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Abstract 

______________________________________________________________________ 

 

Title:  A study about creating understanding for different kinds of empowerment   

Level:  Bachelors thesis in Business Administration, 15 credits  

Author:  Fredrik Legovic 

Supervisor:  Tomas Källquist 

Date:             2014 - June 

 

 

Aim: The main purpose of this study is to increase the understanding for different kinds 

of empowerment and how it affects the staff in the public sector.   

 

Method: The choice of method was based on the research aim. The method used to 

meet the objective was qualitative. The qualitative study was conducted with a 

hermeneutic basis, where individuals were asked to describe their experience of 

empowerment and how they feel affected of it. This thesis has a deductive approach, 

where existing theories dealing empowerment formed the basis for the design of 

interview substrate, which is then paired with the empirical evidence, based on this the 

conclusions was drawn. 

 

Result & Conclusion: What separates the different kinds of empowerment and how it 

affect the staff depends most of all on how the management chooses to communicate 

and share information with their staff.  

 

Suggestions for future research: A study regarding managers that works with different 

kinds of empowerment, and how that affects them, could be regarded as an interesting 

future research.  

 

Contribution of thesis: It shows that different kinds of empowerment affect the staff in 

different ways, which I made clear to the readers.  

 

Keywords: empowerment, thinking skills, relations and organizational - structure and 

theory 
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Abstract 

______________________________________________________________________ 

 
Titel:  En studie i att skapa förståelse för olika former av empowerment  

Nivå:   C-uppsats i ämnet företagsekonomi, 15 hp 

Författare:   Fredrik Legovic 

Handledare: Tomas Källquist 

Datum:   2014 - juni 

 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att skapa förståelse för hur olika former av 

empowerment påverkar personalen i offentlig sektor 

 

Metod: Metodvalet grundas på undersökningens syfte. Metoden som användes för att 

tillgodose syftet var kvalitativ. Den kvalitativa studien genomfördes med en 

hermeneutisk utgångspunkt där den enskilde individen har fått beskriva sin upplevelse 

och hur de känt att de påverkats av empowerment. Uppsatsen har en deduktiv ansats då 

befintliga teorier som behandlar empowerment legat till grund för utformandet av 

intervjuunderlaget som senare kopplats ihop med det empiriska materialet. Utifrån detta 

har dels slutsatser dragits men även slutdiskussioner förts. 

 

Resultat & Slutsats: Skillnaderna i hur olika former av empowerment påverkar 

personal inom olika organisationer grundar sig mestadels i hur ledningen väljer att 

kommunicera och dela information med sin personal. 

 

Förslag till fortsatt forskning: En empirisk fördjupning vore att föreslå gällande 

medarbetare inom aktuella och likartade organisationer fast med den skillnaden att man 

utgår från ett ledarperspektiv till skillnad mot denna studie där jag utgick från ett 

medarbetarperspektiv. En fördjupning i hur ledningen påverkas av olika former av 

empowerment. 

 

Uppsatsens bidrag: Det intressanta i denna uppsats är att det syns att olika former av 

empowerment påverkar personalen på olika sätt, vilket jag har skapat förståelse för. 

 

Nyckelord: Empowerment, organisationsteori, tankesätt, relationer och 

organisationsstruktur. 
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1. Inledning 

______________________________________________________________________ 

Kapitlet börjar med att beskriva bakgrunden till studien för att sedan gå vidare mot 

problemdiskussionen, här framhävs fokus i denna studie. Kapitlet avslutas med att 

belysa problemformulering, syfte och den disposition studien innefattas av. 

 

1.1 Bakgrund 

I början av 1900-talet var de flesta organisationer enligt Rubenowitz (2004) statiska 

med ett auktoritärt ledarskap. Skälet till detta var att den allmänna synen på hur 

organisationer verkade var relativt okomplicerad (Rubenowitz, 2004). I takt med den 

ökade utvecklingen menar Cook (1994) att dagens organisationer utvecklats till att vara 

mer demokratiska med en ökad delaktighet till medarbetarna. Många organisationer ser 

konceptet med ökad delaktighet för personalen som nyckeln till förbättrad effektivitet 

(Cook, 1994). När enligt Kinlaw (1995) organisationer är tvungna att minska 

personalstyrkan och utföra en högre grad av arbete med färre antal anställda är det 

viktigt att frångå direkt ordergivning till förmån för ökad delaktighet för personalen, 

detta leder till bättre resursutnyttjande (Kinlaw, 1995).  

 

Även Mörling (1998) menar att sedan 1980-talet har det skett förändringar i hur 

organisationer väljer att strukturera sina verksamheter. Organisationerna har valt att gå 

från att vara strikt toppstyrda till att börja använda sig av en mer mänsklig och 

demokratisk syn på hur medarbetare bör behandlas, konceptet kallar vi empowerment 

(Mörling, 1998). Scott & Jaffe (1991) och Randolph (2000) beskriver empowerment 

som ett samspel mellan medarbetarskap och ledarskap där syftet är att skapa en kultur 

där medarbetarna vill och uppmuntras till att ta ett större ansvar i arbetet (Scott & Jaffe, 

1991).  

 

Hällsten & Tengblad (2006) påstår att empowerment och ledningens vilja att skapa mer 

ansvarstagande, resulterar i mer motiverade och stimulerade medarbetare. Det handlade 

om att organisationer skulle hanteras på ett rationellt och strukturerat sätt för att 

åstadkomma effektivitet (Hällsten & Tengblad, 2006). Man såg enligt Salzer & Mörling 

(1998) tidigare på organisationer som rationella maskiner. En förändring har skett i 

detta synsätt, vilket har medfört ett emotionellt perspektiv på organisationer (Salzer & 

Mörling, 1998). 
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Empowerment är enligt Grönroos (2008) ett komplext begrepp med många definitioner. 

Echeverri & Edvardsson (2002) definierar empowerment som ”ett tillstånd där 

personalen upplever känslan av att ha ledningens förtroende, makt och befogenheter att 

agera efter eget förstånd och omdöme” (Echeverri & Edvardsson, 2002). Konceptet 

existerar enligt Tengblad (2003) i olika former och påverkar medarbetare runt om i 

olika organisationer på olika sätt beroende på vilken form av empowerment som 

organisationen använder sig av (Tengblad, 2003).  

