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Sammanfattning: Intresset för huruvida målstyrning kunde vara ett sätt att 
uppnå empowerment på individnivå för medarbetare i 
organisationer väcktes då vi för första gången besökte det 
studerade företaget. Med oss i bagaget hade vi en B-uppsats 
där vi behandlat empowerment och från början hade vi inga 
tankar om att detta var något vi skulle ta med oss till C-
uppsatsen. Vi visste att det aktuella företaget  arbetade med 
målstyrda grupper och ville därför veta mer om detta 
eftersom vi trodde att det kunde vara ett intressant ämne för 
en uppsats. Allt eftersom företagets representanter berättade 
tyckte vi dock att vi kände igen mycket från vår studie av 
empowerment. Därför började vi på fundera på hur en 
intressant frågeställning som inkluderade begreppen 
”empowerment” och ”målstyrda grupper” kunde se ut. 
Dessa funderingar ledde fram till syftet nedan. 

Syfte: Uppsatsen syftar till att analysera målstyrning med 
avseende på huruvida det härigenom skapas förutsättningar 
för individer i arbetsgrupper att uppnå empowerment. 

Metod: Deduktiv, kvalitativ undersökning genom 
litteraturstudie samt insamling av empiriska data via 
arbetsdagböcker och intervjuer. 

Huvudresultat: Målstyrning tycks kräva en viss kunskap 
om empowerment för att kunna fungera optimalt samtidigt 
som det i sig skapar vissa förutsättningar för detta. Arbete i 
målstyrda grupper skulle kunna fungera som ett sätt att 
uppnå empowerment för individerna i arbetsgrupperna, 
dock inte utan någon kunskap om empowerment. Studien 
skulle kunna tjäna som underlag för framtida forskning 
inom ämnet organisationsutveckling där fokus ligger på 
empowerment och/eller målstyrning. 
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”Teamwork” . 

 



 ii

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

Förord..................................................................................i 

1 Inledning .........................................................................1 

1.1 Bakgrund och problematisering ...................................1 
1.2 Syfte ..................................................................................... 2 
1.3 Pedagogiskt intresseområde................................................. 2 
1.4 Definitioner .......................................................................... 2 
1.5 Disposition ........................................................................... 2 

2 Empowerment, målstyrning, teamwork: tre begrepp – en 
teori? ..................................................................................3 

2.1 Metod för insamling av data ................................................ 3 
2.1.1  Val och ställningstaganden.......................................................................................................................3 
2.1.2 Urval och bedömning av källor ................................................................................................................3 
2.1.3 Källkritik.......................................................................................................................................................4 

2.2 Empowerment ...................................................................... 5 
2.2.1 Vad är empowerment? ...............................................................................................................................5 
2.2.2 Definitioner..................................................................................................................................................5 
2.2.3 Hur och varför?...........................................................................................................................................6 
2.2.4 Problem och kritik ......................................................................................................................................8 

2.3 Målstyrning........................................................................ 10 
2.3.1 Vad är målstyrning? ..................................................................................................................................10 
2.3.2 Hur och varför?.........................................................................................................................................10 
2.3.3 Problem och kritik ....................................................................................................................................13 

2.4 Teamwork .......................................................................... 15 
2.4.1 Hur utformas en väl fungerande arbetsgrupp? ....................................................................................15 
2.4.2 Hur kan empowerment uppnås genom arbete i grupp? .....................................................................16 

2.5 Sammanfattande analys av teori ........................................ 18 

3 Metod för den empiriska studien ..................................21 
3.1 Utgångspunkter .................................................................. 21 

3.1.1 Kvalitativ metod........................................................................................................................................21 
3.1.2 Deduktiv ansats.........................................................................................................................................21 

3.2 Genomförande.................................................................... 21 
3.2.1 Urval............................................................................................................................................................22 
3.2.2 Datainsamling............................................................................................................................................22 
3.2.3 Bearbetning av data ..................................................................................................................................24 

3.3 Metoddiskussion ................................................................ 24 



 iii

3.3.1 Triangulering..............................................................................................................................................24 
3.3.2 Intervjuer....................................................................................................................................................24 
3.3.3 Arbetsdagböcker .......................................................................................................................................25 

4 Arbete i ”Målstyrda grupper” – skapar det 
förutsättningar för empowerment?...................................28 

4.1 Produktionsledarnas syn på arbetet.................................... 28 
4.1.1 Allmänna frågor ........................................................................................................................................28 
4.1.2 Trivsel .........................................................................................................................................................28 
4.1.3 Arbetssätt i grupperna..............................................................................................................................29 
4.1.4 Delaktighet .................................................................................................................................................30 
4.1.5 Förändring..................................................................................................................................................31 
4.1.6 Omdöme ....................................................................................................................................................31 

4.2 Gruppmedlemmarnas syn på arbetet.................................. 32 
4.2.1 Allmänna frågor ........................................................................................................................................32 
4.2.2 Arbetssätt ...................................................................................................................................................32 
4.2.3 Trivsel .........................................................................................................................................................32 
4.2.4 Ansvarstagande .........................................................................................................................................33 
4.2.5 Delaktighet .................................................................................................................................................33 
4.2.6 Förberedelser för målstyrning.................................................................................................................34 
4.2.7 Utvecklingsmöjligheter ............................................................................................................................34 
4.2.8 Omdöme ....................................................................................................................................................34 

4.3 Övergripande bild av arbetet.............................................. 35 
4.3.1 Arbetssätt ...................................................................................................................................................35 
4.3.2 Problemlösning .........................................................................................................................................35 
4.3.3 Delaktighet .................................................................................................................................................36 
4.3.4 Omdöme ....................................................................................................................................................36 

5 Har målstyrning skapat förutsättningar för empowerment 
på företaget?.....................................................................38 

5.1 Delaktighet......................................................................... 38 
5.2 Kommunikation och attityder ............................................ 40 
5.3 Ledarskap........................................................................... 41 
5.4 Självbestämmande ............................................................. 42 
5.5 Gruppen och målen ............................................................ 43 
5.6 Sammanfattningsvis........................................................... 44 

6 Diskussion och slutsatser ..............................................46 
6.1 Inför framtida forskning..................................................... 49 

Referenser ........................................................................50 
Orefererade källor .................................................................... 52 

 

 



 i

Förord 
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kompass till förfogande - den som finns i dig. Den som oftast bara säger ja eller nej, utan 
motivering.  

Så varför utsätta sig för detta? Frågan är onekligen berättigad. Svaret är förstås den lycka du 
upplever när din inre kompass leder dig rätt. Om än bara för en liten stund. För under den 
lilla stunden växer du i din tro på dig själv och din förmåga att även hitta rätt nästa gång du 
står vid en tveksam avfart. Och det är värt all gråt och tandagnisslan. 

 

Om sanningen ska fram så har vi i denna uppsats faktiskt haft ytterligare en kompass till 
förfogande, en mer förfinad sådan; vår handledare Viveka Jerndorf. Tack för ditt 
engagemang och ditt tålamod! Ett extra tack till Maria Löfgren Martinsson som hoppade in 
som ställföreträdande handledare ett par gånger! 

 

Vi vill också tacka våra kursare och övriga lärare på pedagogen som funnits till hands med 
uppmuntrande kommentarer, fikapauser och allmänt skitsnack när vi alla egentligen hade 
viktigare saker att göra… 

 

Tack också till vår övriga omgivning som fortfarande tycker om oss trots att våra 
samtalsämnen varit aningen begränsade de senaste månaderna. Tack till det anonyma 
företaget i vår undersökning och övriga personer som på det ena eller andra sättet hjälpt till 
att realisera denna uppsats – Jennie för lånekortet, Mats för återlämnandet av böckerna, 
Andreas för ifyllandet av prototypen till arbetsdagböckerna. 

 

Sist men inte minst vill vi förstås tacka oss själva och varandra för att vi fortfarande kan 
skratta åt eländet när det behövs och för att vi trots allt är ganska duktiga. Tack, tack! 

 

Lund i maj 2003 

 

Anna och Henrik 
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Uppsatsens utgångspunkt 
Detta kapitel syftar till att beskriva bakgrund och utgångspunkter för denna uppsats. Här definierar vi 
även våra huvudbegrepp för att redogöra för vår förståelse av dessa.  

1 Inledning 

1.1 Bakgrund och problematisering 
I början av arbetet med denna uppsats hade vi ganska lösryckta tankar om att skriva om 
målstyrning. Vår kunskap om detta arbetssätt var begränsad men vi visste att det i stora 
drag handlade om att stimulera medarbetarnas motivation att arbeta för att på detta sätt 
bli en mer effektiv organisation. Vi kom tidigt i kontakt med ett företag som vid 
årsskiftet börjat arbeta med målstyrning av grupper i sin tillverkning och bestämde oss 
för att åka ut till dem för att få lite uppslag till frågeställningar för uppsatsen. Väl där, i 
konferensrummet med varsin kaffekopp i handen, infann sig en känsla av igenkännande 
när vi lyssnade på vilka tankar som legat bakom satsningen på målstyrning. Vår B-
uppsats behandlade begreppet empowerment vilket innebär ett tillvaratagande av 
medarbetarnas inneboende resurser genom att uppmuntra till lärande, ansvarstagande 
och initiativtagande. Detta görs bl.a. genom kompetensutveckling och decentralisering 
så att makten inom företaget blir jämnare fördelad över alla som arbetar inom detta. Allt 
i syfte att skapa en effektivare organisation.  

 

Detta blev inte sagt i så många ord vid vårt möte med företagets representanter (två 
produktionsledare och en personalansvarig) och inte heller nämndes någon som helst 
kännedom om vad empowerment innebär. Dock uppfattade vi att företagets syfte med 
satsningen på målstyrning av arbetsgrupper i grund och botten handlade om det 
ovanstående stycke beskriver.  

 

Vår förståelse av arbetslivet idag är att målstyrning är relativt vanligt förekommande i 
organisationer men att det saknas kunskap om empowerment trots att de två begreppen 
verkar ha så många gemensamma nämnare. Vad krävs för att uppnå empowerment för 
den individuelle medarbetaren? Kan arbete i målstyrda grupper leda till empowerment 
eller åtminstone en bit på vägen? Eller är empowerment en förutsättning för att arbete i 
målstyrda grupper ska fungera? Med bakgrund av de frågor som rörde sig i våra 
huvuden efter det första besöket på företaget blev det intressant för oss att först 
undersöka hur relationen mellan målstyrning och empowerment egentligen ser ut för att 
sedan vidare försöka ta reda på om målstyrning kan vara ett sätt att uppnå empowerment 
för individer i arbetsgrupper.  
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1.2 Syfte 
Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka relationen mellan målstyrning 
och empowerment för att vidare analysera huruvida det, genom arbete enligt 
målstyrning, skapas förutsättningar för individer i arbetsgrupper att uppnå 
empowerment.  

1.3 Pedagogiskt intresseområde 
Den pedagogiska utgångspunkten, och det som därmed gör uppsatsen intressant ur ett 
pedagogiskt perspektiv, är huruvida målstyrning kan vara ett redskap att uppnå 
empowerment och därmed skapa ett arbetsklimat som gynnar lärande och utveckling i 
arbetet. 

1.4 Definitioner 
Nedanstående definitioner visar vårt synsätt på vad de begrepp som vi har arbetat med 
innebär. Det finns givetvis andra möjligheter till tolkningar och därför förtydligar vi här 
våra egna tankar i syfte att underlätta förståelsen av våra utgångspunkter i denna 
uppsats: 
- Empowerment 

Empowerment är en organisationsfilosofi som för individen innebär att dess behov av 
att lära, utvecklas och ha inflytande över sin egen arbetssituation tas tillvara för att 
denne ska kunna arbeta utifrån sin fulla potential. Utifrån detta skapas en positiv spiral i 
vilken individen hela tiden kan höja sig själv och det arbete han/hon utför vilket också 
gynnar organisationen. 
- Målstyrning 

Målstyrning handlar om att en organisation via arbete efter uppsatta mål ökar 
medarbetarnas delaktighet i alla arbetsprocesser. Genom att skapa både rikare arbete för 
personalen och öka deras kunnande förmedlar organisationen vad den anser vara viktigt 
att uppnå och skapar därmed en förbättrad konkurrenskraft.  

1.5 Disposition 
Rent teoretiskt gjorde vi i vårt förarbete till uppsatsen grundantagandet att det fanns 
kopplingar mellan empowerment och målstyrning. Utifrån detta formulerade vi ett 
delsyfte att undersöka relationen mellan målstyrning och empowerment. När vi skapat 
oss en bild av relationen mellan begreppen formulerade vi det övergripande syftet för 
uppsatsen. Steg ett blev att göra den teoretiska studien. Denna avslutade vi med att göra 
en teoretisk jämförelse och analys av begreppens förhållande till varandra. Med 
utgångspunkt i detta gjorde vi steg två, det vill säga den empiriska studien vilket gav oss 
bild av hur verkligheten ser ut. Detta följdes av en analys och diskussion av resultaten 
från teorin och empirin vilket utgjorde steg tre i uppsatsarbetet.  



 3

 Teoretisk utgångspunkt 
Det ter sig för oss som att empowerment och målstyrning har tydliga kopplingar. Dessa tankar uppkom vid 
vårt första möte med representanterna från företaget och gav oss en inkörsport till litteraturgenomgången. 
Detta avsnitt går först igenom empowerment, sedan målstyrning och slutligen arbete i team. Avsikten med 
detta kapitel är att bidra med ökad kunskap om relationen mellan empowerment och målstyrning genom 
att analysera denna.  

2 Empowerment, målstyrning, teamwork: 
tre begrepp – en teori? 

2.1 Metod för insamling av data 

2.1.1  Val och ställningstaganden 
Vi har valt att göra en relativt grundlig litteraturstudie eftersom vi velat utgå från en 
stadig teoretisk grund innan vi gjorde vår empiriska studie. Den teoretiska studien har 
genomförts huvudsakligen som en jämförelse mellan begrepp för att avgöra hur de 
förhåller sig till varandra. Anledningen till det teoretiska kapitlets omfattning är att vi 
först ville göra klart för oss om och i såfall hur begreppen förhåller sig till varandra. 
Resultatet av detta arbete har sedan utgjort avstampet för den empiriska studien. Detta 
förhållningssätt anser vi vara ett deduktivt sådant även om vi i arbetet med teorin varit 
något mer induktiva. 

 

Vårt teorikapitel är indelat i tre delar, där vi redogör för empowerment i en del, för 
målstyrning i en annan och för arbete i grupper i den tredje. Vi har valt denna 
disposition eftersom den litteratur vi hittat om målstyrda arbetsgrupper inte varit så 
uttömmande som vi hade önskat. Det var lättare att hitta bra källor som behandlade 
målstyrning och därför valde vi ovanstående indelning. Kapitlet om arbete i grupp blev 
relevant eftersom den empiriska studien behandlar målstyrda grupper och inte enbart 
målstyrning. Efter den teoretiska genomgången försökte vi samla våra tankar i en 
teoretisk diskussion med syfte att reda ut kopplingen mellan begreppen. 

2.1.2 Urval och bedömning av källor 
Som huvudsakliga källor valde vi att använda oss av vetenskapliga artiklar. 
Anledningen till detta kan sägas vara tudelad. Dels kan vetenskapliga artiklar anses ha 
större vetenskaplig tyngd än andra källor. Dels var det svårt att hitta andra källor som 
uppnådde den tyngd som vi upplevde att artiklarna hade.  

 

De primära källorna i en akademisk studie bör vara böcker och artiklar från 
vetenskapliga tidsskrifter (Denscombe 2000). Dessa artiklar sökte vi efter på 
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databaserna ”ELIN” och ”Emerald”. Som komplement har vi använt böcker lånade på 
universitetsbiblioteken i Lund och Stockholm.  

Vi använde oss av sökord som ”målstyrning”, ”målstyrda grupper”, ”empowerment”, 
”management by objectives”, ”MBO”, ”MBO and empowerment”, ”teamwork and 
empowerment”, ”teamwork”. Vi hittade inte någon källa som behandlar just målstyrda 
grupper och empowerment tillsammans. Däremot är empowerment något som nämns 
relativt ofta i samband med andra former av gruppbaserat arbete som till exempel 
självstyrda grupper. I de fall vi hittat en extra intressant källa har vi tittat på de källor 
som författarna angivit som referenser för att härigenom få intressanta uppslag på 
litteratur. 

2.1.3 Källkritik 
Även om vi valt källor med hög vetenskaplig legitimitet så är detta ingen garant för att 
de är ”korrekta”. Då källorna till allra största del är på engelska, finns det även en 
möjlighet att vi missuppfattat eller felbedömt källorna.  

Vi har försökt att avgöra vetenskapligheten (och därmed graden av pålitlighet) hos de 
artiklar som vi använt oss av. Som kriterier på detta har vi i enlighet med Girden (2001) 
bedömt: 
• Vilken syftesformulering finns? 
• Vilka metoder har använts? 
• Vilka källor har använts? 
• Allmän känsla av kvalitet och gedigenhet i undersökning och slutprodukt. 

Det är viktigt att skaffa sig en så pass god förståelse för artikeln att man kan avgöra 
kvaliteten och tillförlitligheten hos artikelförfattarnas metoder. Vidare bör man inte utgå 
från att artikelns resultat är korrekta bara därför att den publicerats i en ansedd tidskrift 
(Girden 2001). En väl ansedd tidsskrift vaktar sitt rykte och har därför en granskning av 
källorna innan de publiceras. Därför bör man leta efter uppgifter i tidsskriften som anger 
att en sådan granskning skett (Denscombe 2000).  

 

Vi anser att vi har valt bra källor för vår studie och att de källor vi valt har presenterat 
tillförlitliga resonemang. Det har dock inte alltid varit lätt att uttala sig om hur pass väl 
ansedda de tidsskrifter är som vi hämtat artiklar från och det har också varit svårt att 
inhämta information om huruvida granskning skett innan publicering. Där har vi fått lita 
på vårt eget omdöme.  

 

Till största delen har vi använt oss av artiklar som vi bedömer som vetenskapliga, men 
vi har även använt kompletterande källor i form av böcker med mindre ”tyngd”. Ett 
exempel på detta är Svenssons bok om målstyrning som bygger på författarens egna 
erfarenheter av målstyrning och inte är speciellt teoretiskt förankrad. Denna bok gav oss 
en bra översikt över målstyrning och kunde även i vissa fall användas i undersökningen. 
Vår förhoppning är att vi valt källor så representativt som möjligt och sedan lyckats 
beskriva de studerade begreppen på ett så objektivt och riktigt sätt som varit möjligt.  
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2.2 Empowerment 

2.2.1 Vad är empowerment? 
Empowerment är en av de viktigaste byggstenarna i organisationsutveckling, vilket 
grundas på forskning om delaktighet och dess betydelse för människan när det gäller 
prestation och problemlösning. All organisationsutveckling handlar egentligen om 
empowerment eftersom organisationsutveckling i stort innebär att öka människors 
delaktighet. I organisationsutveckling finns tumregler som t.ex. säger att man ska sträva 
efter att engagera alla som är en del av problemet samt alla som kan vara en del av 
lösningen. Genom att införa empowerment av individer tar organisationen ett steg mot 
att bli en effektiv organisation. Vidare kan organisationen bli än mer effektiv genom s.k. 
”teamwork” (French & Bell, 1999). Om de individer, hos vilka man skapat en känsla av 
empowerment, sätts ihop i grupper, kan en kompetens uppnås som existerar ovanför 
individnivå. Detta är vad Probst och Büchel (1997) skulle kalla för organisatoriskt 
lärande och skiljer sig åt både kvantitativt och kvalitativt från summan av det 
individuella lärandet. Något sker alltså i väl fungerande grupper som gör att individerna 
i gruppen tillsammans kan skapa en kunskap som ingen av de enskilda individerna 
ensamma kan uppnå. Empowerment kan alltså även i ett större sammanhang än 
individens vara mycket värdefullt för organisationen. 
 