 

Jag har bevittnat hur personal inom både kriminalvården och kyrkan, som innefattas i 

denna studie, påverkas av de olika formerna av empowerment. Detta kommer fram 

tydligare i den empiriska delen av studien. Genom en flerårig egen närvaro i fängelse så 

har jag själv fått uppleva olika former av empowerment och även fått känna av hur de 

påverkar mig. Att utföra en studie utifrån att man är frihetsberövad med snäv tillgång 

till litteratur och internet är en utmatning i sig. Visst hade det varit spännande att kunna 

belysa olika former av empowerment och hur de påverkar personalen i verksamheter 

som till exempel Ericsson eller Volvo, men i min nuvarande situation är detta tyvärr inte 

möjligt då jag har fått vända mig till de organisationer som jag haft tillgång till. Dock 

har min begränsning i handlingsutrymme här blivit en tillgång som är få förunnat 

gällande studie utav empowerment i närmiljö.  

 

Samhällets parlamentariska spelregler omfattar rätten till ett värdigt liv. Ett liv fritt från 

fattigdom, missbruk och utanförskap. Det demokratiska intåget efter andra världskriget 

(1945) gav oss rätten och möjligheten till ett bättre liv, såväl ekonomiskt som socialt. Vi 

kunde också i större omfattning åtnjuta oss rätten att överlämna vissa 

förvaltningsuppdrag till organisationer underkastade stat, kommun, och landsting inom 

det civila samhället.  Några få människor som förvaltade allas vår vilja och avsikt. Ur 

detta historiska sammanhang kom rikstäckande myndigheter som polisen, 

skattemyndigheten och kriminalvårdsmyndigheten.  Människor som arbetade inom vissa 

av dessa myndigheter har och hade en annan drivkraft än pengar, nämligen möjligheten 

att göra skillnad för människor i utsatta situationer. Detsamma gäller även kyrkan som i 

sin diakoni sedan urminnes tider haft en decentraliserad organisation avseende de 

arbetare som i sin roll kan göra skillnad för människor i en utsatt situation.  
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Medarbetarskap eller som det i flera fall populistiskt kallas för empowerment är inte 

bara en relativt ny tes i företagsvärlden, utan även en traditionsbunden 

organisationsform inom bl.a. kyrkan. De ovan nämnda organisationernas användande av 

empowerment går att koppla till Heule (2005) som menar att empowerment är ett 

mångtydigt begrepp som har sina rötter i helt olika ideologiska riktningar. Begreppet 

används dels inom individualistiska ideologier med betoning på individens ansvar och 

metoder som grundar sig på hjälp till självhjälp (Heule, 2005). En decentraliserad 

funktion och ett tydligt medarbetaransvar var och är tydligt sammanflätat i delar av 

kriminalvårdens, men framförallt i kyrkans yrkesutövning.  

 

Grönroos (2008) förklarar empowerment genom att organisationer skapar frihet och 

möjligheter för personalen att handla.  En organisations ledning bör ge personalen 

förutsättningar att fatta egna beslut och agera fritt för att lösa de problem som uppstår 

inom organisationen (Grönroos, 2008). Savery & Luks (2001) menar också att 

meningen med empowerment är att personalen inom organisationer ska kunna ta del av 

makten och leda. Det ska bidra till att organisationens prestationer förbättras samt att 

individens egna mål ska kunna förverkligas (Savery & Luks, 2001). Genom att ta del av 

makten i organisationen kan personalen agera effektivt utan långdragna processer 

(Ahmed & Rafiq, 2000). Ett ökat ansvarstagande och mer befogenheter kan enligt Ueno 

(2008) medföra att personalen känner högre motivation, tillfredsställelse och 

engagemang i organisationen. När personalen trivs och känner tillfredsställelse på 

arbetsplatsen förbättras deras arbetsprestationer (Ueno, 2008).   

 

Empowerment har både för- och nackdelar som påverkar så väl organisationens mål 

som personalens välmående på arbetsplatsen (Grönroos, 2008).  

 

En intressant fråga kan då vara hur organisationers utformning även inom 

empowerment kan göra skillnad gällande dels för våra sämst lottade men även göra en 

skillnad i hur personal påverkas utav de olika formerna av empowerment. Ett bättre och 

mer effektivt arbete inom terminologin empowerment skulle också kunna vara nyckeln 

till ett samhällssocialt framgångsarbete, vilket för oss vidare till problemdiskussionen.  
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1.2 Problemdiskussion 

I tidigare forskning, som jag granskat då min egen studie bygger vidare på denna 

forskning, diskuteras olika strategier för hur organisationer - ledning tillsammans med 

personal på bästa sätt skall uppnå bestämda mål. Inom personalledning är tre av de mest 

framträdande metoderna för att nå organisationers mål: Human Resource Management 

(HRM), Quality Management (QM) Robbins (2005) och Total Quality Management 

(TQM) Asaari & Karia (2006) och Tzafrir (2006). Jag har också fördjupat mig i en 

tidigare författad forskningsstudie av Melin & Vucovic (2011) som studerade hur 

empowerment påverkar personal i tjänsteföretag, detta för att lättare nå 

problemformuleringen och syftet i min egen studie. Melin och Vucovic forskningsstudie 

gör också att jag kan dra paralleller och även jämföra likheter och skillnader i de båda 

studierna.  