Organisationens nytta av empowerment torde därför vara given, men det är på 
individnivå som empowerment måste genomföras. Begreppet ”psychological 
empowerment”, det vill säga resultatet av hur en persons motivation och känsla av 
självtillräcklighet påverkas av organisationsstrukturen, arbetsutformningen och 
ledarskapet, kan betraktas som centralt att ta hänsyn till. Stor vikt bör läggas vid de 
psykologiska aspekterna av empowerment vilket är viktigt eftersom de program 
organisationer ofta använder sig av i försök att öka medarbetarnas delaktighet sällan 
minskar deras känsla av maktlöshet eller skapar någon känsla av mening i arbetet (Yukl, 
2002).  
 
Empowerment kan sägas definieras med fyra olika begrepp. Dessa är ”mening”, 
”självbestämmande”, ”självtillräcklighet” och ”inflytande”. Individerna på arbetsplatsen 
ska känna mening med arbetet, kunna bestämma själva över detta, uppleva att de har 
tillräcklig kunskap för arbetet de utför samt känna att de har en möjlighet att påverka. 
När dessa begrepp är realiserade är individen per definition ”empowered” (Yukl, 2002). 
 
Dessa fyra begrepp pekar på förutsättningar för att individen i organisationen ska kunna 
uppleva empowerment. Dessa förutsättningar omfattar känslan av att arbetet har 
betydelse i förhållande till de egna värderingarna, vikten av att själv kunna bestämma 
över när och hur arbetet ska utföras och även betydelsen av att känna sig tillräckligt 
kompetent för sitt arbete och att kunna påverka sitt arbete och sin arbetsmiljö. 

2.2.2 Definitioner 
Vi återvänder här till den definition av empowerment som vi gjorde i vårt inledande 
kapitel: 
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”Empowerment är en organisationsfilosofi som för individen innebär att dess behov av   
att lära, utvecklas och ha inflytande över sin egen arbetssituation tas tillvara för att  
denne ska kunna arbeta utifrån sin fulla potential. Utifrån detta skapas en positiv spiral  
i vilken individen hela tiden kan höja sig själv och det arbete han/hon utför vilket också 
gynnar organisationen.” 

Ytterligare en definition görs av French & Bell (1999): 

”Empowerment, then, is not something that management does to employees, but 
rather a mind-set that employees have about their roles in the organization. While 
management can create a context that is more empowering, employees must 
choose to be empowered.  They must see themselves as having freedom and 
discretion; they must feel personally connected to the organization, confident 
about their abilities, and capable of having an impact on the system in which they 
are embedded.”(s. 88) 

2.2.3 Hur och varför? 
Vi kan med stöd av olika författare konstatera att lärande är en av huvudingredienserna i 
implementeringen av empowerment i en organisation. Om man kan utveckla sin 
personals kunskap så finns det stora vinster att hämta vad gäller organisationens 
prestationer. Watkins & Marsick (1994) menar till och med att den lärande 
organisationen är resultatet av empowerment. Den springande punkten för 
organisationen blir då att identifiera vilka beteenden man anser symbolisera den 
eftersträvade företagskulturen eller lärklimatet och stimulera till inlärning av dessa. 
Sådana beteenden kan vara ökat ansvarstagande, ökad vilja till lärande och utveckling 
samt ökad kommunikationsförmåga både vertikalt och horisontellt i organisationen. 
Detta bör innebära att det formella ledarskapets betydelse minskar, men att behovet av 
ett informellt ledarskap ökar i samma omfattning det vill säga en sammansmältning av 
formellt och informellt ledarskap (Erstad, 1997).  

 

Således är ledarskapet av central betydelse för hur införandet av empowerment kommer 
att ske. Ledarens uppgift i detta sammanhang blir att genom personligt mentorskap 
agera som möjliggörare och att därigenom hela tiden främja utveckling (se figur 2 
nedan).  
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Figur 2: Empowerment genom möjliggörande (Nicholls, 1995, figur 6) 

 

I enlighet med ovanstående figur kan empowerment beskrivas som ett sätt att, genom ett 
utökande av medarbetarnas kapacitet, berika den vidd av arbete som medarbetaren 
klarar av. Empowerment är här en kontinuerlig process som väl igångsatt ständigt 
pågår. För att denna process ska kunna äga rum krävs mer än vad den ordinäre ledaren 
idag kan åstadkomma. Det krävs att ledarskapet genomgår en omvandling från den 
traditionella chefsrollen, via ett ”coachande” synsätt, till att få en roll som visionär och 
möjliggörare (Nicholls, 1995). 
 

En sådan förändring sker inte av sig självt, utbildning blir en central del för att få igång 
empowermentprocessen. Empowerment innebär inte enbart att medarbetare måste 
tillföras utbildning – även chefer måste få utbildning för att klara av att leda i enlighet 
med den nya ordningen. Det gäller därför att identifiera det ledningsbeteende som är 
eftersträvbart för att kunna uppmuntra de beteenden som står i överensstämmelse med 
det nya konceptet (Höpfl, 1994). 

 
Det är alltså både ledare, organisation och individ som tvingas förändra sig då 
organisationen vill införa empowerment. Verklig empowerment förutsätter att 
medarbetaren får kontinuerlig möjlighet till utveckling inom sitt arbetsområde. En 
investering i kompetensutveckling är således inte bara önskvärd utan ett måste för att 
empowerment ska tillåtas vara en fortgående process. Vidare måste medarbetaren få en 
större kontroll över organisationens resurser, både vad gäller materiella och ekonomiska 
resurser. För att detta ska vara möjligt måste sedan med ökat ansvar följa ökade 
befogenheter att fatta beslut. Då detta kan vara ovant måste den uppmuntran och det 
stöd som krävs, ges åt varje individ som behöver detta. Det ökade ansvaret behöver inte 

Arbetsuppgifternas 
omfattning 
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Potentiell 

Nuvarande ORDINÄRT  
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heller enbart gälla den egna arbetsplatsen, utan kan även omfatta utökade möjligheter att 
bygga nätverk med kunder, underleverantörer, kollegor och utomstående experter 
(Forrester, 2000). 
 
Vad är det således som bör ingå i en lyckad empowermentsatsning? Som ett led i 
utvecklingen av ett slags ramverk för vad som bör ingå i implementering av 
empowerment  i en organisation, gjordes en undersökning på 53 bygg- och 
produktionsorganisationer. Undersökningen resulterade i nio s.k. 
”empowermentelement”. Dessa olika element fokuserar som synes nedan dels på 
människorna i organisationen, dels på processerna i organisationen (Jawahar Nesan & 
Holt, 2002). Empowermentelementen som identifierades var följande: 
• Ledarskapsaktiviteter: Ledarens funktion ska vara en ”coachande” sådan, ledaren 

ska stödja, uppmuntra och tillhandahålla nödvändiga resurser. 
• Systemutvecklingsaktiviteter: Organisationen bör ha en systematiserad plan över 

hur arbetet med empowerment ska genomföras med avseende på arbetsuppgifter, 
yrkesroller, kvalitet etc. 

• Resursutvecklingsaktiviteter: Organisationen bör fastställa vilka resurser som 
behövs för att kunna genomföra empowerment, ändra organisationsstrukturen så att 
den främjar empowerment samt skapa en positiv arbetsmiljö. 

• Delaktighetsaktiviteter: Man bör ha en strategi för att gör alla som kommer i kontakt 
med organisationens empowermentarbete  så delaktiga som möjligt. Detta 
inkluderar, anställda såväl som leverantörer och kunder. 

• Utbildningsaktiviteter: Kontinuerlig utbildning för alla som arbetar inom 
organisationen är viktigt samt olika metoder för att hålla medvetandet om 
empowerment och utveckling aktivt. 

• Teamworkaktiviteter: Aktiviteter som fokuserar på grupperna i organisationen och 
som syftar till att utveckla och förbättra deras arbete och kunskap. Gemensam 
målsättning ingår här som en viktig del.  

• Processförbättringsaktiviteter: Detta element behandlar problemlösning, olika 
förbättringsåtgärder samt olika typer av åtgärder för att säkerställa kvaliteten. 
Kommunikation, beslutsfattande på lägre nivåer i organisationen samt s.k. ”process 
ownership” är exempel på dessa. 

• Mätning/utvärderingsaktiviteter: Aktiviteter som syftar till att utvärdera 
arbetsplatsen och de anställdas prestationer samt att jämföra med andra ledande 
företag inom samma bransch.  

• Erkännande/belöningsaktiviteter: Fokuserar på vikten av att uppmärksamma goda 
prestationer och betydelsen av symboliska handlingar som t.ex. ceremonier. 

 

Författarna konstaterade att det är nödvändigt att alla dessa element utvecklas för att 
man ska ha en möjlighet att lyckas med införande av empowerment i en organisation. 

2.2.4 Problem och kritik  
Organisationskulturen är en viktig variabel att ta hänsyn till vid införandet av 
empowerment i en organisation. Detta eftersom empowerment kräver att alla är 
involverade från ledning till medarbetare, och därmed påverkar kulturen möjligheten till 
framgång i processen  
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(Erstad, 1997). Maktstrukturen har stor betydelse för kulturens utveckling och det enda 
en ledare kan göra för att skapa förutsättningar för empowerment är att bidra till en 
kultur som tillåter och uppmuntrar medarbetare att ta och utnyttja makt. Detta är dock 
inte så enkelt eftersom kulturen ofta ”sitter i väggarna”, vilket medför att vittgående 
förändringar är svåra att åstadkomma. Ledare ställer sig ofta negativa till 
empowermentförsök eftersom detta för dem innebär att deras egen betydelse minskar. 
Sådana ledare har ofta ett synsätt som är präglat av deras syn på hur arbetare fungerar i 
organisationen och man underkänner därför försöken som ogenomförbara och 
idealistiska (Field, 1997). Följande är ett utdrag från en intervju som författaren gjort 
med en mellanchef på ett australiskt företag: 
 

”People don’t necessarily grab power that is made available! You can show 
people information, but some of them don’t find it very exciting. This is not about 
lack of skill to understand information that is displayed, it is about not wanting to 
get involved.” (s. 155) 

 

Ett förändrat sätt att arbeta kräver att man bygger upp nya värderingar och ett nytt sätt 
att tänka genom att etablera nya strukturer, nya processer och ny personalpolitik. 
Författarna anser att många förändringsprojekt stupar på grund av att de inte uttryckts 
mer än som en diffus önskan från ledningen. En stor utmaning är därför att rättfärdiga 
den nya strukturen och att bygga in värde genom ett så stort medarbetardeltagande som 
möjligt. Ofta saknar man dock en systematiserad plan för hur man ska kunna få till 
stånd en förändring av kulturen genom ett förändringsprojekt – man tror helt enkelt att 
förändringen ska komma av sig självt, vilket självklart är roten till de flesta 
misslyckanden som har gjorts. Därför bör specificerade planer för hur genomförandet 
och underhållet av förändringen ska ske tas fram. Utan dessa kommer förändring enbart 
att resultera i uppbyggda förväntningar följt av missnöje och frustration (Dolan & 
Garcia, 2002). 

 

Då en organisation vill införa empowerment kan det uppstå en mängd problem. Här kan 
man på ett teoretiskt plan tala om två olika typer av engagemang. Det finns en typ av 
engagemang som har sitt ursprung i individens eget intresse och motivation, vilket 
kallas för ”internal commitment”. Den andra typen av engagemang kallas ”external 
commitment” och med detta menas att det mer betraktas som en form av lydnad än 
verkligt engagemang. Man utför sitt arbete för att man behöver sin lön. Typen av 
engagemang beror på hur mycket inflytande individen har över sitt arbete. Så länge 
arbetsgivaren inte ger sina anställda någon makt kommer de inte att känna något ansvar 
och någon annan typ av engagemang än s.k. ”external commitment” kommer därmed 
inte att uppnås (Argyris, 1998).  

 

Empowerment kräver mycket tid och arbete och anledningen till att satsningar på 
empowerment ofta misslyckas är att vare sig organisationsutvecklare, företagsledare 
eller anställda orkar hålla kvar vid idén fullt ut. Många företagsledare vill gärna använda 
sig av empowerment men vågar trots det inte släppa den kontroll de har över företagets 
arbetsprocesser. Detta kan i sin tur sända ut förvirrande budskap till medarbetarna som 
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till slut kanske utvecklar ett cyniskt förhållningssätt till förändring och ökat ansvar. Ur 
medarbetarnas synvinkel är det inte heller alla som vill bli ”empowered” utan trivs med 
att inte behöva engagera sig i arbetet. Även detta arbetar naturligtvis emot 
empowerment (Argyris, 1998).  

 

Dessa problem kan undvikas genom att utgå från att det alltid kommer att finnas en 
balansgång mellan top-down styrd kontroll och empowermentprocesser i ett företag och 
att enda sättet att lösa denna problematik är att diskutera den öppet när problemen 
uppstår. Man måste inse att empowerment faktiskt har sina begränsningar, att alla 
arbeten inte kan frambringa någon ”internal commitment” samt att ledningen verkligen 
måste vilja införa empowerment och inse de resurser detta kräver (Argyris, 1998). 
Poängen är att det inte får bli så att man säger en sak men gör en annan.  

2.3 Målstyrning 

2.3.1 Vad är målstyrning? 
Målstyrning är ett sätt för organisationen att ta tillvara den befintliga kompetens som 
finns i verksamheten. Att arbeta utifrån mål istället för att styra arbetet in i minsta detalj 
blir tillvägagångssättet. Ledningen bestämmer målen men medarbetarna bestämmer hur 
dessa ska uppnås. För att försäkra sig om att målen uppnås görs uppföljning av graden 
av måluppfyllelse. Målstyrning innebär, mot bakgrund av detta, att organisationen 
definierar vad som förväntas av medarbetarna genom att fokusera på den slutprodukt 
som kunden förväntar sig vilket även visar varför verksamheten är betydelsefull. Det är 
viktigt att varje individ på arbetsplatsen förstår vilka mål han/hon ska arbeta efter och 
varför dessa är viktiga för organisationen. (Svensson, 1997) 

 

Arbete enligt målstyrning är ett led i organisationsförändring som innebär att 
medarbetarna måste ha verkliga möjligheter att kunna påverka arbetets målsättning. Det 
är ett arbetssätt som gynnas bäst av att arbetet sker i team. Teamets inflytande måste 
vara genomgående i allt som har med mål och utvärdering av prestationer att göra. 
Målstyrning är - när det fungerar på bästa möjliga sätt - ett resultat av samarbete vad 
gäller organisationens behov. Det ska vara ett arbetssätt som fokuserar på gemensamma 
målsättningar, som utvärderar prestationer och beslutar om förändringar utifrån teamets 
och ledarens arbete i stället för att bara bedöma medarbetares prestationer tagna ur sin 
arbetskontext. Detta arbetssätt ska även syfta till att främja kommunikationen mellan 
medarbetare och ledare såväl som inom teamet med avseende på problemlösning. 
(French & Bell, 1999) 

2.3.2 Hur och varför? 
Ur ett organisationsperspektiv kan målstyrning ses som ett effektivt verktyg. Ur detta  
perspektiv ter sig målstyrning naturligt som ett verktyg vilket kan användas till att 
uppfylla organisationens mål och därför bör inte ordet här förknippas med något 
negativt.  Risken finns dock att målstyrning endast har en symbolisk betydelse i 
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organisationen i stället för att praktiskt användas. I och med implementering av 
målstyrning kan det ofta uppstå problem. Orsakerna till dessa problem kan bero på att 
organisationskulturen och de anställdas attityder står i motsättning till arbetet med 
målstyrning. Slutsatsen av detta är att medarbetarnas attityd är en viktig variabel att ta 
hänsyn till vid arbete med målstyrning. Lösningar som bygger på användandet av 
målstyrning kommer inte att fungera om organisationskulturen innehåller negativa 
attityder gentemot målstyrning (Busch, 1998). 

 

För att kunna skapa en förändring av medarbetarnas attityder gentemot målstyrning bör 
man undersöka var dessa kommer ifrån. Det kan här vara värdefullt att undersöka 
medarbetarnas tro på sin självtillräcklighet samt deras engagemang att nå uppställda mål 
för att ta reda på om detta kan ha ett samband med deras attityder till målstyrning. 
Forskning kring självtillräcklighet (self-efficacy) visar att individens egen tro på denna 
påverkar valet att engagera sig i något eller ej (Busch, 1998). Samma författare menar 
att det finns fyra dimensioner som är viktiga att ta hänsyn till när man försöker förstå 
hur arbetssätt påverkar problemlösning. Dessa fyra dimensioner är: 
• Medarbetarnas kognitiva struktur. 
• Graden av engagemang i de mål som ska uppnås med hjälp av de aktuella 

arbetssättet. 
• Graden av upplevd rationalitet i arbetssättet. 
• Medarbetarnas känsla av självtillräcklighet i det dagliga arbetet som utförs genom 

det aktuella arbetssättet. 

 

Problemet med målstyrningsförsök är ofta att det inte finns några egentliga 
problemlösande ansatser i form av diagnos över vad organisationen behöver. Arbete 
med målstyrning  tjänar ofta på att teamarbete tillämpas. Dock har många organisationer 
ingen kunskap om hur grupper fungerar och hur dessa kan användas för att effektivisera 
och höja standarden på arbetet. Förutsättningarna för en lyckad målstyrningsansats kan 
ökas genom att ett antal faktorer övervägs. Det måste finnas en gemensam vilja till 
målstyrning i företaget och kompetensen måste höjas vad gäller kommunikation och 
kunskap om grupprocesser. Vidare måste medarbetarna vara delaktiga i utformande av 
team och mål och det bör finnas en kontinuerlig dialog mellan medarbetare och ledare 
vad gäller problemlösning. Slutligen bör det finnas en anda av hjälpsamhet team 
sinsemellan såväl som mellan ledare och team samt att individuella mål ska kunna vara 
i linje med de organisatoriska målen (French & Bell, 1999). 