 

I de ovan nämnda personalledningsstrategierna och den forskningsstudie jag valt ut kan 

noteras att decentralisering av makt och ansvar till de anställda samt delaktighet ingår i 

centrala delar. Dessa faktorer omnämns i den engelska litteraturen med gemensam term 

kallad empowerment (Kinlaw 1995). I den svenska litteraturen översätts empowerment 

till medarbetarskap Kinlaw (1995) och Tengblad (2003). Kinlaw (1995) definierar 

medarbetarskap som det sätt medarbetaren hanterar relationen till sitt arbete. I denna 

relation ingår, enligt forskaren, omfattning av ansvarstagande i arbetet och grad av 

ledning över sig själv. Tengblad (2003) nämner utöver detta att begreppet även omfattar 

den anställdes samverkan med kollegor, bidrag till en god stämning och kamratskap på 

arbetsplatsen samt relationen till arbetsgivaren. Hällsten & Tengblad (2006) skriver att 

medarbetarskap antingen kan ses som en individuell egenskap eller analyserad utifrån 

hur organisationen är organiserad. Således finns det två sätt att närma sig 

empowerment. Dessa två sätt innefattas utav olika former av empowerment som 

påverkar personal i offentlig sektor på olika sätt. 

 

Tengblad (2003) identifierar fem former av empowerment - medarbetarskap. 

Traditionell empowerment innebär att arbetsledarens roll hålls intakt och att 

medarbetarrollen är relativt passiv. Organisatoriskt empowerment innebär att 

medarbetarskapet är tydligt definierat och kontrollerat av ledningsfunktioner. 

Grupporienterat empowerment innebär att arbetsgrupper ges relativt stor frihet.  
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Individorienterat empowerment innebär att den enskilde medarbetaren ges stort ansvar 

och självständighet i sitt arbete. Chefslöst medarbetarskap innebär att chefsrollen helt 

eller delvis har avvecklats (Tengblad, 2003). Ur texten ovan blev det då intressant att 

belysa hur olika former av empowerment påverkar personal i offentlig sektor då formen 

av empowerment till viss del blir det verktyg som skulle kunna avgöra på vilket sätt 

personal lyckas utföra sina arbetsuppgifter. I denna studie så fördjupar vi oss i den 

enskilda människans roll gentemot en medmänniska och hur de olika formerna av 

empowerment påverkar dem i sitt arbete inom offentlig sektor. Det är alltså viktigt att 

den enskilda medarbetaren oavsett etnicitet och ideologi känner att de är en del av de 

värderingar och värdegrunder som skall ligga till grund för deras vardagliga beslut. 

Precis som Deal & Kennedy (1983) mycket riktigt påpekar så är organisationer som är 

framgångsrika mycket beroende av att de anställda identifierar sig med organisationens 

värderingar, använder dem rätt och agerar efter dem. Värderingar inom framgångsrika 

organisationer är förankrade med både medarbetare och ledning (Deal & Kennedy, 

1983).  

 

En relevant fråga att ta med i problemdiskussion blir då i vilken form som 

empowerment råder inom respektive medarbetarplats och om personalen känner 

förankring i organisationens värderingar. En annan värdefråga är om medarbetaren är 

objektiv eller subjektiv i sitt agerande i förhållande till verksamhetens empowerment. 

Finns det utrymme inom respektive organisations empowerment för subjektiva åtgärder 

eller inte? 

 

Organisationer praktiserar oftast empowerment i någon form, men hur långt konceptet 

har utvecklats varierar mellan olika organisationer. Oavsett i vilken form organisationer 

arbetar med empowerment anser jag att det bör tillämpas i någon form, detta för att 

personal ska arbeta i samma riktning och mot samma mål som ledningen. Forskarnas 

åsikter skiljer sig dock åt rörande om ett utökat empowerment alltid är det bästa för 

organisationen. 

 

Emery & Giauque (2003) ger en annan bild av vad utökad empowerment kan innebära. 

Författarna beskriver utifrån sin studie att anställda inom offentlig sektor i Schweiz 

upplevde att en ökad delaktighet som resulterade i improduktiva, administrativa 

arbetsuppgifter.  
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Den ökade arbetsbelastningen bidrog till att medarbetarna upplevde en högre grad av 

stress (Emery & Giauque, 2003). En svårighet enligt Bryman, Dainty, Greasley, King, 

Price & Soetanto (2005) med en högre grad av empowerment är att både chefen och 

personalen känner att kompetens och erfarenhet saknas för att fullt ut kunna tillämpa 

individualistisk empowerment (Bryman, Dainty, Greasley, King, Price & Soetanto, 

2005). 

 

Denna kumulativa forskning har genom en organisatorisk studie inom empowerment 

nått en ökad förståelse för hur olika former av empowerment påverkar personal i 

offentlig sektor. De som aktivt verkar för en direkt förändring utav de intagnas beteende 

och problematik är dels kriminalvårdaren och dels representanter från kyrkan. Både 

Svenska kyrkan och frikyrkan har särskilda organisationer och anställd personal som 

enbart arbetar med klienter i fängelse. Genom en verksamhetsstyrd djupdykning inom 

dessa två verksamma organisationer så hoppas jag kunna ge en ökad förståelse för hur 

olika former av empowerment påverkar personalen i offentlig sektor. 

 

Ur ovanstående stycken blir då en intressant frågeställning om organisationernas 

utformning även inom empowerment kan göra skillnad gällande hur personalen i 

offentlig sektor påverkas. Då empowerment enligt Ueno (2008) kan existera i olika 

former beroende på hur standardiserad organisationerna är (Ueno, 2008), är det 

betydelsefullt att se till hur personalen känner att de påverkas utav olika former av 

empowerment. Upplevelsen av empowerment hos personalen blev därför viktig att 

studera för att kunna skapa förståelse för hur olika former av empowerment påverkar 

personal i offentlig sektor. Forskarna tycks vara av olika uppfattning om vilka följder 

och effekter ett utökat empowerment får för den personal som involveras. Finns det 

någon universallösning? Eller är det så att varje organisation, utifrån sina egna 

förutsättningar, behöver anpassa formen av empowerment till den organisation de 

arbetar i. Frågan är då hur den form av empowerment organisationen väljer att arbete 

efter påverkar sin personal. Denna frågeställning för oss vidare till syftet med denna 

studie.  

 

1.3 Syfte  

Syftet med denna studie är att skapa förståelse för hur olika former av empowerment 

påverkar personal i offentlig sektor. 
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1.4 Disposition 

 

Kapitel 1, Inledning 

Tanken med detta kapitel är att ge en grundläggande förståelse för uppsatsens ämne. 