 

Hur gör man då rent praktiskt för att förverkliga detta? En metod för hur organisationen 
kan införa målstyrning och därigenom uppnå mätbara resultat, kallas 
resultatkontraktering. Detta är en svensk metod som egentligen inte innebär något nytt i 
sig, utan är endast ett sätt att konkretisera ganska välkända idéer om demokratiskt 
ledarskap. Principen bygger på att man låter arbetsgruppen vara delaktig i 
framställningen av ett förbättringskontrakt som alla kan vara överens om. På engelska 
skulle detta kallas för en ”action plan”. Genom detta får gruppen ställa sig frågan: 
”Vilken är gruppens syfte – vad vill vi åstadkomma?”. Vidare måste man identifiera och 
förstå vilka intressenter som finns och vilka deras förväntningar är på gruppen. När man 



 12

förstått dessa förväntningar är det upp till gruppen att tillsammans med sin chef sätta 
upp mål för att uppfylla dessa. Därefter måste gruppen upprätta och enas om en 
planering för hur arbetet ska läggas upp vilket utgör en form av kontrakt. Härefter måste 
kontinuerlig mätning ske för att man ska se huruvida målen är satta så att kontraktet kan 
uppfyllas. (Ingham ,1994) 

 

Denna mätning kan se ut på så sätt att man mäter produktivitet före och efter samt gör 
en utvärdering utifrån detta. Denna utvärdering ska sedan ligga till grund för en 
aktionsplan (action-plan) för hur förbättringar kan göras. Det behövs också mätas hur 
och i vilken utsträckning utformningen av arbetsgruppen påverkar möjligheterna att 
uppnå målen. En modell (figur 3) för hur en utvärdering kan ske går i princip ut på att 
man frågar ”vad?” tre gånger:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3: Redskap för målsättning i team (Telleria, Little & MacBryde, 2002, s. 345). 

 

Detta ska leda fram till rätt mål och en medvetenhet om att alla jobbar ”åt samma håll”. 
Förloppet är cykliskt och går ut på att ständigt ompröva organisationens övergripande 
mål. (Telleria, Little & MacBryde, 2002) 
 

Det måste således finnas en medvetenhet om vilka organisationens mål är. Dessa måste 
sedan kunna brytas ner i delmål för att vara uppnåbara för individerna i organisationen. 
Det är, enligt Odiorne (1992), inte tillräckligt att bara ha bra mål; målen måste även 
underbyggas av en aktionsplan där det kan visas på sådan tankemässig framförhållning 
att målen kan göras tuffa men realistiska och uppnåbara. Här är ledarens roll viktig 
eftersom denne bör sätta målen tillsammans med medarbetaren. Det bör även diskuteras 
en aktionsplan för hur man ska nå upp till målen; detta av flera anledningar: 
1. Chefen är skyldig att ge stöd i form av uppbackning, resurser och utbildning för att 

försäkra sig om medarbetarnas framgång i arbetet.  

Organisationens 
mål 

Vad är processmålen? 
Kravspecifikationer 
Nuläge respektive ”börläge” 
Förbättringsplan 
Processmätning 

Vad ska gruppen göra? 
Nya processmål 
Nuläge respektive ”börläge”? 
Förbättringsplan! 

Processmål 

Gruppmål 

Vad måste organisationen göra? 
Utbilda 
Mäta måluppfyllelse 
Förbättringsplan! 
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2. Högre chefer har mycket större kännedom om kritiska framgångsfaktorer, 
övergripande mål för organisationen och organisationens styrkor och svagheter än 
den genomsnittlige medarbetaren. 

3. Människor kan presentera mål som är orealistiska genom att antingen vara alltför 
högt eller alltför lågt ställda. 

4. Utlagt ansvar hos underställda kräver en förståelse av vilka resultat som är 
önskvärda och hur man bör uppnå dem – det gäller att anpassa målen efter företagets 
strategiska mål. 

5. Mål som presenteras av en erfaren och välpresterande medarbetare kräver inte lika 
detaljerad aktionsplanering som krävs av mer lågpresterande medarbetare. 

 

Tiden är förbi när en arbetare bara kunde ställa sig vid en maskin och trycka på en 
knapp. I dagens globala samhälle ställs hela tiden ökade krav på organisationer och dess 
medarbetare. Härmed finns det ett stort behov av att öka den generella nivån av 
professionalism och kreativitet hos medarbetarna. Detta skapar en förväntan hos 
medarbetarna att bli behandlade som mogna individer med egna målkriterier – om man 
kan få medarbetare att omsätta målen till värdeskapande aktiviteter har man skapat en 
autonom, flexibel och engagerad personal (Dolan & Garcia, 2000).  Författarna menar 
att: 

 

”A professional without autonomy is not a real professional, only an operative or 
dependent worker.” (s. 105) 

 

Således kan det finnas goda anledningar att införa målstyrning i en organisation. I en 
studie gjord av Gavin & Amrik (1998) undersöktes varför tillverkande företag i 
Australien valt att arbeta enligt målstyrning. Man kunde visa att det i huvudsak är 
ekonomiska och tillverkningsprocessmässiga ställningstaganden som efterfrågats, som 
till exempel ökad produktivitet, förbättrade möjligheter till processförbättring, 
förbättrad kvalitet. Man var dock även intresserad av att få personalen mer engagerad 
och motiverad samt av att utveckla arbetsinnehållet. En förhoppning var att införandet 
skulle kunna leda till kostnadsreduktion i tillverkningen. 

2.3.3 Problem och kritik 
Ett kritiskt förhållningssätt till målstyrning baseras på uppfattningen att det inte finns en 
tillräckligt stadig teoretisk grund för målstyrning att stå på för att det ska kunna vara en 
legitim lösning på organisatoriska problem. Målstyrning kan anses sakna en egen teori 
att utgå ifrån och är utifrån detta istället en praktisk teknik vilken inte nödvändigtvis 
vinner tillförlitlighet bara för att den ibland är framgångsrik (Halpern & Osofsky, 1990). 
Författarna kritiserar Drucker, som anses vara målstyrningens fader, för att inte 
tillräckligt utveckla hur medarbetarna ska skyddas från att målstyrning används av 
ledningen i manipulativt syfte vilket förstås motsäger grundidén med konceptet. Det är 
inte huruvida målstyrning är en effektiv metod som ifrågasätts utan istället om 
målstyrning som teori faktiskt stämmer överens med hur målstyrning blir utövat i 
praktiken. (Halpern & Osofsky, 1990) 
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Kritiken som nämnts ovan rör huvudsakligen det faktum att en målstyrd medarbetare 
skulle betraktas som ”fri” och därmed känna sig mer delaktig och mer motiverad att 
uppnå målen. De uppsatta målen är, trots allt,  slutgiltigt styrda av ledningen och därför 
är det tveksamt om målstyrning verkligen kan ge något annat än en skenbar delaktighet. 
En medarbetare behöver inte känna sig mer delaktig och mer ansvarig för sin 
måluppfyllelse bara för att han/hon själv fått bestämma hur den skall gå till:  
 

”The subordinate is apparently supposed to derive a sense of moral obligation 
from an essentially unilateral dictation. // The subordinate must feel that he is 
being forced to fabricate the rope from which he may be hanged.”(s. 324) 

 

Målstyrning kan därmed i sin sämsta skepnad fungera som ett verktyg för ledaren med 
vilket denne kan styra medarbetarna till att utföra de arbetsuppgifter han/hon enhälligt 
bestämt ska utföras (French & Bell, 1999). Här skulle man kunna göra en koppling till 
Argyris handlingsteori (Argyris, Putnam & McLain Smith, 1985). Målstyrning kan i sin 
sämsta form ses som en slags manifestation av förhållandet ”espoused theories” och 
”theories in use”  Ledaren kanske samlar medarbetarna för att gemensamt lösa ett 
problem trots att han/hon i själva verket redan bestämt sig för vad problemet är och hur 
det ska lösas och därför inte tar till sig något av vad medarbetarna säger. Användandet 
av målstyrda grupper blir då ett sätt att få igenom sin egen vilja och samtidigt vara 
”politiskt korrekt”.  

 

Målstyrning (Management By Objectives) kan anses vara inaktuellt och vissa författare 
argumenterar istället för något som kallas ”värdestyrning” (Management By Values). 
Tanken med värdestyrning är att man genom medarbetarnas ökade förmågor förbättrar 
deras möjligheter att tillföra värde till organisationen och därmed underlätta den väg 
som man vill gå. Skillnaden mellan värdestyrning och målstyrning är att värdestyrning 
bygger på en kulturell förnyelse där de värdeskapande egenskaperna (till exempel 
ärlighet, tillit och kreativitet) blir viktigare än traditionella ekonomiska mål som 
avkastning och effektivitet. Den huvudsakliga kritiken mot målstyrning är att det anses 
skapa ett fokus på fel saker och att det är därmed skulle vara ett otidsenligt styrningssätt 
(Dolan & Garcia, 2002). 

 

Utifrån delkapitlet om empowerment har vi skapat oss en bild om vad som krävs för att 
detta ska införas och upprätthållas i en organisation. Vi har också genom delkapitlet om 
målstyrning visat hur detta fungerar och vilka krav detta ställer på ledare, organisation 
och individ. Vi har valt att empiriskt studera målstyrda grupper och därför måste vi ta 
reda på vad som krävs för att ett team ska fungera och hur organisationen via team kan 
stödja ett införande av empowerment. 
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2.4 Teamwork 

2.4.1 Hur utformas en väl fungerande arbetsgrupp? 
Distinktionen mellan olika typer av team är något flytande då en viss begreppsförvirring 
råder i användningen av de olika arbetsformerna. Utmärkande drag vid införandet av 
teambaserat arbete anses enligt Margulies & Kleiner (1995) dock vara: 
• Meningsfull utbildning. 
• En delad vision av arbetet. 
• En gemensam uppsättning av värderingar. 
• Gemensamma förmåner och belöningar. 
• Ledningens förtroende för medarbetare. 
• Ett organisationskultur som stödjer risktagande (inte skaderisk!) och tillåter misstag 

i framgångsprocessen. 

 

En av slutsatserna man drar är att gemensamt för alla typer av teambaserat arbete är att 
det måste bygga på självkontroll hos medarbetarna. En nyckelförutsättning vid arbetet 
med att designa en sådan grupp är att minska variansen i måluppfyllningen. För att 
uppnå detta måste tre kritiska faktorer vara uppfyllda: 

Uppgiftsdifferentiering: Det vill säga graden av självständighet som en viss 
arbetsuppgift innebär. Detta syftar tillbaka på ett resonemang att ju mer självständighet 
en uppgift i sig besitter desto mer differentierad blir gruppen från organisationen som 
helhet. 

Gränsdragning: Detta syftar på hur och i vilken utsträckning som gruppen kan påverka 
handlingar inom sitt ansvarsområde. Denna gränsdragning är synnerligen viktig då den 
utgör det interna verktyget för att skapa och fostra riktig autonomi. Teamet ansvarar för 
kvalitetssäkring inom sina gränser vilket i sin tur minskar behovet av externa kontroller. 

Uppgiftskontroll: Organisationens mål ska tydligt kommuniceras till 
gruppmedlemmarna så att dessa i sin tur har möjlighet att bestämma hur de skall 
uppfyllas. Eftersom det är teamet som bäst känner till hur produkterna och service 
skapas är det också de som bör bestämma hur de olika vardagliga uppgifterna ska skötas 
(Margulies & Kleiner, 1995). 

 

En metod för att öka en arbetsgrupps möjligheter till självkontroll och därmed möjlighet 
att nå målen är att utvidga mängden arbetsuppgifter som teamet kan utföra, vilket visas i 
figur 4: 
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Genom att hela tiden utveckla och utvidga det arbetsområde en grupp klarar av att sköta 
(i enlighet med figur 4) har man skapat så kallade processorienterade team. Genom att 
arbetet i dessa grupper är inriktat på att förbättra arbetsprocesser och eftersom man äger 
full kontroll över alla arbetsmoment kan man styra arbetet direkt efter målen och 
därmed undvika suboptimering. De förändringar av arbetsprocesser som gruppen 
genomför återkopplas direkt till de mål som sätts upp av gruppen och därmed fås en 
bättre överensstämmelse mellan målbild och arbetsprocess. Det är detta som menas med 
att arbetet sker med rätt strukturell passning (Attaran & Nguyen, 2000).  

2.4.2 Hur kan empowerment uppnås genom arbete i grupp? 
Teamwork anses under rätt omständigheter skapa förutsättningar för empowerment. 
Utifrån en undersökning om olika former av teamwork studerades vilka förutsättningar 
som finns för empowerment inom de olika arbetsformerna. Det konstateras att det inte 
är arbetsformen i sig som medför empowerment, vägen dit ligger istället i hur man 
arbetar med vissa grundläggande förutsättningar (Margulies och Kleiner, 1995). Enligt 
författarna kan dessa förutsättningar formuleras i sex steg som måste genomgås för att 
gruppmedlemmar ska bli ”empowered”: 

 

Planera och koordinera arbetet

Planera dagens arbetsupplägg

Planera semesterschema

Sätta gruppmål 

Planera in tid för utbildning 

Lägga budget

Utvärdera grupprestation

Inköp av exempelvis verktyg

Ökat ansvar och 
befogenheter

Ökad 
autonomi 

Ta emot förfrågningar 

Utse gruppledare

Kontakt med underleverantörer

Benchmarking

Figur 4: Exempel på arbetsuppgifter som kan skötas av en arbetsgrupp (Attaran & Nguyen, 2000, s. 32).
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1. Behandla medarbetare som medlem i gruppen; varje gruppmedlem bidrar bäst till 
organisationens bästa genom att göra det som han/hon kan bäst. De högpresterande 
teamen är de som sköts av ledare som lär känna sin personal väl. 

2. Belöna gruppmedlemmar som ett team utifrån gruppens gemensamma resultat. 
3. Organisationen bör bygga vidare på individers styrkor hellre än deras svagheter, ett 

välbalanserat team kan kompensera individers svagheter och ändå uppnå de 
organisatoriska målen. 

4. Investera i människor genom utbildning och utveckling; det är viktigt att inte bara 
tillhandahålla utbildning – man måste se till att man ger rätt utbildning. 

5. Ledaren ska dela med sig av information om strategiska frågor som rör 
organisationen så att medarbetarna får en känsla av hur företaget i stora drag 
fungerar. Detta ska dock inte överdrivas; ledningens största ansvar är att odla ett 
arbetsklimat där informationen om hur företaget går kan användas av de anställda på 
ett sätt så att de bättre kan bidra till företagets resultat.  

6. Ge anställda kontroll över sitt arbete; genom att ge medarbetarna självförtroende 
och verktyg för att klara sin arbetssituation har man skapat grundförutsättningar för 
empowerment.  

 

Utifrån vissa grundläggande faktorer kan man avgöra i vilken utsträckning som ett 
försök att införa empowerment har lyckats. Nedanstående figur (figur 5) är ett sätt att 
försöka avgöra graden av empowerment i en gruppstruktur: 

  

  

 

    

 

 

 

 

 

 

   
 

 
Figur 5: The Empowerment Strategy Grid (Johnson & Thurston, 1997, s. 68). 

 

Användningen av metoden ska sedan utmynna i en diagnos på teamet med syfte att 
lägga upp en strategi för hur man ska bära sig åt för att få bättre samverkan inom teamet 
och med dess omgivning. Modellen består av ett tvåaxligt koordinatsystem där graden 
av empowerment ställs mot ”grad av teamstruktur" (se figur 5). Här görs alltså en 
mätning om det utvalda arbetslaget är en samarbetande grupp eller ”ett riktigt” team. De 

Teamarbete 

Empowered  
work teams 

Empowering  
managers 

PlatoonsAutomatons 

Empowered

Disempowered 

Inget teamarbete 

Roller
Arbetsuppgifter 
Problemlösning 
Inlärningsstil 
Värderingar 
Rapportering 
Mätning 
Kontrollsystem 
Tilltro till hierarki 
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faktorer som man studerar för att avgöra detta är gruppens rollstruktur, 
arbetsuppgifternas natur, problemlösnings och inlärningsmetodik samt normer och 
värderingar. För att avgöra huruvida en arbetsgrupp är ”empowered” eller ej undersöks 
hur utförandekontroll och belöningssystem är uppbyggt, vilka kontrollsystem som finns, 
om det finns tilltro till ledaren och vilken effekt beslut får omsatt i handlingar. 
Utmärkande drag för ett ”empowered work team” är att de jobbar fritt och med flytande 
ansvarsgränser. Beslut fattas genom konsensus, problem löses gemensamt i gruppen. 
Inom gruppen finns det tilltro och respekt för varandra, ett omfattande mentorskap gör 
att teamet hela tiden kan få stöd och feedback, gruppen delar beslutsfattningen och de 
har alltid egenkontroll över tid och uppgiftsplanering (Johnson & Thurston, 1997). 

 

De fyra olika klassificeringarna i team är ytterligheter som var för sig inte är så vanliga, 
men eftersom placeringen längs koordinatsystemets axlar är kontinuerlig kan olika 
grupper befinna sig olika långt upp eller ner i koordinatsystemet. Meningen med 
modellen är att man ska kunna identifiera arbetsorganisatoriska missförhållanden. 
Många gånger tror ledningen att arbetsgrupperna har mycket mer handlingsutrymme än 
de i själva verket har. Författarna talar om hur ett strukturellt problem i företaget 
Multicorp ledde till disempowerment: 

 

”Overall, group members felt that Multicorp policy informed them what to do, 
and in situations in which policy was not explicit, their managers simply told 
them.” (s. 69) 

2.5 Sammanfattande analys av teori 
I vår teoretiska studie av målstyrning och empowerment har vi slagits av likheterna i 
resonemangen. Känslan vi fick vid vårt besök på företaget, av att de båda begreppen på 
något sätt hänger ihop, har nu därmed utvecklats till ett konstaterande, grundat på vår 
litteraturgenomgång. För att skapa förutsättningarna för en diskussion försöker vi vidare 
konkretisera kopplingarna mellan de två olika begreppen . 

 

Den mest basala likheten ligger i ordet ”delaktighet” vilket både empowerment och 
målstyrning byggs upp kring. Däremot behandlar inte målstyrning detta lika omfattande 
som empowerment. Empowerment kräver ett helt nytt tankesätt och en ny struktur som 
förändrar organisationen i stort. Målstyrning är mer koncentrerat kring en förändring av 
arbetssättet. Utifrån detta ter sig empowerment i mycket som en övergripande filosofi, 
medan målstyrning innebär ett specifikt arbetssätt.  

 

Empowerment innebär att det är individens behov som sätts främst – resurser sätts in för 
att utveckla individens självtillräcklighet, det vill säga ett synsätt präglat av Human 
Resource-tankar. Målstyrning innebär att man utgår från organisationens behov vilket 
också är det som styr förväntningarna på individen, det vill säga det fungerar som ett 
styrmedel för organisationen. Således finner man snarare värdegrunden i ett 
företagsekonomiskt perspektiv än i ett mer individinriktat HR-perspektiv.  Om man vill 
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förhålla sig kritisk till denna utgångspunkt så ligger det mycket i Halpern och Osofskys 
krassa uttalande ”…ingen blir gladare av att få vara med om att tillverka det rep med 
vilket man ska bli hängd…”.  

  

På vilket sätt kan då målstyrning vara behjälpligt för att utveckla empowerment i en 
organisation? Målstyrning i form av teamwork som arbetsform kan mycket väl vara en 
ingrediens i komponerandet av en framgångsrik empowermentsatsning. En slutsats som 
man kan dra vad gäller empowerment är att teamwork kan vara en väg till att uppnå 
detta. Detta visas av Margulies och Kleiner som påpekar att det inte är teamtypen som 
är det viktigaste utan de förutsättningar som man bygger in i teamets struktur. Således 
kan målstyrda grupper fungera som en del i en empowermentsatsning. Det viktiga är att 
utveckla individens självtillräcklighet och tro på sin kapacitet. Detta är i enlighet med 
Yukl direkt avhängigt av den organisationsstruktur, arbetsutformning och det ledarskap 
som råder på arbetsplatsen. 

 

Vad krävs för att empowerment genom målstyrning ska bli verklighet? Många författare 
nämner begreppet självtillräcklighet vid beskrivningen av framgångsfaktorer för 
målstyrning. I empowermenttermer skulle man kunna uttrycka detta som en 
medarbetares förmåga att påverka samt dennes delaktighet och kunskap i utformningen 
och utförandet av sitt arbete. Utan dessa basala förutsättningar har försök med 
arbetsutvidgning och ett ökat krav på ansvarstagande föga, eller i värsta fall, motsatt 
effekt. Det är detta som Argyris menar med sina två kategoriseringar av engagemang i 
arbetet; external respektive internal commitment. En dåligt förankrad 
organisationsförändring leder inte till äkta engagemang utan mer till en form av 
motvillig lydnad. Vår tolkning av målstyrning är dock att denna, för att fungera 
tillfredsställande, redan förutsätter att individen har uppnått sådan självtillräcklighet att 
den kan utföra de förändrade arbetsuppgifter som krävs. 

 

Med utgångspunkt i Yukls redovisning av empowerments fyra definierande begrepp gör 
vi en jämförelse med målstyrning. Där kan vi konstatera att målstyrning förutsätter att 
individen har en viss känsla av självtillräcklighet. Självbestämmande och möjlighet att 
påverka ligger i själva begreppet eftersom målstyrning förutsätter att medarbetaren vill 
påverka och att denne kan bestämma själv över sitt arbete. Detta är vad Dolan & Garcia 
skulle kalla för autonomi, vilket de beskriver som en förmåga att omsätta de uppsatta 
målen till värdeskapande aktiviteter. 

 

Mellan de båda begreppen ligger det en skillnad i prioritering. Empowerment ger 
individen möjligheter att utvecklas; att organisationen i sin tur sedan tjänar på detta är 
förvisso positivt, men inte syftet med införandet. Målstyrning å andra sidan tar sin 
utgångspunkt i organisationens behov. Att sedan individen kan tjäna på detta genom ett 
intressantare och mer givande arbete är positivt, men inte huvudsyftet. Vi kan således 
konstatera att empowerment och målstyrning visserligen har gemensamma drag, men att 
det finns en skillnad i vem som tjänar mest på införandet. Syftet med att införa 
målstyrning är att arbetsgruppen ska bli mer effektiv och kapabel att sköta en större 
omfattning av problem som kan dyka upp i arbetet. Syftet med empowerment är att få 
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den enskilde medarbetaren att utvecklas genom sitt arbete; att skapa ett större 
handlingsutrymme för individens utveckling. 

 
Även om en ledare inom de båda formerna måste ha ungefär samma inställning så finns 
det vissa nyansskillnader: den ”empowrande” ledaren ska tillhandahålla stöd i form av 
ett individuellt mentorskap – enligt Nichols, att möjliggöra. Målstyrda grupper styrs 
genom feedback från sin coachande ledare. Denne måste känna förtroende för sina 
medarbetare, men ska i enlighet med Odiorne också kunna sätta gränser för alltför stor 
individualism. 

 

Nedanstående matris, (se tabell 1) visar de olika utgångspunkter och ställningstaganden 
som särskiljer målstyrning från empowerment: 

 
Tabell 1: 

  EMPOWERMENT MÅLSTYRNING 
Tankesätt:  Filosofi  Styrningssätt, metod 
Utgångspunkt:  HR  Företagsekonomi 
Mål:  Utvecklingsmöjligheter Göra org. mer konk. kraftig 
För vem?:  Individ  Organisation   
Grundidé:  Skapa handlingsutrymme Utöka gruppens kapacitet 
Genomförande:  Möjliggörande Delaktighet 
Hur?:  Öka ”självtillräcklighet” Arbeta utifrån självtillräcklighet 
Styrning:  Självutvärdering Organisationen utvärderar 
Ledarstil:  Mentor  Coach 

 
Teoretisk jämförelse mellan målstyrning och empowerment 

 

Utifrån vår teoretiska studie av relationen mellan empowerment och målstyrning kan vi 
konstatera att det faktiskt finns gemensamma nämnare mellan de båda begreppen. Det 
är mycket tal om delaktighet, engagemang och ansvar. Detta torde innebära att 
målstyrning och empowerment inte bör åtskiljas – att idéerna om den betydelse 
självbestämmande, ledarskap och kommunikation etc. har, är länken emellan dem och 
bör vara centrala i allt arbete med målstyrning. Det som särskiljer begreppen ifrån 
varandra är att det verkar som att empowerment är en överordnad teori utifrån vilken 
målstyrning tagit form som en metod att omvandla teori till praktik.  

 

Hur ser det då ut i verkligheten? Fungerar målstyrning som den förlängning av 
empowerment den ter sig som efter en litteraturstudie i ämnet? Hur ser 
produktionsledarna på vårt studerade företag på arbete enligt målstyrning? Och vad 
säger de medarbetare som omfattas av detta arbete? Finns det ett ”naturligt” 
empowermenttänkande i förändringen som målstyrningen inneburit? 

 



 21

Metodologisk utgångspunkt 
I denna uppsats vill vi undersöka en företeelse i verkligheten och jämföra denna med den teoretiska 
värdegrund som skapat  kontexten  i vilken företeelsen verkar. För att detta ska kunna vara genomförbart 
har vi använt oss av olika redskap för att tillskansa oss denna kunskap. I detta kapitel vill vi visa de 
metodologiska ställningstaganden och utgångspunkter vi arbetat utifrån, vilket ska underlätta förståelsen 
för de resultat vi senare redovisar. 

3 Metod för den empiriska studien 

3.1 Utgångspunkter 

3.1.1 Kvalitativ metod 
Vi har valt att göra vår empiriska studie som en kvalitativ sådan. Detta eftersom antalet 
målstyrda grupper i företaget är få, vilket gör en kvantitativ undersökning mindre 
aktuell. En kvalitativ metod är att föredra eftersom vi är intresserade av data baserade på 
erfarenheter och känslor. Detta gör intervjuer till ett bra metodalternativ (Denscombe, 
2000). Förutom intervjuer har vi använt oss av en form av arbetsdagböcker.  

3.1.2 Deduktiv ansats 
Vi har utgått från befintlig teori vilken också styrt vår empiriska undersökning, vilket 
innebär att vi arbetat deduktivt. Dock har vi hela tiden bibehållit en öppenhet inför vart 
vår studie fört oss och inte försökt att anpassa våra resultat efter teorin, vilket betonas 
som en central vetenskaplig utgångspunkt enligt Miles & Huberman (1994). Vi tror att 
vi, precis som författarna påpekar, är som människor är mest; det vill säga 
meningsskapare och mönsterbyggare. Med tanke på detta har vi därför försökt att 
förhålla oss kritiska till vårt material och försökt undvika att anpassa materialet efter 
våra syften. Alvesson & Deetz (2000) diskuterar olika forskningsförutsättningar och 
konstaterar att människans vilja att skapa ordning och mönster är det största hotet mot 
att se det betraktade fenomenet objektivt. Utifrån deras förhållningssätt är objektivitet 
något ouppnåeligt och därmed bör den oundvikliga subjektiviteten inte döljas, utan 
visas öppet. Utifrån detta perspektiv är vår förhoppning att vi i denna uppsats tydligt 
visat de val och bedömningar vi gjort under skrivprocessens gång. De metodböcker vi 
använt oss av bedömer vi som tillförlitliga; detta då ett par av dem varit kurslitteratur 
och vad gäller övriga har vi försökt bedöma dessa utifrån de kriterier på vetenskaplighet 
som diskuterats i det teoretiska metodkapitlet. 

3.2 Genomförande 
Vi har undersökt ett företag som tillämpar arbete i målstyrda grupper. Företaget är, med 
utgångspunkt i det syfte vi valt, intressant att studera eftersom de tillämpar målstyrning, 
men inte uttrycker någon kunskap om empowerment. Vi vill undersöka om det i 
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arbetssättet med målstyrning av arbetsgrupper naturligt ligger förutsättningar för 
empowerment. 

 

Som en första ansats till att göra en empirisk undersökning på det aktuella företaget åkte 
vi ut till detta för att prata med två produktionsledare vilka leder målstyrda grupper samt 
en personalansvarig på företaget. Detta möte syftade till att ge oss en bild av företaget, 
hur arbetet gick till samt hur arbetet med målstyrda grupper planerats. De var mycket 
tillmötesgående, svarade gärna på våra frågor och var mycket villiga att hjälpa till. Efter 
samtalet fick vi följa med på en rundtur på de aktuella avdelningarna där vi fick 
förklarat för oss hur man arbetar. Vi förhörde oss om möjligheterna till att genomföra en 
undersökning  med hjälp av arbetsdagböcker och huruvida medarbetarna skulle kunna 
få möjlighet att fylla i dessa på arbetstid. De var positivt inställda till detta och vi kunde 
även få deras hjälp med att distribuera ut arbetsdagböckerna till sina grupper.  

3.2.1 Urval 
De två produktionsledarna vi träffade första gången vi besökte företaget har från första 
början varit två av de drivande personerna bakom införandet av målstyrning. Det var 
därför intressant att intervjua dem för att få deras perspektiv på vad målstyrning innebär, 
hur man gått tillväga samt hur de upplever att det praktiskt fungerar. Vidare genomförde 
vi tre intervjuer med medlemmar ur en av arbetsgrupperna för att få en inblick i hur de 
upplever sin arbetssituation. En av produktionsledarna hjälpte oss att få kontakt med en 
av de grupper som kommit längst i arbetet med målstyrning. Vi bedömde denna grupp 
som lämplig för vår undersökning. Man hade också kunnat tänka sig att det hade varit 
bra att undersöka den andra produktionsledarens grupp för att få ett större spektra för 
mer allmängiltiga åsikter. Å andra sidan är vi medvetna om att vår uppsats redan har en 
komplex struktur. Därför ville vi inte blanda in fler variabler genom att inkludera en 
grupp som inte kommit lika långt med målstyrning och har annorlunda förutsättningar i 
undersökningen. 

3.2.2 Datainsamling 
Eftersom vi inte kan beteckna oss som vana intervjuare hade vi förberett en ganska 
strukturerad intervjuguide. De faktiska intervjuerna tenderade att bli mer 
semistrukturerade eftersom vi fick ställa följdfrågor för att få förtydliganden och även 
ibland utesluta vissa frågor då vi ansåg att vi redan fått dem besvarade. Att använda sig 
av semistrukturerade intervjuer kan vara lämpligt, då sådana ger intervjupersonen en 
större möjlighet att utförligt utveckla sina svar (Denscombe, 2000). Vi hade tillgång till 
bandspelare som vi använde oss av i alla intervjuer utom två. I dessa fall ville 
intervjupersonerna inte bli inspelade på band och vi fick därför försöka anteckna efter 
bästa förmåga. Vi informerade alla intervjupersoner om att vi kom från Lunds 
universitet, att vi skulle skriva en uppsats om målstyrning, att de skulle vara helt 
anonyma samt att deras svar inte skulle användas för något annat än vår uppsats. Vi 
informerade även om att banden med intervjuerna skulle raderas när vi var färdiga med 
dem och detta har vi naturligtvis gjort. 
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Vi hade två olika intervjuguider, en för intervjuerna med produktionsledarna och en för 
intervjuerna med gruppmedlemmarna. Dessa skiljde sig inte åt speciellt mycket, dock 
hade de något olika inriktning (Se bilaga 2 och 3). Intervjuguiderna var tematiserade 
utifrån olika huvudkategorier, exempelvis; ”Delaktighet”. Detta gjordes för att 
underlätta formuleringen av relevanta frågor. Vi märkte under intervjuernas gång att 
intervjupersonerna många gånger självmant gled över i de frågor vi tänkt ställa senare i 
intervjun vilket vi tolkar som att vi hade en logisk uppbyggnad av intervjun. 
 
Vi försökte att hålla arbetsdagböckerna ganska löst strukturerade eftersom vi ville ha så 
lite inflytande som möjligt över vad respondenterna skrev. Det är bra att vara sparsam 
med anvisningar till hur dagböcker ska skrivas, dock kan man i vissa fall tjäna på att 
göra ett slags schema som dagboksföraren kan fylla i. Detta kan exempelvis vara när 
man inte kan förutsätta att dagboksföraren har någon vana vid att uttrycka sig i skrift. 
Dagböcker som kräver att dagboksföraren ska beskriva sina känslor förutsätter en viss 
vana av att uttrycka sig skriftligt. Om den vanan inte finns, gör man kanske t.o.m. bättre 
i att använda sig av intervjuer i stället (Patel & Davidson, 2003).  

 
Vi ville få relevanta, nyanserade och innehållsrika svar i arbetsdagböckerna. Vi 
hoppades öka våra möjligheter till detta genom att utgå ifrån de frågor vi skulle ha ställt 
vid intervjuer med gruppmedlemmarna. Dock försökte vi att göra dem lite bredare (så 
att det blev färre) samt försökte att skriva dem så att de blev mer av ett slags rubriker till 
kategorier i stället för rena frågor. Vi försökte utforma frågorna så att dessa skulle vara 
någorlunda lätta för gruppmedlemmarna att ta till sig samt skrev dem i en sådan form att 
de syftade tillbaka på den person som skulle svara. Som Patel & Davidson uttrycker det: 
 

”Kvaliteten på den information vi erhåller via dagböcker beror, liksom vid andra 
tekniker, på individernas villighet att bidra med information. Vi måste alltså 
försäkra oss om att vi inte begär för mycket av dem.” (sid. 66)  

 
Ett exempel på hur en fråga kunde se ut är: ”Idag dök dessa problem upp i mitt arbete”. 
(Se bilaga 1) 

 

Innan vi delade ut arbetsdagböckerna prövade vi upplägget på en bekant som 
förvärvsarbetar för att se om det var någon fråga som skulle kunna leda till besvär vid 
ifyllningen. Då vi fick relativt bra svar från honom tyckte vi att vi kunde använda oss av 
detta upplägg. Vi delade sedan med hjälp av en av produktionsledarna ut sammanlagt 
tjugo arbetsdagböcker i två olika avdelningar på företaget. Den ena gruppen bestod av 
nio anställda, den andra av elva anställda. Vi tog hjälp av en av produktionsledarna vad 
gällde utdelningen av arbetsdagböckerna. Vi försökte att minska risken för bortfall 
genom att skriva ett brev som utförligt beskrev vår disposition, hur arbetsdagböckerna 
skulle fyllas i samt att arbetstid fick användas till detta. Dessutom gav vi i detta brev 
instruktioner för hur återlämnandet av arbetsdagböckerna skulle ske så att anonymiteten 
skulle upprätthållas. 
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3.2.3 Bearbetning av data 
Arbetsdagböckerna sammanställde vi genom att skriva ner alla svar vi fått under varje 
rubrik. Vidare delade vi in rubrikerna i teman och skrev under varje tema en 
sammanfattning av de svar vi fått. 

Direkt efter intervjuerna satte vi oss ner för att gå igenom vad de intervjupersoner som 
inte velat bli inspelade på band sagt. Med hjälp av anteckningarna från intervjuerna 
gjorde vi därefter en sammanställning av vad som sagts och skrev ut denna med hjälp av 
ordbehandlare. De intervjuer vi hade på band lyssnade vi på, transkriberade och skrev 
även där ut dem med hjälp av ordbehandlare. Sammanställningen av arbetsdagböckerna 
samt de transkriberade intervjuerna blev sedan grunden för vår resultatredovisning. 

3.3 Metoddiskussion 

3.3.1 Triangulering 
Vi använde oss av triangulering i den bemärkelsen att vi dels turades om att vara 
intervjuare och dels genom att vi använde oss av två olika datainsamlingsmetoder. Vi 
kan dock konstatera att trianguleringen inte gett någon nämnvärd effekt, åtminstone inte 
som vi kan se. Detta eftersom vi egentligen inte fick fram speciellt mycket information 
från arbetsdagböckerna och därför inte kan dra några slutsatser kring huruvida 
informationen från de två metoderna överensstämmer. 

 

Triangulering kan i värsta fall ge problem med validiteten eftersom det kan leda fram 
till två olika resultat och därmed också skapa svårigheter att avgöra vilket resultat som 
är ”rätt” (Miles & Huberman, 1994). Seale (1999) drar detta ännu längre i sin 
diskussion om kritik mot triangulering och menar att de finns de som ifrågasätter varför 
man automatiskt ska tro att man fått ”rätt” svar bara för att man använt olika metoder 
och fått fram samma svar. Han menar att det alltid kan finnas en oupptäckt och mycket 
bättre metod som skulle kunna ge ”bättre” svar. Detta stämmer naturligtvis men vi anser 
ändå att förutsättningarna för att få ”rätt” svar måste öka genom triangulering även om 
det inte garanterar detta. 

3.3.2 Intervjuer 
Företaget vi var på är ett tillverkande företag med tungt verkstadsarbete. Vi ville gärna 
samtala med intervjupersonerna på ett så avslappnat och prestigelöst sätt som möjligt 
och funderade därför på hur vi bäst skulle kunna göra detta. Enkelt uttryckt var vi 
oroliga över att framstå som alltför främmande och akademiska. Det enda vi kunde göra 
var att försöka tänka på detta och göra vårt bästa för att hålla intervjuerna på en vanlig 
och avslappnad samtalsnivå.  

 

Det vi ville ha ut av intervjuerna var att se hur målstyrningen fungerar ur de olika 
parternas perspektiv. Intervjuer beskrivs ofta som ett vedertaget instrument att mäta 
”verkligheten”. Vissa anser detta vara oberättigat och menar att intervjupersoner ofta 
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påverkas av den kontext i vilken intervjun sker och att det är omöjligt att helt ta bort 
inlärda s.k. preparerade skript. Utifrån detta är det omöjligt att utifrån intervjuns resultat 
se hur ”verkligheten” ser ut då intervjupersonen präglas av både sin egen subjektiva 
uppfattning och de preparerade skript som förekommer (Alvesson & Deetz 2000). Det 
finns inga perfekta metoder och då andra metoder, som till exempel observationer, inte 
varit möjligt på grund av tidsbegränsning tror vi att intervjuer varit en passande metod 
för vår studie.  