Bakgrund, problemdiskussion, problemformulering och syfte ligger till grund för hela 

uppsatsen. 

 

Kapitel 2, Metod 

I detta kapitel beskriver jag den arbetsmetod jag använt mig av och varför, de 

avgränsningar som gjorts i hopp om tydligare struktur på arbetet, jag framför också 

metod- och källkritik. 

 

Kapitel 3, Teori 

Jag presenterar i detta kapitel de teorier och modeller jag tänkt använda mig av i 

analysen. Teorierna jag valt ut är till för att skapa en överblick över det område som 

undersökts. 

 

Kapitel 4, Empiri 

I detta kapitel redogör jag för den information som är behövlig för att besvara 

frågeställningarna. 

 

Kapitel 5, Analys 

I detta kapitel analyseras det insamlade empiriska underlaget med hjälp av den valda 

metoden, den teoretiska referensramen och den modellen jag valt att arbeta med. 

 

Kapitel 6, Slutsats/Slutdiskussion och förslag till vidare forskning 

I detta kapitel presenterar jag de slutsatser och slutdiskussioner jag kommit fram till i 

denna studie. 

 

Kapitel 7, Källförteckning 

Här visar jag de referenser, modeller, ordlista och intervjufrågor jag använt mig av. 
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2. Metod 

______________________________________________________________________ 

Metodkapitlet belyser övergripande metodval samt tillvägagångssättet för studien. 

Ansatser och konkreta förfaranden framhävs i detta kapitel. Det kommer likaså en 

redogörelse gällande källkritik, diskussion gällande kritik mot studien kommer också att 

föras. 

 

 

2.1 Övergripande metodval 

I detta inledande delkapitel presenteras de övergripande val som studien grundat sig på. 

Jag har förtydligat den vetenskapsteoretiska referensram jag valt att använda mig av. 

Jag har också belyst de olika ansatser som använts för att säkerställa att studiens syfte 

uppnåtts samt att skapa förståelse för hur olika former av empowerment påverkar 

personal i offentlig sektor. 

 

2.1.1 Forskningsansats 

Min forskningsansats är med utgångspunkt från min civila situation präglad utav 

Aktörssynsättet. Utgångspunkten för aktörssynsättet är att verkligheten är socialt 

konstruerad genom individernas egna och samlade upplevelser tillsammans med andra 

(Arbnor & Bjerke, 1994).  Jag använde mig vidare av ett deduktivt synsätt som enligt 

Andersen (1998) menar är att man utgår från befintliga teorier som jämförts med det 

empiriska material som har samlats in. Utöver benämnda ansatser så har jag valt att 

arbeta kvalitativt då den kvalitativa ansatsen möjliggör enligt Bryman och Bell (2005) 

en subjektiv beskrivning.  

 

För att ge en bild av hur personal påverkas utav olika former av empowerment har det 

skett observationer genom intervjuer med människor som gör skillnad för den enskilda 

aktören i tidigare nämnda ämnen.  
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Utveckling av forskningsansatserna  

 

2.1.1.1 Aktörssynsättet  

Aktörssynsättet har gjort att studien letts in mot två huvudtyper som nedan kommer att 

presenteras, den första är socialkonstruktivism där det förs diskussioner om hur 

samhället är konstruerat, vad som är kunskap och vad som är verklighet. Den andra är 

hermeneutik som grundar sig på tolkande och förståelse där förståelsen genomgår en 

hermeneutisk kunskapsspiral. Efter detta presenteras den forskningsmetod som valts ut 

efter den vetenskapstradition studien använder sig av.  

 

2.1.1.2 Socialkonstruktivism 

Studiens vetenskapsteoretiska referensram grundar sig på karaktärsdrag som att 

samhället är konstruerat, detta benämner Wennberg (2001) socialkonstruktivism. Han 

beskriver att det inte alltid måste vara fakta och logik som förklarar beteenden, det kan 

också bero på sociala aspekter. Han framhäver dessa sociala aspekter som konventioner 

och praxis som finns inom samhället, bevis på delvis irrationella beteenden som skulle 

kunna vara påverkade av makt och egenintressen (Wennberg, 2001). Forskning inom 

socialkonstruktivismen utgår enligt Alvesson & Sköldberg (2008) från att belysa hur 

sociala konstruktioner ser ut.  Ett irrationellt beteende i min forskning kan vara att en 

medarbetaremänniska inte ingriper vid en utsatt situation för en medmänniska. Det kan 

exempelvis vara att en kriminalvårdare ser att en klient skall injicera heroin men väljer 

att inte ingripa. Det logiska är att ingripa och det irrationella är att inte ingripa, varför ett 

egenintresse (insats ger mer arbete) eller att ramverket från chef (makt) inte förespråkar 

direkta ingripande.  

 

Enligt Bryman & Bell (2005) så upprätthålls den sociala ordningen genom att 

individerna följer regler och procedurer och att de har tron att de inte kan påverka 

ordningen (Bryman & Bell, 2005). Enligt min uppfattning skulle detta, i vissa 

empowerment organisationer, kunna leda till att en medarbetare agerar irrationellt då 

han/hon är bunden till att upprätthålla den sociala ordningen före det logiska agerandet, 

som i det aktuella fallet hade varit att hjälpa den nödställda missbrukare som var på väg 

att få ett återfall. 
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Det var således viktigt att granska och forska i formen utav empowerment ur ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv då vetskapen om att rätt empowerment kan förhindra 

ett irrationellt och konsekvensfyllt beteende som kan ge negativa effekter för såväl den 

enskilda socialt utstötta medborgaren som för den direkta kostnadsmassan uppkommen 

ur det allmänna. 