 

Att två av intervjupersonerna inte ville bli inspelade på band gav uppenbart mindre 
material att arbeta med efteråt. Detta trots att vi försökte gå igenom vad som sagts så 
kort tid som möjligt efter intervjun. Speciellt en av intervjupersonerna gav intressanta 
och ganska utförliga svar som det hade varit bra att kunna gå tillbaka och studera 
närmare.  

 

Det finns en risk för intervjuareffekt som man bör göra sitt bästa för att minimera 
(Denscombe 2000). Miles och Huberman (1994) diskuterar två former av 
intervjuareffekt: 

• Intervjuaren kan påverka intervjupersonen. Detta kan minimeras genom att man: 
bekantar sig med miljön och ”smälter in i landskapet”, undviker att använda 
påträngande datainsamlingsmetoder och att man informerar tydligt om det syfte man 
har med studien. 

• Intervjuaren påverkas av sina informanter, det vill säga faller in för mycket i det 
tänkande som råder i den studerade miljön. Detta kan enligt författarna undvikas 
genom att: sprida urvalet av informanter (olika kön, position etc.), sprida ut 
intervjutillfällen, inkludera personer med avvikande uppfattning i undersökningen 
och använda triangulering. 

3.3.3 Arbetsdagböcker 
Med arbetsdagböckerna (se bilaga 1) ville vi göra ett försök att mäta om och hur 
attityder och tankegångar varierar över en arbetsvecka. Arbetsdagböckerna fylldes i 
under en veckas tid, av medarbetare som ingår i målstyrda grupper. Dagböcker skrives 
lämpligen i en vecka för att därigenom fånga upp ”veckorytmen” (Ellegård, Nordell och 
Westermark, 1999). Vi tog fasta på detta eftersom vi tyckte att det  kunde vara rimligt 
att man under en veckas tid kunde få in tillräckligt med information för att skapa sig en 
bild av hur arbetet går till. Kanske hade det varit önskvärt att dagböckerna fylldes i 
under ett par veckors tid för att få en bredare överblick - dock tillät inte vår tidsplan 
detta.  

 

Vår förhoppning var att arbetsdagböckerna skulle ge oss underlag till våra 
intervjuguider. På detta sätt kan man dels få en bild av varje individs upplevelse av 
arbetsplatsen och dels en bild av den mer kollektiva uppfattningen om arbetsplatsen 
samt det sociala sammanhanget (Ellegård, Nordell och Westermark, 1999). 
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Oturligt nog genomförde vi vår undersökning vid en tidpunkt då orderingången var låg 
vilket resulterade i att en stor del av produktionspersonalen var hemma. Detta hade vi 
inte fått information om innan, vilket är en förklaring till att vi fick ett relativt stort 
bortfall. Sammanlagt var det externa bortfallet tretton obesvarade arbetsdagböcker. Det 
interna bortfallet var även det stort eftersom ingen fyllt i alla frågor. I en av 
arbetsdagböckerna som vi räknar som internt bortfall hade respondenten låtit bli att 
svara på frågorna och istället skrivit på framsidan att han inte ville deltaga i 
undersökningen eftersom han ansåg att han hade viktigare saker för sig. Vi upplever 
detta som ett ogillande svar, särskilt med tanke på att arbetsdagböckerna fick fyllas i på 
arbetstid och då vi vet att produktionen vid tillfället var låg. Man kan fundera på 
anledningarna till detta och vi kan tänka oss att denne person upplevde frågorna som 
besvärliga att svara på. Det kan naturligtvis också handla om ett rent ointresse, antingen 
av arbetet i sig, av vår undersökning eller möjligtvis av bådadera.  

 

Vi kan konstatera att de svar vi fått i arbetsdagböckerna inte var så uttömmande som vi 
önskat. Vi kan även i efterhand konstatera att det ligger en poäng i det Patel & Davidson 
säger om att arbetsdagböcker kräver att respondenten har viss vana av att uttrycka sig 
skriftligt. Att informationen vi fick från arbetsdagböckerna var så sparsmakad är 
troligtvis en indikator på att vi borde tagit större hänsyn till detta. Det finns ingen 
egentlig möjlighet att dra några generella slutsatser eller att kunna se några mönster i 
och med det stora interna bortfallet. Vissa svar kan vi rent hypotetiskt tänka oss gälla 
även för andra medarbetare men vi har inga empiriska bevis för detta. Vi kan endast 
diskutera enskilda svar och spekulera kring varför vi fått dessa. Dock anser vi oss ha fått 
åtminstone en del av den bredare bild vi önskat oss. Vi har genom arbetsdagböckerna 
fått vissa indikationer på att det finns en annan bild av företagets arbete med målstyrda 
grupper än en enbart positiv. Vidare har de också gett oss ett underlag att utgå från vid 
utformandet av intervjuguiderna.  

 

Hur skulle vi då gått till väga för att öka svarsfrekvensen och dess kvalitet? Eftersom vi 
har utformat arbetsdagböckerna efter vår bästa förmåga så är detta svårt för oss att säga. 
En del svar kan dock ge indikationer på var missuppfattningarna skett. Vi tror inte att 
frågorna har varit för svåra eller otydliga, problemet har nog istället legat i att 
respondenterna haft svårt att identifiera sin arbetssituation med studien. En av 
respondenterna svarade på en av frågorna att han inte haft några andra problem ”än de 
vanliga”, vilket givetvis är precis det som vi ville veta mer om. Detta tolkar vi som att 
respondenten uppfattar studien som en undersökning av målstyrda grupper som 
fenomen som inte skulle beröra hans arbetsvardag. Detta hade vi troligtvis kunnat 
åtgärda genom en mer specifik formulering av frågan. Ytterligare en miss vi gjorde med 
arbetsdagböckerna var att inte åka ut till företaget själva och dela ut dem. Detta är något 
vi ser nu, när undersökningen är gjord. Kanske hade bortfallet inte blivit lika stort om vi 
etablerat en kontakt med dagboksförarna innan det var dags för dem att fylla i 
dagböckerna. Det misstaget får vi se som en nyttig lärdom att ta med sig till framtida 
undersökningar av detta slag. 

 

En av arbetsdagböckerna var ifylld gemensamt av tre personer som arbetade i samma 
grupp. Till en början tyckte vi att detta var synd, men konstaterade ändå att denna 
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arbetsdagbok var den med mest utförliga svar. Kanske hade det, med tanke på detta, 
varit en bra idé att låta gruppmedlemmarna fylla i dessa gemensamt. Vår undersökning 
behandlar trots allt arbete i grupper och de fördelar detta innebär. 

 

Även om våra erfarenheter av användningen av arbetsdagböcker inte varit lika goda 
som vi hoppats på så är vi ändå glada att vi att använde oss av dem eftersom vi upplever 
det som att de trots allt bidragit med viss värdefull information. För att inte tala om ett 
nyttigt lärtillfälle. Vi har därmed inte heller förkastat arbetsdagböcker som arbetssätt vid 
den här typen av undersökningar. 
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Empirisk utgångspunkt 
Målstyrning är ett relativt vanligt begrepp i organisationer medan empowerment inte är det. Men vad 
händer med målstyrning när det är frikopplat från det teoretiska sammanhang vi nser att empowerment 
utgör? Får målstyrning då någon väsentlig betydelse för individen på arbetsplatsen eller är det bara en 
annan form av styrning uppifrån? Detta vill vi försöka få inblick i genom vår empiriska studie. Syftet med 
kapitlet blir därför att redovisa resultaten från denna. 

4 Arbete i ”Målstyrda grupper” – skapar 
det förutsättningar för empowerment? 

4.1 Produktionsledarnas syn på arbetet 
Vi intervjuade två produktionsledare för att få deras perspektiv på arbetet med 
målstyrda grupper. Produktionsledarna har vi i redovisningen av resultaten valt att 
särskilja med benämningarna P1 och P2. Vi tyckte att detta var nödvändigt eftersom de 
gav så pass olika svar.  

4.1.1 Allmänna frågor 
De har båda arbetat ganska länge på företaget, båda sedan mitten av 70-talet, och har 
också varit produktionsledare ungefär lika länge, ungefär 15 år. Innan de fick arbetet 
som produktionsledare så arbetade de ute i produktionen och har således en bra bild av 
hur arbetet upplevs av produktionspersonalen. 

4.1.2 Trivsel 
Båda trivs bra med sitt jobb som produktionsledare, den ene tycker att allt är bra med 
arbetet förutom när någon anställd måste tillrättavisas. P1 tycker att det först nu (i och 
med målstyrda grupper) blivit det jobb han sökte, tidigare har det varit alltför mycket 
pappersarbete. Fördelar tycker de är att de har stor frihet att utforma sitt arbete på det 
sätt de önskar vad gäller tider och sättet att arbeta.  

 

En normal arbetsdag handlar mycket om att sitta i möten, men i övrigt så har deras 
arbetsroll en mycket social funktion. Stora delar av sin kontakt med gruppmedlemmarna 
sköter de genom att gå runt i verksamheten och prata med personalen. Ingen av 
produktionsledarna lägger sig i ”hur de gör” ute på golvet, de tycker att gruppen själva 
vet bäst hur de ska utföra sitt dagliga arbete. P1 hade önskat att han fick vara mer ute i 
produktionen och att han inte hade varit så styrd av pappersarbete. Han är rädd för att 
hans ”killar” ska tycka att han aldrig syns till. Båda produktionsledarna upplever att de 
har ett bra samarbete med produktionsteknik, där de arbetar tillsammans i lag vid 
produktutveckling och förbättringsverksamhet.  
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På frågan om de anser sig ha tillräcklig kompetens för sitt arbete svarar de båda att de 
tycker att de tycker att de har det. P1 anser att han tack vare sin chef fått så pass mycket 
utbildning att han nu, trots att han inte känner sig fullärd, känner att han har tillräcklig 
kompetens.  

 

P1 hade velat förändra upplägget på de målstyrda grupperna, han tycker att det finns 
mycket arbete som han gör idag som gruppen hade varit mer lämpade att sköta själva. 
Han menar att de ofta kan göra detta på ett smidigare och snabbare sätt eftersom de är 
ute i verksamheten och har sett problemet själva. Han tycker också att hans tjänst är helt 
onödig om han ska göra sådana arbetsuppgifter (pappersarbete) som 
gruppmedlemmarna lika gärna själva skulle kunna göra. P1 betonar dock att det inte 
handlar om att lägga över en massa tråkigt pappersarbete på gruppen utan bara det 
faktum att de kan göra dessa bättre än vad han gör idag. P2 skulle vilja förändra 
mentaliteten bland gruppmedlemmarna eftersom han tycker att det ibland saknas 
initiativkraft och ansvarskänsla. Vi uppfattar det som att hans roll i detta skulle vara att 
sätta rätt man som första samordnare (kommer att skiftas, se nedan) och att denne 
därigenom skulle kunna ”lyfta” de mer ovilliga.  

4.1.3 Arbetssätt i grupperna 
P1 svarar på frågan om ansvarsfördelningen förändrats att de inte har kommit så långt, 
men att man snart ska nå dit genom att dela ut mer ansvar och befogenheter till 
gruppmedlemmarna. Han poängterade att det är gruppen som själv som ska vara med 
och bestämma utseendet på en ny ansvarsfördelning. Bland annat har de diskuterat om 
grupperna ska ha en fast samordnare eller om hela skiftlaget ska ha detta ansvar. P2 får 
aldrig den frågan direkt eftersom han själv glider in på det ämnet när han pratar om att 
införa ett system med en slags roterande samordnare för gruppen. Dock är det intressant 
att notera här att P2 tar för givet att det ska finnas en samordnare utan att nämna 
huruvida gruppmedlemmarna själva fått ha åsikter om detta. P2 beskriver att han har 
tänkt att denna arbetsroll ska skiftas mellan de olika grupperna. P2 menar att 
samordnarens yrkesroll ska fylla en organiserande och informativ funktion.  

 

Båda produktionsledarna tycker att det redan har tillkommit och att det successivt ska 
tillkomma ett visst mått av nya arbetsuppgifter, dock har de olika fokus på vilka. De 
strävar båda två efter att få sina grupper så självständiga som möjligt men verkar ha lite 
olika väg dit. P1 pratar om projektarbeten som ska göra arbetet roligare och att gruppen 
ska kunna ta över en del av de arbetsuppgifter han sköter. P2 fokuserar mer på att få 
gruppen att själva lösa de rent operativa problemen som uppstår i det dagliga arbetet. 

 

I P2:s avdelning kommer arbetsrotation att vara en central del i införandet av målstyrda 
grupper, till en viss del har detta arbete redan kommit igång, men på grund av 
produktionsstopp så har det stannat av. P1 säger att arbetarna gärna får rotera, men att 
det inte är något som påverkar arbetet nämnvärt eftersom de olika arbetsstationerna är 
likartade. Belöningssystem finns inte, men man har en förslagsverksamhet som vid bra 
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förslag leder till belöning. P1 har infört en intern form av förslagsverksamhet, där 
gruppen lämnar in förslag direkt till produktionsledaren. Alla förslag renderar en 
symbolisk summa (50 kr) som läggs i en gemensam pott för vilken gruppen och 
produktionsledaren sedan gör något trevligt som bowlingkvällar etc. Alla förslagen 
lämnas dock vidare till bedömningsgruppen, den interna förslagsverksamheten ska 
istället ha syftet att snabbare snappa upp förslag och lättare genomföra dem.  

4.1.4 Delaktighet 
P1 poängterar att hans chef, som är relativt ny, har gjort att han känner sig mycket 
delaktig i hur det går för företaget: 

 

”Återigen, vår nye chef har gjort att vi är mycket delaktiga. Han släpper och ger 
oss mycket frihet. Det är ett stort ansvar tycker jag….” 

 

Det handlar mycket om att ha eget ansvar och att känna stimulans samt att självständigt 
lösa problem som uppstår. P2 verkar känna likadant. Hans huvudpoäng är att han alltid 
försöker att få så hög produktivitet som möjligt för företagets bästa.  

 

P1 och P2 har varit mycket delaktiga i utformandet av de målstyrda grupperna. De var 
de som fick i uppgift att välja ut vilka arbetsgrupper som skulle vara ”pilotprojektet”. 
Produktionsledarna ingick i en grupp tillsammans med sina chefer, en representant från 
personalavdelningen samt en representant från facket. En konsult kontaktades och 
utbildningar för produktionsledare och gruppmedlemmar genomfördes med hjälp av 
denne. Efter detta gjorde de studiebesök på ett par företag som använde sig av målstyrda 
grupper. Här menar P1 att de gjorde fel som inte lät några av gruppmedlemmarna följa 
med på dessa. Dessa studiebesök gav en del idéer och utifrån det utarbetades en mall för 
hur man skulle arbeta med målstyrda grupper på företaget. Produktionsledarna upplevde 
det som att de redan hade kommit en bit på väg. P2 vill inte riktigt sträcka sig till att 
säga att gruppmedlemmarna skulle kommit med tidigare, dock kan han efter en stunds 
eftertanke tycka att deras åsikter kanske borde efterfrågats tidigare. Produktionsledarna 
presenterade ett i princip klart förslag som gruppen sedan fick ge sina synpunkter på. 
Det blev några små förändringar, men annars var det i princip det ursprungliga förslaget 
som gällde. P1 hade en ”arbetsplatsträff” där han och gruppmedlemmarna tillsammans 
diskuterade vilka arbetsuppgifter de redan gjorde och vilka de skulle kunna tänka sig att 
göra utöver dessa. P2 poängterar att arbetsmodellen hela tiden kan förändras utifrån 
gruppernas önskemål, så länge det inte blir för mycket på en gång, eftersom han vill att 
grupperna successivt ska komma in i arbetssättet. 

 

Vad gäller utbildningen i målstyrda grupper så har både produktionsledare och 
operatörer fått samma, dock anser P1 att utbildningen för produktionsledarna kan ha 
varit mer inriktad på att försöka upptäcka motstånd mot den förändring som de 
målstyrda grupperna innebär. Utbildningen verkar inte primärt ha handlat om målstyrda 
grupper utan hade en mer beteendevetenskaplig inriktning. P2 var inte alls nöjd med 
utbildningen utan hänvisade till en annan så kallad UGL-utbildning som han gått i ett 
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annat sammanhang. Han menade att han haft mycket stor nytta av den utbildningen och 
hade önskat att utbildningen i målstyrda grupper hade varit något liknande.  

 

P1 säger att de gått ifrån att det varit han tillsammans med produktionschefen som 
bestämt målen för att nå vara P1 tillsammans med gruppen. Så småningom ska det 
enligt honom gå över till att det är gruppen själv som bestämmer målen. P2 har en 
striktare syn på målsättningen och menar att det i huvudsak är han tillsammans med 
produktionschefen som ska sätta målen. Gruppen kommer att ha inflytande över målen, 
dock endast ett begränsat sådant.  

 

De huvudsakliga skälen till att införa målstyrda grupper var enligt produktionsledarna 
att ta tillvara den kunskap som operatörerna besitter i sitt arbete. Tankarna bakom 
verkar handla om att förena nytta med nöje på så sätt att operatörerna kan sitt arbete 
bättre än någon annan och att man genom att fånga upp denna kunskap öka företagets 
konkurrenskraft.  

 

”Att skapa en medvetenhet om måltal och att få dem intresserade. Skapa en liten 
tankeverksamhet som gör att de tycker att det är roligt att gå till jobbet. Skapa en 
delaktighet, precis som jag känner, att driva företaget framåt då. Att man inte 
bara går hit och trycker på en knapp.” 

 

Inställningen de har mötts av har varit i stort sett positiv, med en del undantag där några 
stycken inte vill vara med om dessa förändringar. Det verkar inte som att de är negativa 
till det hela i stort, men helst inte vill utföra de arbetsuppgifter de inte har gjort förut. 

 

För att få igång engagemanget för arbete i målstyrda grupper ska man, enligt P1, ha en 
så kallad ”kick-off” med vildmarksweekend. P2 menar att han försöker visa fördelarna 
för alla och att han helst ser att alla är helt med på arbetssättet.  

4.1.5 Förändring 
P2 tycker inte att det blivit så mycket skillnad eftersom de inte kommit igång på riktigt. 
Snarare tycker han att det har blivit mer som en belastning för hans del eftersom det 
blev för många bollar i luften samtidigt. Överlag verkar inte produktionsledarna anse att 
det skett så stora förändringar ännu, utan att förändringarna kommer att ske när 
produktionen kommer igång igen. 

4.1.6 Omdöme 
P1 anser att gruppmedlemmarna ska känna sig delaktiga i arbetet och att det ska vara 
något som hela tiden fortgår och att nödvändiga förändringar ska kunna genomföras. 
Han anser att de kommit en bra bit på väg. P2 tycker att de målstyrda grupperna ska 
klara allt, det vill säga klara alla arbetsuppgifter i produktionen. Han tycker att de gör 
det, men anser att de måste bli bättre på att själva ta ansvar för när saker och ting går fel. 
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En viktig del tycker han är att han även i fortsättningen är synlig ute i produktionen och 
att de har fortlöpande informationsmöten.  

4.2 Gruppmedlemmarnas syn på arbetet 

4.2.1 Allmänna frågor 
Gruppmedlemmarna är relativt unga och har inte arbetat speciellt länge på företaget 
(som mest nio år). Två av dem har gått sin utbildning på industriskolan som är 
sammankopplad med företaget.  

4.2.2 Arbetssätt 
Överlag så trivs gruppmedlemmarna med sitt arbete som de tycker är ganska fritt. En 
normal arbetsdag börjar med att gruppen samlas på morgonen och diskuterar den 
körlista som är aktuell för dagen. Inom denna körlista har de frihet att ändra ordning på 
olika produkter om det passar dem bättre. De tycker inte att målstyrningen har förändrat 
deras arbete nämnvärt eftersom de redan gjorde många av de arbetsuppgifterna som 
skulle vara nya för de målstyrda grupperna. En skillnad är att det är lite lättare att få 
fram nya idéer och att de själva får vara med och realisera dem. Att få arbeta mer med 
egna projekt är något som gruppmedlemmarna önskar sig mer av och det är det de 
huvudsakligen skulle vilja förändra i sitt arbete.  

 

Problem löses självständigt, men om det skulle dyka upp problem som de inte klarar 
själva konsulterar de sina skiftkamrater och i sista hand produktionsledare eller 
reparatörer. Det enda gemensamma arbete de egentligen gör är att diskutera ordningen 
på körlistan, vilka arbeten som ska göras när, så något riktigt ”teamwork” sysslar de inte 
med i sitt dagliga arbete. De betonar dock att de försöker att samarbeta och hjälpa 
varandra så mycket som möjligt.  

 

Gruppmedlemmarna upplever det som att de styr sitt arbete relativt självständigt, dock 
menar de att kunderna är de som i slutändan styr med sin efterfrågan på produkterna. 
Deras åsikter skiljer sig vad gäller deras upplevda kompetens för arbetet. Någon tycker 
att han har tillräckligt medan de andra skulle önska sig mer. Det är en helhetsbild av 
företagets arbete som efterfrågas och djupare kunskaper om arbetet de utför. Någon 
önskar sig också mer möjlighet att bestämma själv och kunna påverka sin 
arbetssituation mer. 

4.2.3 Trivsel 
En av gruppmedlemmarna tycker att det är en brist att hans arbetsdag ser likadan ut nu 
som den gjorde förut, med den enda skillnaden att arbetsgruppen nu kallas målstyrd. 
Han tycker att införandet borde ha drivit arbetet framåt i större utsträckning. Det som 
framstår som fördelar med arbetet är att det är relativt fritt och självständigt. Nackdelar 
kan vara att saker tar lång tid och att det kan vara svårt att få tag på folk. Bilden som 
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träder fram är en bild av en ganska byråkratisk organisation som bara börjat försöka 
förändras och bli mer modern. De målstyrda grupperna har förändrat trivseln på så sätt 
att det av gruppmedlemmarna upplevs som roligare att få ta mer ansvar. Dock menar de 
att detta kunde ske i större utsträckning så att båda parter kunde tjäna mer på 
målstyrningen.  

4.2.4 Ansvarstagande 
Gruppmedlemmarna menar att deras huvudsakliga ansvar handlar om att få produkterna 
färdiga i rätt tid och med rätt kvalitet. De har också ansvar för sin egen frånvaro – blir 
man sjuk får man ringa till övriga gruppmedlemmar och komma fram till en lösning 
tillsammans. De har alltså ett ansvar för varandra och för sitt samarbete. De tycker över 
lag att det finns en hel del saker som de skulle kunna ha mer ansvar för. Någon menar 
på att det är många småsaker som är viktiga i det dagliga arbetet med maskinerna som, 
när de behöver förändras eller åtgärdas, måste gå genom produktionsledaren som 
kanske har andra saker att ta hand om som är viktigare för honom. Ytterligare någon 
menar att om de fick ha ansvar för sådana ”småprojekt” skulle det vara en drivkraft 
inför månadsmötena att få redovisa resultaten av projekten. 

4.2.5 Delaktighet 
Till största delen handlar gruppmedlemmarnas delaktighetskänsla, om den finns, om att 
få fram produkter med god kvalitet. Någon menar att han känner ett ansvar för hur det 
går för företaget medan en annan menar att han emellanåt inte alls känner sig delaktig. 
Han tycker att informationen är dålig i företaget och förstår inte varför inte han och hans 
arbetskamrater kan få göra andra saker när efterfrågan på produkterna är liten. Han 
menar att företaget borde sätta in mer personal på försäljningen i sådana lägen och 
använda den personal som egentligen ska arbeta till andra uppgifter istället för att ta in 
extra personal till det. Dessa svar tyder trots allt på en känsla av engagemang och en 
önskan om att vara delaktig – gruppmedlemmarna är uppenbart inte likgiltiga inför sitt 
arbete. 

Gruppmedlemmarna tycker att de i viss mån varit delaktiga i utformningen av 
arbetssättet. Någon menar att det var mer så i början då man hade veckomöten men att 
dessa för tillfället upphört. Dock går man varje dag igenom med tidigare och 
efterföljande skift vad som behöver göras i maskinerna och detta kan ses som en typ av 
delaktighet i utformningen av arbetssättet. En person säger att han är delaktig på ett 
omedvetet sätt i och med att han bidrar till småförändringar hela tiden utan att 
egentligen tänka på det.  

 

Om gruppmedlemmarna generellt ansåg sig ha ett visst mått av delaktighet i 
utformningen av arbetssättet så är det värre med delaktigheten i målsättandet. Man 
använder sig av s.k. måltal vilket innebär att man mäter hur många procent av de satta 
målen man uppnått varje vecka. Dessa måltal är för någon obegripliga, siffrorna säger 
honom ingenting. En annan gruppmedlem tycker att det känns som att han får målen 
tilldelade snarare än att han är med och utformar dem.  
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Det finns en förslagsverksamhet i företaget dit gruppmedlemmarna får lämna in förslag 
på förändringar. Denna verksamhet fungerar enligt gruppmedlemmarna ganska trögt. 
Att det inte är särskilt motiverande att lämna in ett förslag på förändring som kanske 
inte går igenom förrän ett år senare, det verkar vara den generella åsikten bland 
gruppmedlemmarna. Det har dock blivit lite bättre i och med att produktionsledaren 
skapat en slags ”förslagsverksamhet i förslagsverksamheten”. Detta innebär att 
förslagen lämnas direkt till honom och att de belönas med en liten summa pengar i en 
pott. Denna pott används senare till att göra något roligt ihop, t.ex. gå och bowla.  

4.2.6 Förberedelser för målstyrning 
Gruppen fick genomgå en utbildning innan arbetet med de målstyrda grupperna tog fart. 
Denna upplevdes som bra men om den var speciellt nödvändig, det kan de inte riktigt 
svara på. Nog var det roligt att få lära sig lite grann om kroppsspråk och nog fanns det 
någon nyttig ”aha-upplevelse” i utbildningen men de tycker inte att de behöver mer av 
just den typen av utbildning. Hellre då utbildning som är mer arbetsuppgiftsrelaterad, de 
vill lära sig mer om t.ex. programmering eller produkterna de tillverkar. En 
gruppmedlem tycker inte att han behöver någon mer utbildning alls. 

4.2.7 Utvecklingsmöjligheter 
Gruppmedlemmarna menar i stort att de kan utveckla sitt tekniska kunnande i arbetet. 
Någon annan form av utveckling nämns inte. En av dem tycker inte att det känns som 
att det är meningen att man ska utvecklas utan menar att det verkar som att man ska 
kunna sin maskin och inget mer. Det dagliga upplägget av arbetet känner de att de kan 
påverka rätt så mycket själva och vad det gäller förändringar så tycker de att de har 
vissa möjligheter att få gehör för sina åsikter.  

4.2.8 Omdöme 
Gruppmedlemmarnas svar handlar på ett generellt plan om självständighet i strävan att 
nå målen. Att man har mer kontroll över hela arbetsprocessen och att beslut om hur 
arbetet ska gå till och om vilka förändringar som ska göras fattas inom gruppen. De 
pratar gärna om hur grupperna faktiskt fungerar när vi frågar hur de tycker att grupperna 
ska fungera så vi har inte fått in det material vi hade önskat för att kunna göra en 
jämförelse däremellan. Däremot framgår det av svaren på de andra områdena att den 
målstyrda gruppen inte upplever sig som speciellt målstyrd eller annorlunda mot hur 
den var innan. 

 

Intervjuerna gav en bra bild av hur den specifika arbetsgruppen upplever arbetet. Dock 
består den endast av tre medlemmar och vi är medvetna om att deras åsikter, även om 
de är intressanta, inte kan vara gällande för resten av medarbetarna på företaget. Som vi 
tidigare nämnt försökte vi att skaffa oss en uppfattning av den mer generella bilden av 
arbetet med målstyrda grupper genom att dela ut arbetsdagböcker. Nu blev inte dessa så 
uttömmande som vi hoppats på men de tjänar ändå till viss del det syfte vi hade med 
dem. De ger trots allt en bild av arbetsstyrkans uppfattning om arbetet och nedan 
kommer vi att redovisa för den enligt vår tolkning. 
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4.3 Övergripande bild av arbetet 
Svaren i arbetsdagböckerna var, som tidigare nämnts, mycket kortfattade. För att få en 
kontinuitet i texten och en naturlig återkoppling till våra egna tolkningar gör vi en 
kombinerad redogörelse och tolkning av svaren. 

4.3.1 Arbetssätt 
Under detta ämnesområde fick vi flest svar, vilket troligtvis beror på att frågorna här 
varit mycket konkreta och därmed enkla att svara på.  Arbetsuppgifterna är 
produktionsinriktade med svar som: ”svarvat huvudaxel”, ”riggat”, ”spänning”, 
”städning” och ”bearbetning”. En del har fyllt i samma svar varje arbetsdag och har 
således haft samma arbetsuppgifter hela veckan. Andra arbetsuppgifter har varit 
underhåll, till exempel i form av oljepåfyllning och dags-, eller veckokontroll av 
maskin. Några har deltagit i olika former av utbildning, till exempel en 
programmeringskurs. 

 

Vad gäller arbete i grupp kan vi utläsa lite större skillnader mellan de olika individernas 
syn på hur detta ser ut. Någon har skrivit att de jobbar tillsammans med problemlösning, 
medan en annan har skrivit ”Tittat på körlistan, pratat med bas”. Det sistnämnda svaret 
tyder på en något mindre delaktighet och deltagandelust än det förstnämnda exemplet. 
Många skriver att de gjort en planering och följt denna med smärre ändringar. Detta har 
gjorts i samråd med arbetsledare. Många skriver också att de hade fått information från 
föregående skift som gett dem de uppgifter de behövde för att kunna genomföra dagens 
arbete. I ett fall har en samordnare ordnat ett arbete vid en ny maskin åt en medarbetare 
på grund av materialbrist vid en arbetsplats. En person framhåller att arbetet skett 
självständigt, vilket således står i kontrast mot att andra arbetat tillsammans. 

4.3.2 Problemlösning 
De problem som nämns i arbetsdagböckerna är i första hand relaterade till det aktuella 
arbete respondenterna utfört under dagen. Här har vi inte fått så många svar och i de fall 
respondenterna svarat har det inte varit de svar vi hade hoppats på att få. Vi hade i första 
hand tänkt undersöka problem som gällde arbetssätt medan respondenterna tolkat 
rubriken som rörande arbetsinnehåll. I vissa fall kan vi se att det hade funnits intressanta 
saker att titta på som till exempel svaret: ”Eftersom det var utbildningsdag så var det 
problemlösning hela dagen.”. Det hade varit intressant för oss att få reda på vilken typ 
av problemlösning det var frågan om och om denna problemlösning var relevant för 
deras arbete. 

 
Svaren inom detta område är väldigt operationaliserade vilket tyder på att 
respondenterna inte är medvetna om hur de gör när de löser problem, de vet bara hur de 
gör när en viss sak inträffar – exempel: ”Jag riggade ner fixtur och putsade fixtur och 
palett”. Vi var intresserade av ett mer generellt tillvägagångssätt vid problemlösning 
eftersom det naturligtvis inte säger oss speciellt mycket att någon putsat en fixtur. 
Kanske hade det varit bättre om vi hade formulerat oss lite mer abstrakt, t.ex. ”Hur går 
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du tillväga när du löser problem?”, dock tror vi att vi därmed riskerat att få ännu färre 
svar. Ju abstraktare formulering, desto svårare torde det vara att svara. Dock kan vi ändå 
utläsa något av svaren – oftast verkar medarbetarna handha problemlösningen själva 
och i de fall de inte kan lösa problemen själva är de ändå delaktiga vid t.ex. 
reparationer. 

4.3.3 Delaktighet 
En fråga rörde gruppmedlemmarnas möjligheter att åstadkomma förändringar. Vi hade 
hoppats på att få reda på vad (om något) medarbetarna skulle vilja ändra på i sitt 
arbetssätt och dessutom deras möjligheter att åstadkomma dessa förändringar. Som det 
är nu lämnar svaren endast fler följdfrågor. Någon har svarat att man velat ”Köra efter 
den planering som vi gjorde i morse” och följdfrågorna till det blir förstås varför och 
vad var det som hände som gjorde att planeringen ändrades? Någon svarade att man 
önskat sig ”Fler avancerade uppgifter” under den utbildningsdag man varit på. Detta 
leder för vår del till frågeställningarna ”Önskar sig medarbetarna fler avancerade 
uppgifter i det dagliga arbetet också?” och ”Känner medarbetarna inte att de har 
möjlighet att utvecklas i sitt arbete?”.  

 

Vi hade två avslutande frågor för gruppmedlemmarna att fylla i efter veckans slut. 
Dessa rörde i vilken mån de kände att de kunnat påverka sitt arbete under veckans gång 
samt i vilken mån de upplevt att deras chef påverkat arbetet under veckans gång. Det är 
bara en av arbetsdagböckerna som blivit ifylld på dessa frågor. Den arbetsdagboken har 
dock fyllts i av tre personer som ansåg att de lika gärna kunde fylla i den tillsammans 
eftersom de arbetade i samma grupp. Gruppmedlemmarna hade fått gå en utbildning 
under veckan som vi utifrån svaren tolkar har påverkat deras delaktighet positivt. De var 
positiva till utbildningen och att chefen hade möjliggjort denna.  

4.3.4 Omdöme 
Här har vi velat ta reda på vad som varit positivt respektive negativt med arbetet under 
dagen. Oftast verkar svaren under denna kategori vara relaterade till de svar vi fått 
under kategorin problemlösning. Detta skulle kunna bero på att rubrikerna ligger i följd. 
Vi har fått något svar där respondenten uttryckligen skrivit att ingenting varit positivt 
med arbetet under dagen. Vi har även fått svaret att det faktum att det varit sista dagen i 
arbetsveckan har varit det som varit positivt med arbetet under dagen. Detta ger förstås 
en bild av icke-engagemang och otrivsel men eftersom svarsfrekvensen varit så dålig 
kan vi på inga sätt dra några slutsatser om arbetsplatsen eller arbetssättet av dessa svar. 
En person har bara svarat med ett frågetecken (”?”) under rubriken som rörde ”positivt” 
– något som kan tolkas som att det skulle vara konstigt att någonting skulle ha varit 
positivt med arbetet. 

 

Dock tyder andra svar på en högre trivsel på arbetet; till exempel: ”Det börjar komma in 
mycket jobb” och ”lärorik dag”. Vi tycker att detta tyder på ett avsevärt högre 
engagemang i företaget och att man tycker att arbetet ger något.  
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Några personer hade varit på utbildning och tyckte därför att det var negativt att ”tiden 
gick för fort”. Uppenbarligen var de nöjda med utbildningsdagen. Ett annat svar var ” 
Ett infomöte med info som vi kunde varit utan”. Eftersom vi inte vet vad det var för 
information de fick så är det svårt att säga något specifikt om detta, men frågan är om de 
är negativt inställda till all information eller om det bara gällde just detta 
informationsmöte.  

 

En person har skrivit ”som vanligt” och en annan: ”Inget utöver det vanliga” under 
rubriken som rörde ”negativt” vilket gör svaren svårtolkade eftersom det var dessa 
vardagsproblem som hade varit intressanta att veta mer om. Kanske menar 
respondenterna att arbetet är lika tråkigt som vanligt och att det negativa därför inte är 
lönt att nämna. Frågan är hur man skulle kunnat formulera rubriken för att få ett svar 
som hade gett bättre svarskvalitet. Dessa ger oss i alla fall en fingervisning om vilka 
frågor som kan ge intressanta svar vid en intervju. 

 

Vilka förutsättningar för empowerment har skapats i och med införandet av målstyrning 
i arbetsgrupperna? Har ledarna egentligen lyckats med sina föresatser att engagera 
personalen i mål och arbetsprocesser? Har de målstyrda grupperna kanske rent av 
motverkat sitt syfte – att skapa motivation och delaktighet och istället lett till 
förändringsskepsis och motsättningar? Utifrån den insamlade empirin tror vi att vi fått 
en ganska bra bild av företaget och de möjligheter som skapats i och med arbetet i 
målstyrda grupper. I nästkommande kapitel kommer vi att skärskåda empiri och teori 
för att analysera de målstyrda grupperna och möjligheterna att härigenom uppnå 
empowerment på individnivå. 
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Utgångspunkt för analys 
Vårt studerade företag har aldrig själva haft målsättningen att uppnå empowerment genom sitt arbete med 
målstyrning. Syftet med detta kapitel är att analysera huruvida de ändå skapat förutsättningar för 
empowerment genom att införa målstyrning i arbetsgrupperna. Denna analys leder i sin tur fram till 
utgångspunkter för vår avslutande diskussion i nästa kapitel. 

5 Har målstyrning skapat förutsättningar 
för empowerment på företaget? 
Vi kan, efter att ha genomfört den empiriska studien, konstatera att produktionsledarnas 
och medarbetarnas syn på arbetet i målstyrda grupper skiljer sig åt markant. Det som 
enligt produktionsledarna är ett genomtänkt och igångsatt förändringsprojekt är enligt 
medarbetarnas utsagor ett ganska oklart och halvhjärtat försök till någon slags 
förändring som hittills inte lyckats. Enligt medarbetarna är det inte speciellt mycket som 
förändrats i deras arbetssätt. Svaren i arbetsdagböckerna gav oss intrycket att 
arbetsplatsen, ur gruppmedlemmarnas perspektiv, inte uppfattas som odelat positiv. De 
antydde även att de målstyrda grupperna inte inverkat nämnvärt på arbetet. Det blir, i 
och med detta, tydligt för oss att produktionsledarna har en förståelse och en helhetsbild 
av målstyrning som gruppmedlemmarna saknar.  