 

2.1.1.3 Hermeneutisk forskningsmetod 

Ur ovanstående beskrivna har kontexten och de konstruktioner som den empiriska 

undersökningen mött varierat för de olika respondenterna. När jag då har velat 

presentera en slutdiskussion behövde jag en forskningsmetod som bygger på subjektiv 

tolkning. De som enligt Arbnor & Bjerke (1994) genomför studier i samhällsvetenskap 

och nyttjar de metoder som används inom den vetenskapen kallas för hermeneutiker. De 

arbetar med att tolka och skapa förståelse för det som studeras. Gummesson (2003) 

pekar på att all forskning har en tolkande effekt. Bryman (2002) menar att 

hermeneutiken är ett bra tillvägagångssätt då man vill tolka och förstå, vilket även 

styrks av Gummesson (2003). Forskaren kan enligt Alvesson & Sköldberg (2008) 

försöka att sätta sig in i aktörens situation för att få en bättre förståelse. Hermeneutiken 

har enligt Bryman (2002) den fördelen att den inkorporerar tolkningar från både sociala 

handlingar och dokument, vilket torde vara av intresse då syftet med min forskning är 

att skapa förståelse för hur olika former av empowerment påverkar personalen i 

offentlig sektor.  

 

Med en hermeneutisk forskningsmetod kunde studien tolka den empiriska 

undersökningen utifrån kontext och perspektiv från respondenterna. Detta har nu, med 

grund inom hermeneutisk forskningsmetod tolkats utifrån valda situationer som 

individerna har att arbeta efter. En aktiv, subjektiv tolkning har gjorts utifrån de svar jag 

fått på ställda frågor. Kontext och kroppsspråk har också kunnat tolkas till de svar jag 

fått, detta för att få en helhet. 

 

2.1.2 Deduktiv teori 

Deduktiv teori enligt Bryman & Bell (2011) representerar den vanligaste uppfattningen 

om hur förhållandet mellan teori och praktik inom samhällsvetenskapen ser ut.  

Jag har använt mig av en deduktiv ansats där befintliga teorier legat till grund för 

utformandet av intervjuunderlaget. Den deduktiva ansatsen innebär enligt Andersen 
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(1998) att jag utgår från befintliga teorier som jag jämför med det empiriska material jag 

samlat in. När detta är klart presenterar jag min slutdiskussion (Andersen, 1998). 

Studien i min uppsats har utgått från teorier som behandlat empowerment, 

organisationsteori, tankesätt, relationer och organisationsstruktur. Min tanke var inte att 

skapa en ny teori kring empowerment, utan istället att intressenter med stöd i min 

forskning skall förstå hur olika former av empowerment påverkar personalen i offentlig 

sektor. När befintliga teorier ligger till grund för undersökningen och de 

slutdiskussioner jag för gällande individuella företeelser, har jag enligt Patel & 

Davidsson (2003) valt ett deduktivt arbetssätt. Valet blev alltså en deduktiv metod då 

jag utgick från befintliga teorier som jag sedan kopplade ihop med det empiriska 

materialet och därefter sammanställdes slutdiskussionerna.  

 

2.1.3 Kvalitativ ansats 

En kvalitativ ansats var nödvändig för att uppnå syftet med studien. Det var viktigt att 

jag valde en insamlingsmetod som representerade den empiriska undersökningen och 

detta på ett tillförlitligt sätt. Integrationsprocessen är enligt Wolf (2003) ett samspel av 

olika komplicerade aspekter. Aspekterna skiljer sig från gång till gång vilket gjorde det 

naturligt att titta på den kvalitativa ansatsen för att komma åt specifika kontexter och 

erfarenheter. Inom socialkonstruktivismen är det enligt Wennberg (2001) viktigt att 

forskaren använder sig av en insamlingsmetod som ser till den kontext där aktuella 

beteenden och beslut fattas.  

 

Bryman & Bell (2005) beskriver den kvalitativa ansatsen som att forskaren använder 

etnografiska metoder som betyder insamlingsmetoder där det görs möjligt för forskaren 

att granska sig själv, respondenterna och dessutom yttre faktorer och situationer som 

inte är homogena. Författarna menar att detta resulterar i att verkligheten är konstruerad 

av människor genom socialt samspel. Bryman & Bell (2005) menar att etnografi 

möjliggör en analys av sociala och kulturella utvecklingar som grundar sig på en unik 

situation av aspekter. Bryman (2002) påstår också att en kvalitativ ansats vill förstå den 

verklighet som är skapad av individerna. Den sociala verkligheten är enligt Bryman & 

Bell (2005) konstruerad av individerna själva. Studiens vetenskapliga referensram samt 

syftet med studien, att öka förståelsen för hur olika former av empowerment påverkar 

personalen inom offentlig sektor gjorde att den socialkonstruktivistiska 

forskningsansatsen användes tillsammans med den kvalitativa ansatsen för att på det 
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sättet uppnå syftet. Den kvalitativa ansatsen möjliggjorde en subjektiv beskrivning och 

var därför lämplig för denna studie då min forskning skulle få intressenter och 

omvärlden att förstå hur olika former av empowerment påverkar personal. Det var 

således en viktig ansats för nå en tydlighet i medarbetarrollen. 

 

2.2 Tillvägagångssätt 

Nästa delkapitel har sin utgångspunkt i de övergripande metodvalen som valdes i denna 

studie. Delkapitlet redogör mer precist för hur studien utformades för att kunna 

genomföras på ett bra sätt.  Syftet med min studie är att skapa förståelse för hur olika 

former av empowerment påverkar personalen i offentlig sektor. Jag belyste de skillnader 

och likheter som existerar mellan de två olika empowerment organisationerna.  Studien 

har genom den empiriska undersökningen beskrivit skillnader och likheter för arbete 

inom olika former av empowerment.  

 

Jag har här nedan presenterat metoder för litteraturinsamling, empiriinsamling och de 

urval som jag behövde göra för att nå representerbarhet. Tillvägagångssätten har 

använts för att öka tillförlitligheten på studien. En förklaring av hur analysen har gått 

tillväga har presenterats, för att sedan avsluta kapitlet med att peka på vilka 

kvalitetskriterier studien skall klara för att ses som trovärdig och pålitlig.    

 

Genom min unika positionering så har jag fått möjligheten att utföra min studie ur ett 

närmre perspektiv än de som befinner sig utanför denna världen. Ett annat intressant 

faktum är att studien omfattar två diametrala organisationer vars syfte är liktydigt. 