 

Vi har tidigare nämnt att den mest uppenbara kopplingen mellan empowerment och 
målstyrning är begreppet delaktighet. Däri ligger också begreppet förståelse eftersom 
denna är nödvändig för att kunna uppleva en äkta känsla av delaktighet. Detta 
genomsyrar teorierna kring empowerment. Det genomsyrar även denna uppsats. Kanske 
är det som saknas i teorierna kring målstyrning just denna betoning av förståelse som en 
viktig komponent i delaktighet. Empowerment handlar i stort om delaktighet, 
målstyrning handlar om ett arbetssätt som använder sig av delaktighet. Dock är 
delaktighet numera ett så slitet begrepp att det förlorat både sin magiska klang och sin 
innebörd. Det självklara i att engagera den enskilde medarbetaren vid en organisatorisk 
förändring tendera att glömmas bort. Det är som talesättet: ”What is common about 
common sense is that it’s not so common”.  

5.1 Delaktighet 
I gruppen finns en stor vilja att öka sin delaktighet i arbetet. Flera talar om att de som 
arbetar i målstyrda grupper skulle kunna, inte bara utföra fler arbetsuppgifter, utan 
också ha ett större ansvar för kontakt med externa leverantörer och andra intressenter. 
Enligt Erstad är detta ett beteende som tyder på en vilja att bli ”empowered” och 
därmed något som borde understödjas. Även hos produktionsledarna tycks det finnas en 
vilja att i högre grad involvera gruppmedlemmarna i uppgifter som leder till detta. Så 
hur kommer det sig att det åtminstone hos gruppmedlemmarna tycks finnas ett missnöje 
med satsningen på målstyrda grupper? Denna borde ju ha lett till att 
gruppmedlemmarnas ansvar och delaktighet utökades. En av produktionsledarna vi 
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talade med beskrev att han kunde tänka sig att mycket av hans nuvarande 
arbetsuppgifter i framtiden skulle kunna utföras av grupperna själva. Uppenbarligen är 
detta inget som gruppen själva känner till. Därför är det viktigt att produktionsledaren är 
mycket tydligare i den information han ger, och inte bara säger att gruppmedlemmarna i 
framtiden ska kunna göra en viss uppgift utan också varför de inte redan nu kan få göra 
densamma.  

 

Relativt många av svaren från arbetsdagböckerna manar fram bilden av en ganska 
ointresserad och desillusionerad personal. Exempel på detta är svaret på frågan vad som 
varit negativt med arbetet idag: ”Inget utöver det vanliga”, samt under vad som varit 
positivt: ” ? ”. Resultaten från intervjuerna gav ett delvis annorlunda resultat där vi såg 
en i grunden positiv inställning till arbetet. Visserligen har de många exempel på saker 
som de tycker är fel och de påpekar flera brister i hur införandet av målstyrda grupper 
skötts, men alla tre trivs med sitt arbete. Dessutom verkar de mycket intresserade av att 
vara delaktiga i förbättringar och förändringar i arbetet. 

 

Anledningen till dessa skillnader kan vara flera. Antingen kan det bero på att den 
specifika arbetsgrupp som vi intervjuat har en mer positiv bild av sitt arbete än andra 
eller också skulle det kunna bero på att arbetssättet med målstyrda grupper fått ett större 
genomslag i just denna grupp. Det kan även bero på personliga egenskaper både hos de 
som avgivit negativa svar och de som givit positiva. 

 

P1 nämnde även att han ansåg att de gjort ett misstag när de inte involverade 
gruppmedlemmarna redan då de undersökte andra företags målstyrda grupper. P2 var å 
andra sidan nöjd med det stadium i vilket gruppmedlemmarna involverades i processen. 
Vår tolkning av detta är att åtminstone P1 i efterhand fått en förståelse för betydelsen av 
att gruppmedlemmarna blir delaktiga på ett tidigt stadium i införande av målstyrda 
grupper i företaget. Annars är det lätt att medarbetarnas s.k. delaktighet endast upplevs 
som en delaktighet ur chefernas perspektiv. I intervjuerna med gruppmedlemmarna 
tycker vi oss se tendenser till detta eftersom de själva inte tycker att de blivit mer 
delaktiga i företaget bara för att de numera arbetar i en målstyrd grupp. De har bara 
kunnat märka av en del små skillnader som inte markant förändrat deras arbetssituation. 
Det påpekas dessutom att övergången och införandet av målstyrda grupper skedde utan 
deras inblandning. En av gruppmedlemmarna formulerade detta som att han tyckte att 
det gick alltför snabbt då de knappt hade fått reda på att målstyrda grupper skulle 
införas förrän de fick gå utbildningen och sedan direkt började arbeta.  

 

Kan slutsatsen av detta vara att det finns ett invant handlingsmönster med tillhörande 
tankesätt som avgör hur det ändrade arbetssättet kommer att avlöpa? Varför valde 
produktionsledarna att handla som de gjorde och varför reflekterade ingen över 
möjligheten att involvera gruppmedlemmarna tidigare i införandeprocessen? Får dessa 
handlingsmönster och tankesätt konsekvenser för kommunikationen och därmed de 
attityder som råder på arbetsplatsen? 
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5.2 Kommunikation och attityder 
Att kulturen kan både hjälpa och stjälpa försök till empowerment i en organisation 
konstateras av både Erstad och Field. I kulturen ligger bl.a. kommunikationssätt och 
attityder. Ledarna i organisationen måste vara villiga att släppa en hel del makt och 
ansvar till sina medarbetare. Medarbetarna i sin tur måste vara villiga att axla den 
makten och det ansvaret. Även om citatet på sidan 9 syftar till att belysa en ledares 
förutfattade meningar om sina underställda kan vi efter vår undersökning konstatera att 
det trots allt kan ligga en viss sanning i detta. Båda produktionsledarna berättade att det 
fanns de gruppmedlemmar som inte ville vara med om den förändring som de målstyrda 
grupperna skulle innebära. De ville helt enkelt inte utföra några andra arbetsuppgifter än 
de redan befintliga. Dessa gruppmedlemmar bidrar förstås till att skapa en 
missgynnande atmosfär med avseende på empowerment. Däremot så verkar man från 
ledningssidan vara mycket positivt inställd, åtminstone om man ska döma efter vad den 
ena produktionsledaren berättade om de förändringar som skett sedan hans nya chef 
tillträdde. Ur empowermenthänseende blir frågan här hur man hanterar att det finns 
delar av personalen som inte vill förändra sitt arbetssätt. Den ena produktionsledaren 
säger att de som inte vill, de slipper, medan den andra säger att han åtminstone vill att 
alla ska pröva och att de så småningom kommer att bli mer eller mindre tvungna att 
arbeta som det bestämts. Här är troligtvis nyckeln till problemet. Gruppmedlemmarna är 
fortfarande bara delaktiga på chefernas villkor. Med utgångspunkt i empowerment hade 
det varit naturligt att involvera medarbetarna redan från början så att de målstyrda 
grupperna hade blivit mer av ett gemensamt projekt. Attaran och Nguyens undersökning 
visade att empowerment innebar ett delat ansvar mellan chefer och medarbetare som 
successivt måste accepteras av alla parter.  

 

P1 är mycket drivande när han talar om det sätt på vilket han anser att målstyrning 
förbättrat gruppernas arbetssituation. Han talar också mycket om det som ska komma att 
ske i de målstyrda grupperna och nämner bland annat att: 
• Han hoppas att han i framtiden ska kunna vara mer aktiv i utveckling eftersom 

gruppen ska kunna sköta många av de arbetsuppgifter som han gör idag.  
• Gruppmedlemmarna ska bestämma en ny ansvarsfördelning där de tillsammans med 

produktionsledaren ska slå fast vilka befogenheter som ska komma med vilket 
ansvar. 

• Gruppen ska i framtiden bli helt ansvarig för sättandet av måltalen. 
• Gruppen ska hela tiden fortlöpande arbeta med förbättringsarbete. 

 
En av empowerments grundpelare handlar om att medarbetarna ska ha tillgång till så 
mycket information som möjligt och att ett väl utarbetat kommunikationssystem ska 
existera i företaget (vilket är ett av Jawahar Nesan & Holt’s empowermentelement). I 
vår undersökning tycker vi oss se en viss diskrepans mellan vad produktionsledarna 
säger att de själva gör och vad gruppmedlemmarna säger att produktionsledarna gör. 
Båda produktionsledarna betonar att de är noga med att synas ute ”på golvet” och prata 
med sina grupper så att de åtminstone hälsat på alla i varje skift som arbetat under den 
tid de varit där under dagen. Vi uppfattade det från produktionsledarnas sida som att 
man även regelbundet hade arbetsplatsträffar just för att främja kommunikationen. 
Bilden vi får av gruppmedlemmarna är en annan. Arbetsplatsträffar är tydligen inte så 
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vanligt som vi uppfattat det. Att det finns brister i kommunikationen är för oss ganska 
uppenbart eftersom det hos produktionsledarna finns en helt annan förståelse och 
övergripande bild av vad arbetet med målstyrda grupper ska leda till än det gör hos 
gruppmedlemmarna. Information ska förekomma, i enlighet med Jawahar Nesan & 
Holt, i riklig mängd där den bäst behövs. Insikten om detta saknas i det aktuella 
företaget. 

 

Det finns, mot bakgrund av ovanstående stycken, både en vilja från gruppmedlemmarna 
och från ledarna att arbetet i grupperna ska ske mer självständigt. Att det inte riktigt 
blivit så ännu kan alltså bero på att man misslyckats med kommunikationen och därmed 
orsakat, eller inte haft möjlighet att göra något åt, negativa attityder som sätter käppar i 
hjulet för arbetet med målstyrning av grupper. Det blir, i och med detta, relevant att 
fundera över ledarskapet i organisationen. Hur ser ledarskapet ut? Vilken typ av 
ledarskap behöver vi ha? Hur ska vi göra för att uppnå detta? 

5.3 Ledarskap 
Vi kan efter den empiriska studien konstatera är det faktum att de två 
produktionsledarna ur ett perspektivtänkande befinner sig i varsitt perspektiv. Båda är 
måna om sina medarbetare men utifrån olika utgångspunkter. Vi tycker oss se att P1 har 
ett mer humanistiskt ledningssätt medan P2 är mer tekniskt-rationell i sina ståndpunkter 
(Ellström, 1992).  Ledarskapet har direkt påverkan på vilka förutsättningar till 
empowerment som finns på arbetsplatsen och blir därför intressant att studera. 

 

Produktionsledarnas uppgift kommer att vara, helt i enlighet med Nichols, att 
möjliggöra utveckling för gruppmedlemmarna. Detta skulle också kunna uttryckas 
genom att använda den filosofi som Hewlett Packard strävar efter att efterleva: 

 

”A boss should be the facilitator of the success of his colleagues” [www.hp.com] 

 

Detta har Erstad formulerat som att vikten av det informella ledarskapet ökar medan det 
formella ledarskapets betydelse minskar. Här gäller det, i enlighet med Höpfl, för 
företagets ledning att uppmuntra chefer som följer ett sådant beteende. För det företag 
som vi studerat är det alltså en nödvändighet att det finns en vilja att arbeta i enlighet 
med dessa principer och att man väljer sina produktionsledare utifrån sådan kriterier. 
Det går således inte att eftersträva ökat ansvarstagande samtidigt som 
produktionsledaren utövar ett kontrollerande ledarskap. Detta står Field bakom och 
argumenterar för att skapa en kultur som tillåter medarbetare att ta och utnyttja makt, 
vilket anses vara ett sätt att skapa förutsättningar för empowerment. 

 

Att gruppmedlemmar och produktionsledare har så olika uppfattning om hur de 
målstyrda grupperna fungerar kan delvis bero på att företaget haft en 
produktionsnedgång och därför haft svårt att arbeta med full styrka. En av 



 42

produktionsledarna säger t.o.m. i intervjun att det varit svårt att komma igång eftersom 
så mycket personal har varit hemma. Arbetet har därmed inte kunnat utföras enligt 
planeringen. I en av intervjuerna pratade P1 mycket om hur han tänker sig att hans 
arbetsgrupper ska arbeta i framtiden. Många av de sakerna han nämner tycker vi 
överensstämmer med det gruppmedlemmarna efterfrågar.  

 

Det är av yttersta vikt att verkligen lyssna på och ta reda på vilka behov som finns hos 
medarbetarna. Det gäller att den enskilde individen känner att dennes åsikt spelar roll 
och att han/hon får möjlighet att fatta egna beslut. Ledarens uppgift blir, förutom att 
lämna över en del makt, att skapa möjligheter för individen att styra sig själv, det vill 
säga öka graden av självbestämmande. 

5.4 Självbestämmande 
Enligt Margulies & Kleiner är kontroll över sitt arbete en av de viktigaste 
förutsättningarna för att medarbetarna ska uppleva empowerment. Detta innebär att 
medarbetarna själva ska kunna påverka och styra sitt arbete, något som Jawahar Nesan 
& Holt kallar ”process ownership”. Även Forrester diskuterar vikten av att ge 
medarbetarna större kontroll över resurser samt att ge dem större befogenheter och 
möjligheter att själva fatta beslut som rör arbetet. Även om båda produktionsledarna på 
vårt studerade företag framhäver som en önskan att grupperna i princip ska klara sig 
själva så verkar det finnas många saker som gruppmedlemmarna inte får göra själva 
ännu. Det kan handla om småsaker som en trasig glödlampa eller en del som saknas till 
en maskin, som ändå är viktiga för trivseln och som enligt gruppmedlemmarna måste gå 
via produktionsledaren innan det kan åtgärdas. Att gruppmedlemmarna själva inte kan 
åtgärda problemen på en gång förlänger förstås förbättringsprocessen och därmed också 
tiden av viss otrivsel i det sammanhang där den trasiga glödlampan hade underlättat 
eller där man måste gå till en annan maskin och låna den del som saknades. 

 

Gruppmedlemmarna tycker att det nya förslagssystemet är bättre än det centrala, men 
att det fortfarande tar för lång tid. Uppenbarligen har inte P1 gjort klart för sina 
medarbetare i grupperna hur han tänker sig att arbetet ska fungera i framtiden eftersom 
många av förändringarna de efterlyser ligger i linje med de förändringar han pratar om 
(se ovan). Gruppmedlemmarna vill själva att de ska vara mer självstyrande och att de 
skulle kunna göra många av de uppgifter som P1 sköter idag. En av gruppmedlemmarna 
säger att det kan vara småsaker som är viktiga för honom, men har låg prioritet för 
produktionsledaren som gruppen själv snabbt och enkelt skulle kunna fixa själva. 

 

Gruppen poängterar att förändringar som de själva kommit med förslag på vill de också 
vara med och etablera i arbetet. Återigen, eftersom vi tycker att vi känner igen det 
gruppmedlemmarna efterfrågar i det deras produktionsledare pratar om ska hända, 
tolkar vi det som att båda parter skulle tjäna på en bättre kommunikation.  
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Förutom delaktigheten i utformning av arbetssätt, graden av självbestämmande och 
möjlighet att påverka och fatta beslut är målen högst relevanta, i synnerhet med tanke på 
att grupperna ska vara målstyrda. Gruppens möjligheter att uppnå målen påverkas av de 
förutsättningar som vi tidigare redogjort för i detta kapitel. Alla de tidigare aspekter vi 
diskuterat blir aktuella i detta. Delaktigheten kan inte uppnås fullt ut om denna inte 
sträcker sig till att omfatta även målsättningen. Organisationskulturen måste, som 
tidigare konstaterats, vara tillåtande. Kommunikationen är ytterst viktig eftersom denna 
påverkar förståelsen av målen. Ledarna är de som måste se till att hålla 
kommunikationskanalerna öppna. I slutändan handlar allt detta om att skapa 
förutsättningar för gruppen att arbeta enligt målstyrning och uppfylla målen. 

5.5 Gruppen och målen 
Den målstyrda grupp som vi studerat på företaget arbetar idag inte speciellt mycket i 
grupp, då de till största delen sköter sina egna arbetsuppgifter var för sig. Utifrån en väl 
fungerande grupp kan, enligt French & Bell samt  Probst & Büchel, mycket uppnås som 
främjar både individ och organisation. Enligt Attaran & Nguyen är processförbättring 
en sådan gruppaktivitet som kan leda till empowerment för medarbetarna. Således är det 
förbättringsarbete som genomförs i gruppen inte bara en liten del av konceptet, utan en 
kritisk faktor för att ”empowra” gruppmedlemmarna.  

 

Att låta gruppen arbeta gemensamt med ett förbättringsprojekt leder inte bara till en 
ökad möjlighet för empowement, utan underlättar även arbete enligt målstyrning. Enligt 
Attaran & Nguyen skapar man genom en fokusering på processförbättring en tydligare 
målbild och en bättre passning mellan arbetsprocess och mål.  

 

Enligt produktionsledarna är gruppmedlemmarna delaktiga i sättande av de så kallade 
måltalen. När vi pratade med gruppmedlemmarna så hävdade de att även om de får ge 
sina synpunkter på måltalen så kan de i praktiken inte detta eftersom de inte förstår vad 
måltalen innebär. Alla hävdar också att när de försöker fråga produktionsledaren om 
vad måltalen betyder så får de otydliga och intetsägande svar. En övergång till att 
gruppmedlemmarna själva ska sätta måltalen kommer därför inte att leda till något 
positivt så länge de inte har någon förståelse för dem. Enligt Jawahar, Nesan & Holt är 
det viktigt att definiera målet och betydelsen detta har både för individen och för 
organisationen. Det är även viktigt att definiera hur målet ska uppnås samt att försäkra 
sig om medarbetarnas engagemang i måluppfyllelsen. 

 

Med utgångspunkt i Figur 4 kan vi identifiera vilka arbetsuppgifter som gruppen gör 
idag och vilka som de skulle kunna göra inom ramen för målstyrning. De planerar 
arbetet och upplägget för detta tillsammans varje morgon. Koordinering sker i 
samarbete med tidigare och efterföljande skift för att stämma av produktionsläget. 
Frånvaro och semester sköter grupperna också själva – de planerar inom varje 
skiftlag/arbetsgrupp för att inte sätta någon i klistret. Vad gäller sättande av gruppmål 
råder det delade uppfattningar om vem som egentligen har störst delaktighet i detta (se 
föregående stycke). Vår intervjuade grupp fick också möjligheten att välja om de ville 
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ha en gruppledare eller inte. Den ena produktionsledaren hävdade dock att det skulle 
finnas en ledare/samordnare i varje grupp men att denna funktion skulle rotera i gruppen 
så att alla fick pröva på. Detta är helt i enlighet med vad Johnson & Thurston anser 
karakterisera en ”empowered” arbetsgrupp. Detta tycker vi visar på att företaget tagit 
några viktiga steg mot att uppnå empowerment för individerna i arbetsgrupperna. 

 

Gruppmedlemmarna har hittills i och med införandet av målstyrda grupper fått ta några 
steg mot ett utvidgande av arbetsuppgifter. Några ytterligare steg skulle kunna tas 
genom att låta gruppmedlemmarna göra de saker de själva efterfrågat och som även 
finns med i figur 4:  
• Inköp av exempelvis verktyg och andra enklare saker som de behöver i sitt dagliga 

arbete. 
• Ta emot förfrågningar från olika avdelningar inom företaget som exempelvis 

försäljningsavdelningen. 
• Kontakt med underleverantörer både i form av besök och genom beställningar och 

förfrågningar. 
• Benchmarking genom besök på andra enheter inom koncernen, andra företag som 

arbetar med målstyrning och konkurrenter.  

Gruppmedlemmarna skulle därmed kunna arbeta med förbättringar och problemlösning 
i sina arbetsprocesser samt besöka andra företag som arbetar med målstyrda grupper för 
att bättre se vad de själva skulle kunna åstadkomma.  

5.6 Sammanfattningsvis 
Ovanstående uppgifter (se föregående avsnitt) tror vi är mycket viktiga för att 
gruppmedlemmarna ska ha möjlighet att känna den delaktighet som eftersträvas. Dessa 
arbetsuppgifter bör kompletteras med en väl fungerande informationsspridning så att 
gruppmedlemmarna får den känsla för hur företaget fungerar som Margulies & Kleiner 
diskuterar. En av gruppmedlemmarna efterlyser just denna typ av utbildning/helhetssyn 
på hur de delar han dagligen producerar återfinns i företagets färdiga produkter. Han 
önskar sig en bättre bild av hur hans arbete förhåller sig till företaget som helhet. 
Mycket kraft skulle kunna läggas på att skapa en förståelse hos gruppmedlemmarna för 
företagets arbete så att detta i sin tur kan främja deras känsla av delaktighet. Detta skulle 
dessutom till största delen kunna utföras av gruppmedlemmarna själva så länge de 
åtminstone till en början fick några slags riktlinjer. 

 

En analys av den aktuella arbetsgruppen i enlighet med Johnson & Thurston’s ”The 
empowerment strategy grid” ger oss en mer påtaglig bild av hur ”empowered” gruppen i 
själva verket är. Gruppmedlemmarna vi intervjuat har enats om att de inte vill ha någon 
samordnare och att de istället ska sköta detta sinsemellan; således råder en demokratisk 
rollfördelning. De tycker att arbetsuppgifterna borde vara mer stimulerande än vad de är 
idag, vilket kunde ske genom ett mer aktivt förbättringsarbete. Vad gäller 
problemlösning så kräver arbetet idag en viss operativ problemlösning, men antalet 
arbetsuppgifter som kräver detta borde kunna utökas genom att produktionsledaren 
släpper lite mer ansvar till gruppen. Gruppmedlemmarna känner trots allt att de får ta 
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ansvar och tycker att de har en relativt hög frihet i sitt arbete och generellt verkar 
relationen till produktionsledaren vara bra. En av gruppmedlemmarna upplever att 
”höjdarna” har en negativ inställning till ”arbetarna”, vilket man kan tolka som en 
misstro mot hierarkin. Rent visuellt skulle således gruppen placera sig i  modellen enligt 
(figur 6) nedan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

Figur 6: Gruppens placering i ”The Empowerment Strategy Grid” (Vissa variabler har lämnats 
okommenterade då de är svåra att besvara utifrån det befintliga materialet.) 
 

Företagets grupper har således möjligheter att uppnå empowerment utifrån de kriterier 
som modellen anger.  
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Utgångspunkt för diskussion 
I denna diskussion vill vi redogöra för de slutsatser som vi drar utifrån våra teoretiska och empiriska 
resultat samt vår analys. Vi diskuterar problematiken kring empowerment och målstyrning för att vidare 
presentera en modell avsedd att besvara uppsatsens syfte. Vi tar också upp denna uppsats eventuella 
relevans för framtida forskning. 

6 Diskussion och slutsatser 
Resultaten av denna uppsats har länge pekat åt samma håll, nämligen att empowerment 
och målstyrning har en slags symbiotisk relation som är svår att reda ut i termer av vad 
som egentligen kommer först. Således har de ständigt återkommande frågorna under 
arbetets gång varit: ”Hur kan målstyrda grupper både skapa förutsättningar för 
empowerment och samtidigt kräva empowerment? Är det ens möjligt?” Svaret på dessa 
är, efter många invecklade diskussioner, ”ja”. Arbetssättet målstyrda grupper skapar 
rent strukturellt förutsättningar för empowerment. Det är som väggarna och taket till ett 
hus. För att huset ska vara ett bra hus att bo i är inredningen nödvändig. Denna 
inredning består i detta fall av kunskap om empowerment. Därför kan huvudresultatet 
av vår undersökning sägas vara att arbete i målstyrda grupper i sig faktiskt skapar 
förutsättningar för empowerment. För att arbetssättet ska nå sin fulla potential bör det 
dock åtföljas av  en fördjupad kunskap om empowerment.  

 

”Hönan och ägget”- problematiken kring empowerment och målstyrning ter sig i det 
närmaste omöjlig att reda ut. Ett hus utan inredning är inte ett bra hus att bo i. Ett hus 
med inredning men inga väggar är å andra sidan inte heller särskilt lyckat. Frågan är 
dock om det egentligen är nödvändigt att reda ut denna problematik. Vi kan rätt och 
slätt konstatera att de två begreppen är tätt sammanvävda.  

 

Utifrån vår analys och de resultat som vår teoretiska och empiriska studie gett oss anser 
vi att målstyrning av arbetsgrupper kan vara en del i arbetet att uppnå empowerment för 
individen. Detta kan diskuteras från tre perspektiv: ledarens, organisationens eller 
individens. 

 

Ledarens roll i målstyrning är mycket snarlik den som en ”empowering” ledare verkar i; 
med viss skillnad i fokus. I den målstyrda arbetsgruppen ligger mycket fokus på 
gruppens förmåga att lösa sina uppgifter på bästa sätt. För att ”empowra” en individ 
krävs dock ett mer individuellt inriktat handlingsprogram där ledarens roll som mentor 
och möjliggörare blir ovärderlig. Dessa egenskaper hos ledaren måste underbyggas av 
en organisation som stödjer ett sådant beteende och ur detta hänseende ställs i princip 
samma krav på organisationen sett ur ett empowermentperspektiv som ur ett 
målstyrningsperspektiv. Organisationen måste göra det möjligt för cheferna att lämna 
över ansvar till medarbetarna. Vad konsekvenserna av de två begreppen blir för 
individen är olika fokus - empowerment syftar till att skapa en vilja till ansvarstagande, 
medan införande av målstyrda grupper kräver att individen vill och kan ta ansvar. 
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Utifrån ovanstående blir det intressant att diskutera förhållandet mellan målstyrning och 
empowerment. Vi har redan konstaterat att målstyrning och empowerment har 
gemensamma nämnare och att de i mångt och mycket bygger på samma grund. Utifrån 
vår empiriska undersökning kan vi också konstatera att införandet av målstyrda grupper 
inte gått smärtfritt och att det finns behov i arbetet som företaget inte lyckats 
tillfredsställa trots införandet. Vi anser att företaget har möjligheter till att uppnå 
empowerment genom sina målstyrda grupper. Dock finns det inte inom företaget någon 
medvetenhet om empowerment och därför är det inte så konstigt att de inte har uppnått 
det. Vi anser, som vi tidigare nämnt, att målstyrning är något som bör sammankopplas 
med empowerment för att det ska fungera på bästa möjliga sätt för alla inblandade. Vi 
upplever det som att det finns en vilja från båda sidor i företaget att utforma arbetet på 
ett sätt som är fördelaktigt ur både individ- och organisationshänseende.  

 

Empowerment är enligt oss ett förhållningssätt som är värt att eftersträva och som borde 
genomsyra alla arbetsplatser. Vår undersökning bör inte missförstås som ett försök att 
undersöka huruvida målstyrning automatiskt leder till empowerment. Det verkar inte 
realistiskt att tro att empowerment skulle kunna uppnås utan någon som helst kunskap 
om detta. Däremot undrade vi om de målstyrningen av arbetsgrupper skapade 
förutsättningar för empowerment och våra resultat pekar på att det kan vara så. Vi har 
undersökt målstyrnings lämplighet att hjälpa till i en strävan mot empowerment och sett 
att det finns möjligheter till detta. Ur ett annat perspektiv kan vi dock också tycka att det 
verkar som att arbete med målstyrning av arbetsgrupper fungerar bättre med 
empowerment. Det är här vår handledares numera välbekanta uttryck: ”Vad är hönan 
och vad är ägget?” blir högst aktuellt.  

 

Vad ska komma först; bör empowerment finnas för att underlätta målstyrning, eller ska 
man införa målstyrning för att underlätta empowerment? Vi tycker att detta kan vara 
dubbelriktat – att det kan fungera på båda hållen. Synsättet med målstyrning som en väg 
mot empowerment är inte helt komplikationsfri, men det skapar åtminstone några basala 
förutsättningar för att empowerment ska vara möjligt. Om målstyrning av arbetsgrupper 
kräver empowerment vid redan från början är frågan: ”Var ska det komma ifrån?”. Här 
återvänder vi till de tre perspektiven: ”Ledarskap”, ”Organisation”, ”Individ” och kan 
konstatera att det ställs krav på samtliga för att införandet av empowerment ska fungera. 
Utbildning i, och utbrett användande av, empowerment i organisationen blir en 
förutsättning för målstyrda grupper. Empowerment bör börja på en organisationsnivå 
där tankesättet kan etableras. Därigenom kan cheferna i sin tur skapa förutsättningar för 
empowerment på individnivå. Dock krävs av individen att denne är villig att 
”empowras”. Vi tror att företagskulturen är en viktig parameter att ta hänsyn till, då 
denna skapar förutsättningarna för huruvida ett nytt sätt att tänka är möjligt. Figur 7 
illustrerar hur målstyrning och empowerment enligt vår uppfattning hör samman: 
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Figur 7: Hur målstyrda grupper kan leda till empowerment 

 

Som figuren illustrerar (och som vi visat i tidigare diskussion) finns det en dubbel 
påverkan mellan målstyrning och empowerment, där det ena påverkar det andra och 
vice versa. Vissa förutsättningar som ökad delaktighet, större förmåga att ta ansvar och 
en större frihet i arbetet uppnås med införandet av målstyrda grupper. För att uppnå 
empowerment krävs dock lite mer, och därför måste ”husets inredning”, det vill säga 
kunskapen om empowerment, komma på plats så att ett förändrat synsätt hos 
organisation, ledare och medarbetare kan etableras.  

 

Denna förändring bör medföra en ökad autonomi hos medarbetaren, ökad 
självtillräcklighet, en större förmåga att lösa problem och en ökad förståelse för arbetet. 
Härigenom bör empowerment kunna uppnås. Empowerment förändrar den målstyrda 
arbetsgruppen vilket ställer nya krav på ledare, organisation och individ varför ett nytt 
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varv i modellen påbörjas, dock med nya utgångspunkter för att hela tiden höja 
individens högsta prestationsnivå. Detta bör innebära att processen kan medföra en 
positiv utveckling på sikt för både ledare, organisation och individ. 

6.1 Inför framtida forskning 
Vad gäller denna uppsats relevans för framtida forskning tror vi att den skulle kunna 
utgöra en grund för den som vill fortsätta att undersöka vad empowerment och 
målstyrning egentligen innebär samt vad de har för kopplingar till varandra. Vår 
förhoppning är att uppsatsen ska kunna vara ett bidrag till upptrampandet av en stig i 
den djungel av olika begrepp och arbetsformer som är förknippade med 
organisationsutveckling. 
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BILAGA 1 
 

ARBETSDAGBOK VECKA 15; 7/4 T.O.M. 11/4 

 

Hej! 

Vi heter Anna Pernås och Henrik Lindell och läser vid Personal och 
Arbetslivsprogrammet vid Lunds Universitet. Vi håller på med en uppsats som 
behandlar målstyrda grupper och är därför intresserade av att få reda på dina 
erfarenheter av att arbeta i målstyrda grupper. Vi  skulle vara väldigt tacksamma om 
du ville svara på några frågor efter varje arbetsdag i denna arbetsdagbok. Detta bör 
inte ta mer än tio minuter och får göras på arbetstid.  

 

Denna arbetsdagbok är till för att du ska ge dina kommentarer till arbetet i de 
målstyrda grupperna efter varje arbetsdag. Arbetsdagboken är uppbyggd av ett antal 
huvudrubriker som vi vill be dig fundera över. Dessa arbetsdagböcker är anonyma. 
Det finns dock ett nummer på varje för att vi ska kunna hålla reda på vilken grupp 
svaren kommer ifrån. 

 

Arbetsdagboken är personlig och måste därför fyllas i av samma person varje dag! 
Vid slutet av veckan ber vi dig att lägga arbetsdagboken i det kuvert som vi skickat 
med och klistra igen det efter sista skiftet fredagen den 11/4. Därefter kommer Jimmy 
Nordström att samla in kuverten och vidarebefordra dem till oss. 

 

Om du har några frågor så får du gärna ringa oss: 

Anna 0702-619173 

Henrik 0703-993721 

 

 

Tack på förhand för hjälpen! 
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Fredag 11/4: 

 

Det här var mina arbetsuppgifter idag: 

 

 

 

Så här har min grupp arbetat idag (själva upplägget av arbetet): 

 

 

 

Idag dök dessa problem upp i mitt arbete: 

 

 

 

Dessa problem löstes så här:  

 

 

 

Detta har varit positivt med arbetet idag: 

 

 

 

Detta har varit negativt med arbetet idag: 

 

 

 

Detta hade jag velat göra annorlunda i mitt arbete idag: 
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Följande frågor fylls i efter veckans slut  

 

 

Under den gångna veckan känner jag att jag påverkat mitt arbete på följande sätt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under den gångna veckan känner jag att mina chefer påverkat mitt arbete på 
följande sätt: 
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BILAGA 2 
 

Intervjuer med produktionsledare 

 

Allmänna frågor 

Hur länge har du jobbat här? 

 - På företaget? 

 - I denna gruppen 

 

Arbetssätt 

Vad tycker du om ditt arbete? 

Vilka fördelar respektive nackdelar tycker du finns med ditt arbete? 

Hur ser en normal arbetsdag ut för dig? 

Tycker du att du har tillräcklig kompetens för ditt arbete? 

 - Om nej, varför inte? 

Vad skulle du vilja förändra i ditt arbete? 

 

Arbetssätt i grupperna 

Hur har ansvarsfördelningen förändrats i och med arbetet i de målstyrda grupperna? 

Har några nya uppgifter/yrkesroller uppstått i och med de målstyrda grupperna? För 
vem/vilka? 

Använder ni er av någon form av arbetsrotation i grupperna? Hur ser den ut i sådant 
fall? 

Finns det något belöningssystem? Hur är det utformat? 

 

Trivsel 

I vilken utsträckning tycker du att du är delaktig i hur det går för det här företaget 
(Sandvik)? 

 

Planering 

Hur har planen/strukturen för de målstyrda grupperna arbetats fram? Med avseende 
på arbetssätt, arbetsuppgifter, utbildning, samarbete, ansvar och utveckling? 

Vad har du fått för utbildning inför de målstyrda grupperna? 

Har du varit delaktig i utformningen av arbetssättet? På vilket sätt/varför inte? 
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Hur och av vem bestäms de mål ni arbetar för att uppnå? 

Hur har medlemmarna i grupperna varit delaktiga? 

Vad ville ni uppnå när ni införde målstyrda grupper? 

Vilken inställning möttes ni av från gruppmedlemmarna vid införandet av målstyrda 
grupper? Hur hanterade ni detta? 

När involverades gruppmedlemmarna i utformningen av grupperna? 

Hur har ni gjort för att få gruppmedlemmarna engagerade?  

 

Förändring 

Vilka förändringar har skett i ditt arbete i och med de målstyrda grupperna? Hur har 
det praktiskt gått tillväga? 

 

Omdöme 

Hur upplever du att arbete i målstyrda grupper ska fungera? Varför? 

Tycker du att det är så det fungerar i verkligheten? Om nej – varför inte? 

 

 



 59

BILAGA 3 
 

Intervjuer med gruppmedlemmar 
 

Allmänna frågor 

Hur länge har du jobbat här? 

 - På företaget? 

 - I denna gruppen 

 

Arbetssätt 

Vad tycker du om ditt arbete? 

Hur ser en normal arbetsdag ut för dig? 

På vilket sätt har de målstyrda grupperna förändrat ditt arbete? Hur skedde 
förändringen?  

På vilket sätt arbetar ni i grupp? 

På vilket sätt är detta annorlunda mot tidigare? 

Hur går du tillväga om du måste lösa ett problem i arbetet (i t.ex. en maskin? 

 - Ensam eller i grupp? 

 - Följer instruktioner, kallar på hjälp 

 - Försöker själv etc. 

Vem upplever du styr ditt arbete? 

- Styr gemensamt 

- Någon i gruppen 

- Produktionsledaren 

Tycker du att du har tillräcklig kompetens för ditt arbete? 

 - Om nej, varför inte? 

Vad skulle du vilja förändra i ditt arbete? 
 

Trivsel 

Vilka fördelar respektive nackdelar tycker du finns med ditt arbete? 

Har de målstyrda grupperna påverkat hur du trivs med arbetet på något sätt? Vilket? 
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Ansvarstagande 

Vad har ni ansvar för i er grupp? 

 - målsättning 

 - kvalitet 

 - arbetssätt 

 - planering 

 - samarbete 

På vilket sätt tar du ansvar för utformningen av ditt arbete?  

För vad i ditt arbete skulle du vilja ha mer ansvar? 

 

Delaktighet 

I vilken utsträckning känner du att du är delaktig i hur det går för det här företaget 
(Sandvik)? 

Har du varit delaktig i  utformningen av arbetssättet? På vilket sätt/varför inte? 

På vilket sätt är du delaktig i sättande av mål för gruppen? 

På vilket sätt tycker du att förslagsverksamheten leder till förändringar i ditt arbete? 

 

Förberedelser 

Fick ni genomgå någon form av förberedelser innan ni började arbeta i målstyrda 
grupper? 

Vad tyckte du om utbildningen? 

Tycker du att du skulle behöva mer utbildning? 

- I såfall inom vad? 
 

Utvecklingsmöjligheter 

På vilket sätt kan du utvecklas i ditt arbete? 

Har du någon möjlighet att påverka ditt arbete? 

- I såfall hur? 

Tycker du att du har möjlighet att genomföra förändringar på din arbetsplats? 

Har du lämnat in några förslag på förbättringar? 
 

Omdöme 

Hur upplever du att arbete i målstyrda grupper ska fungera? Varför? 

Tycker du att det är så det fungerar i verkligheten? Varför inte?  