Kriminalvården och Svenska kyrkans personal utför samma slags arbete på 

Kriminalvårdsanstalten Borås. Personalen tillhör var sin rikstäckande organisation som 

har tillsatt medarbetare till anstalten för att göra sitt yttersta för de sämst ställda i 

samhället. 

 

Intervjuerna genomfördes halvstrukturerat så att intervjuerna kunde styras med 

utgångspunkt i frågeställningarna som skulle besvaras. Intervjumallen skapades utifrån 

forskningsmodellen som enligt Scott & Jaffe (1991) belyser organisationsstruktur, 

relationer och tankesätt.  Dessa grundläggande empowermentnivåer hjälper mig att bl.a. 

ställa rätt frågor till respondenterna. Beroende på respondenternas svar, valdes 

följdfrågor som varierade utifrån vilka svar respondenten gav. Intervjuerna genomfördes 
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vid personliga möten med respondenterna samt via telefon. Intervjuformulären finns 

med som bilagor. 

 

När det empiriska materialet samlades in intervjuade jag sex personer från 

kriminalvården och tre från kyrkan. Intervjuerna utförde jag då jag ville skaffa 

information om hur respondenterna anser att deras organisations empowerment 

påverkar dem i sitt arbete med medmänniskor. När jag sammanställde den teoretiska 

referensramen och det empiriska materialet analyserade jag den information jag 

inhämtat med hjälp av mitt metodval. Min analys, som är nästa steg, underlättades då 

jag tog hjälp av min forskningsmodell som presenterats närmare efter min beskrivning 

av forskningsprocessen (figur 1, s. 20). Till sist återfinns de slutdiskussioner studien gett 

upphov till. 

 

Ur texten ovan kan studiens upplägg utläsas och om bidraget skulle uppnås behövdes 

det en litteraturinsamling i det ämne studien riktar sig mot. Det behövdes också ett 

empiriskt material för att kunna upptäcka och jämföra olikheter och för att se fenomenet 

ur olika perspektiv. Den empiriska undersökningen sattes ihop och ställdes mot de 

teorier som finns inom ämnet, detta för att hitta skillnader. Empowerment och 

verksamhetsstyrning som begrepp är svåra att ta på vilket försvårade 

empiriinsamlingen. För att på ett relevant och systematiskt sätt inhämta information 

förhöll sig studien till del i den teoretiska referensramen som behandlar empowerment, 

forskningsmodell och organisationsteori.  

 

Organisationsteori behandlar enligt Jones (2009) hur organisationer opererar och blir 

påverkade av omgivningen. Vid den empiriska undersökningen lades det mer vikt vid 

observationer gällande tankesätt, relationer och organisationsstruktur samt vardagliga 

beteenden från medarbetare ifrån två olika organisationer med samma 

verksamhetsuppdrag. Tillvägagångssättet bygger helt på att skapa en så tydlig förståelse 

som möjligt av hur olika former utav empowerment påverkar personal i offentlig sektor. 
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2.2.1 Forskningsmodell 

Forskningsmodellen som jag valde att arbeta med är skapad av Scott & Jaffe (1991) och 

är väl använd av dem båda i tidigare forskning rörande empowerment. Jag har använt 

modellen för att studera problemdiskussionen djupare och som grund för 

intervjuunderlaget. Modellen användes även för att analysera det empiriska materialet. 

Anledningen till att forskningsmodellen valdes ut, är för att den lämpar sig bra för att 

skapa förståelsen för hur olika former av empowerment påverkar personalen i offentlig 

sektor. Modellen belyser tre grundläggande empowermentnivåer: Tankesätt, Relationer 

och Organisationsstruktur. Dessa nivåer har brutits ner ytterligare i olika teman som 

hjälpte mig att belysa vikten av dessa nivåer. De hjälpte mig även att nå syftet med 

studien.  

 

Teman i denna studie är: ansvar, delning av information, påverkan, teamkänslan, viljan 

till samarbete, feedback, arbetsprocesser, personalutvecklingsprogram och 

informationsdelning. Dessa teman är av processuell art som enligt Pettigrew (1997) är 

en sekvens av individuella och kollektiva händelser, handlingar och aktiviteter som 

uppstår och utvecklas över tid i en viss kontext (Pettigrew, 1997). Modellen är lätt att 

förstå och den är lämplig vid insamling, analys och redogörelse av det empiriska 

materialet. Forskningsmodellen och de teman som valts kommer att presenteras djupare 

i den teoretiska referensramen där det kommer att bli tydligt för läsaren varför just 

denna modell valdes.  

 

Med utgångspunkt från den utvalda litteraturen som behandlar empowerment i studien, 

har jag kommit fram till att den forskningsmodell jag valt lämpar sig bra för att skapa 

förståelse för hur olika former av empowerment påverkar personal i offentlig sektor. 

Forskningsmodellen valde jag då den upplevs ha relevans, trovärdighet och då den 

binder samman med andra forskningsteorier inom detta område, bl.a. Yukl & Becker 

(2006) och Tarboda (2001).  

 

2.2.2 Fallstudie 

Fallstudien är enligt Gummesson (2003) ett lämpligt val vid en hermeneutisk forskning 

då fallstudien syftar till att ge en tydlig och djup bild av de relationer som finns i det 

undersökta fenomenet.  
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Han påstår också att fallstudien har en strävan att komma fram till förklaringar rörande 

det specifika fenomenet som undersökts, detta gäller även dess relationer och 

komplexitet mellan olika faktorer (Gummesson, 2003). Bryman (2002) påstår att en 

fallstudie kan användas då ett visst fenomen skall undersökas, fallstudien bidrar till att 

peka på den komplexitet och kontext som finns i det specifika fallet. Fallstudier handlar 

enligt Yin (2007) om att bidra till den tidigare kunskap som finns inom ett specifikt 

område där en ökad förståelse för det som studeras vill uppnås. Fallstudien är en 

heltäckande metod där design är en del av studien, hur forskaren samlar in data och 

analys av den information som insamlats (Yin, 2007). 

 

Då forskare enligt (Yin, 2007) utför sin datainsamling kan sekundära källor bli 

användbara, detta i form av dokument som inhämtas från utvalda organisationer. 

Fallstudiens fördel är att olika informationskällor kan användas då denna typ av studie 

hanterar olika empiriska material (Yin, 2007). Studien kom att uppnå sitt syfte med 

hjälp av en fallstudie där flera faktorer och komplexitet har framhävts och undersökts. 

Fallstudien gav en önskvärd design för att nå studiens syfte.  

 

Innan forskaren samlar in empiri har enligt Yin (2007) en sammanställning av ett 

teoriavsnitt genomförts som är framtaget med utgångspunkt i de frågeställningar och 

syfte som studien innefattas av. Han påstår att ett teoriavsnitt bör finnas med innan 

fallstudien designas då den ger en grundläggande förståelse för det som senare studeras 

empiriskt (Yin, 2007). Teoriavsnittet i denna studie låg till grund för den jämförelse 

som senare gjordes mellan empiri och teori. Datainsamlingen i denna studie gjordes 

genom att studera två organisationer och deras erfarenheter av empowerment och hur 

det påverkade personal i deras arbetsmiljö. Fallen i denna studie kom att bestå av hur de 

båda organisationerna kände att olika former av empowerment påverkade dem. Det 

gjordes intervjuer i båda organisationerna för att på det sättet inhämta så mycket 

information som möjligt om fenomenet.  

 

Studien strävade efter att skapa förståelse för hur personal påverkades och agerade då de 

arbetar med olika former av empowerment, detta genom att jämföra olika 

organisationer, vilket ledde till att studiens resultat nådde högre tillförlitlighet. Yin 

(2007) bekräftar att användandet av flera fall gör resultaten mer tillförlitliga vilket 

utmynnar i en trovärdigare studie.  
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2.2.3 Primär- och sekundärdata 

Studien använde sig av både primär- och sekundärdata då processen utgick från 

deduktion. Den teoretiska referensramen byggde på sekundärdata för att på det sättet 

presentera tidigare forskning för läsaren. Det ställda syftet krävde också en genomgång 

av vad tidigare forskning kommit fram till. 

 

Den huvudsakliga empiriska källan var primärdata, intervjuer inom de olika 

organisationerna med personal som påverkats av empowerment. För att ta till vara på 

den bild varje individ har gällande empowerment och hur de påverkas utgick studien 

från personliga intervjuer. Primärdata i form av intervjuer är en viktig källa för att 

erhålla den subjektiva bild varje enskild individ har.  

 

2.2.4 Litteratursamling 

Som jag beskrivit ovan så behövdes en teoretisk referensram för att uppfylla studiens 

syfte, att skapa förståelse för hur olika former av empowerment påverkar personalen i 

offentlig sektor. För att kunna göra jämförelser då jag ville framhäva skillnader och 

likheter mellan teorier och studiens empiriska undersökning måste det enligt Bryman 

(2002) finnas en bred och djup litteratursamling. Han förklarar hur viktigt det är att hitta 

litteratur inom det ämnesområde man studerar, detta för att få reda på vad som redan 

forskats om, vilka modeller, motsättningar och besvarade frågor som redan finns 

(Bryman, 2002). Seuring & Gold (2012)  beskriver hur viktigt det är att det finns en 

litteraturgenomgång i ett tidigt skede, detta gör att forskaren lättare problematiserar 

området samtidigt som litteraturen utgör en viktig del i den forskningsprocess som 

strävar efter att nå en slutdiskussion (Seuring & Gold, 2012).  

 

Studien kom att använda böcker, tidigare uppsatser och vetenskapliga artiklar som de 

tyngsta litteraturkällorna, vilken funktion dessa kom att ha redogör jag för nedan. För att 

hitta den information man letar efter så menar Bryman (2002) att ett bra sätt är att 

granska en redan befintlig källas litteraturförteckning för att på det sättet hitta ytterligare 

källor, det är då viktigt att utgångskällan är pålitlig (Bryman, 2002) Man kan även 

utföra sökningar på Google för att hitta dokumenterad information i ämnet. Delkapitlet 

avslutas med en genomgång av hur granskningen av möjlig litteratur kom att utföras. 

 

 



25 

 

 

2.2.4.1 Böcker 

För att förstå hur personal påverkas vid användandet av empowerment sökte jag i 

böcker och tidigare publicerade uppsatser för att lägga en grund av beskrivningar och 

definitioner. Grunden behövs för att läsaren enklare skall kunna tillgodogöra sig och 

förstå bidraget i studien. Litteratursökning av relevanta böcker gjordes genom sökningar 

på Högskolan i Gävle och dess bibliotek, detta gjordes med ord som empowerment, 

påverkan, tankesätt, relationer, organisationsstruktur och organisationsteori. Tekniken 

att söka efter litteratur med nyckelord är enligt Seuring & Gold (2012) den bäst 

rekommenderade tekniken när forskare letar efter information om ett specifikt ämne.  

 

2.2.4.2 Vetenskapliga artiklar 

För att få en djupare och mer relevant del av studien behövdes vetenskapliga artiklar 

som kunde framhäva forskning utifrån olika perspektiv och olika aspekter. Denna del 

behövdes också för att uppnå delar av det tänkta bidraget som strävade efter att skapa en 

förståelse för hur personal påverkades och agerade då de arbetade med olika former av 

empowerment. För att få en överblick av utbudet började jag med att använda Google 

Scholar för att sedan använda de databaser som Högskolan i Gävle prenumererar på, i 

dessa gick det att utföra djupare sökningar efter relevanta artiklar. Andra databaser som 

användes var Emerald och Science Direct. Det jag funnit positivt med Emerald är att de 

vetenskapliga artiklar som går att finna där, redan är granskade vilket utgör en fördel då 

studiens tillförlitlighet ökar. Nyckelord som använts här är empowerment, thinking skills 

and relations. Litteraturförteckningar användes även här för att hitta och bekräfta källor 

som gick att använda i studien. 

 

2.2.4.3 Källkritik 

För att studien skulle nå en hög trovärdighet var det också viktigt att det togs hänsyn till 

källkritik på den litteratur som skulle användas. Det finns en mängd källor rörande det 

ämnesområde som studien behandlar och för att kunna utreda vilka som har tillräcklig 

trovärdighet används riktlinjer som beskrivs av Cornell University Library (2013) och 

Alvesson & Sköldberg (2008). Nedan visas två uppdelningar där den första delen 

fokusera på att belysa helheten hos källan, del två handlar om innehållet från Cornell 

University Library (2013). Alvesson & Sköldberg (2008) får därefter beskriva sina 

tankar. 
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Beskrivning av första delen i denna källkritik. Cornell University Library (2013) menar 

att forskaren bör ta reda på vem författaren är samt dennes kvalifikationer, yrke, 

bakgrund och erfarenheter. En viktig aspekt är om författaren till källan är inom sitt 

expertisområde då detta gör källan mer trovärdig, det spelar också in hur ofta författaren 

blivit citerad i andra studier. Forskaren bör även granska när litteraturen blev utgiven, 

vem som gett ut den och i vilken tidsskrift den finns utgiven (Cornell University 

Library, 2013).  

 

I andra delen menar Cornell University Library (2013) att en granskning av innehållet 

skulle kunna bidra med betydelsefull information rörande trovärdigheten på källan. 

Läsningen bör granskas noga med syftet för att se vad som presenteras innehållsmässigt. 

Saker jag särskilt tänkt på är att se om innehållet är riktat mot allmänheten eller mot de 

med mer kunskap inom området. Författarna uttrycker att nivån av objektivitet i källan 

är en annan viktig del i att separera författarens egna åsikter mot fakta. Verkar det som 

att litteraturen i sig är trovärdig eller kan man se potentiella brister (Cornell University 

Library, 2013)? Intressenter till mitt arbete torde vara samtliga organisationer som 

verkar inom området med att hjälpa socialt utslagna människor bundna till ett liv i 

utanförskap, jämte politiker och allmänheten som dels har överlämnat ansvaret till olika 

förvaltare men också finansierar arbetet via skattsedeln. I beskrivningen om objektivitet 

påstår Cornell University Library (2013) att en skicklig forskare kan få sina egna åsikter 

att se ut som fakta och det är i sådana fall viktigt att se över om litteraturen innehåller 

primär- och/eller sekundärdata samt hur de behandlats. Man bör också granska 

designen, texten i sig granskas men även recensionerna kan bli aktuella för att få in 

ytterligare information om trovärdigheten (Cornell University Library, 2013). 

 

Alvesson & Sköldberg (2008) påstår att en viktig aspekt är att om källans äkthet är 

osäker är det inte en källa som kan anses vara tillförlitlig och det är därför forskaren 

alltid skall sträva efter att finna två källor som beskriver samma fenomen. Författarna 

utvecklar vidare detta med att två källor som hänvisar till samma källor är lika mycket 

värda som en källa, där grundkällan är den som är mest betydelsefull (Alvesson & 

Sköldberg, 2008). De ovan nämnda aspekterna fanns med i tankarna vid litteraturvalet i 

denna studie. Det kom att ske en övergripande granskning på den litteratur som kom att 

användas i studien, vid inläsning granskades även innehållet för att se om det passade in 
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i studien och framför allt med syftet i studien. Det viktiga var att hitta trovärdiga källor 

som kan föra undersökningen framåt mot ett relevant bidrag. 

2.2.5 Datainsamling 

Då man bestämmer vilket alternativ som ger studien bäst möjligheter att uppnå syftet 

har datainsamlingsalternativen genomgåtts för att avgöra att rätt alternativ väljs. Studien 

använde sig av en tolkande och kvalitativ ansats vilket resulterar i att enkäter inte är ett 

bra alternativ. Enkäter enligt Bryman & Bell (2005) utgör en strukturerad datainsamling 

där frågorna är specifika.  

 

Intervjuer däremot passade bättre in i studien då respondenterna fick möjligheten att 

beskriva och förklara hur de kände att de blev påverkade av empowerment i vardagliga 

arbetssituationer. Därför kom intervjuer att användas i denna studie. Det finns flera 

intervjutekniker och den strukturerade intervjun använder, samma som enkäter, 

specifika frågor vilket inte gynnar diskussionen som behövs i denna studie. Bryman & 

Bell (2005) förklarar att specifika frågor där svarskategorierna är förutbestämda är det 

som karaktäriserar den strukturerade intervjun. Därmed fanns det en risk med att inte se 

väsentliga aspekter genom de förutbestämda svarsalternativen eftersom det i förväg inte 

är säkert vad som kan tänkas vara väsentligt att belysa i de olika organisationerna. I 

denna studie var ifrågasättande och utvecklingen av respondenternas svar samt 

diskussion kring viktiga aspekter väsentligt. För undersökning av dessa områden 

passade en halvstrukturerad intervjuteknik. Samtidigt som det enligt Gillham (2008) 

finns en viss struktur ger den halvstrukturerade intervjutekniken möjligheten till 

diskussioner (Gillham, 2008). Datainsamlingen till denna studie kom att ske genom ett 

antal intervjuer med de två organisationers respondenter jag valt ut till min studie. 

Antalet intervjuer kom att anpassas efter när jag menar att teorin var mättad.  

 

Gillham (2008) förklarar att antalet intervjuer kan anpassas till när insikt har uppnåtts 

och forskaren känner att ytterligare intervjuer inte kommer att tillföra nya insikter, detta 

kallas teoretisk mättnad. Tidspressen som vilar på forskaren har också en påverkan på 

beslutet att inte utföra fler intervjuer, teorin måste dock vara mättad (Gillham, 2008). 

Vid fallstudier finns enligt Yin (2007)  möjligheten att använda en mängd 

informationskällor vilket tillför trovärdighet och därmed kvalité i det insamlade 

materialet, detta kallas triangulering. Vid intervjuer kan enligt Yin (2007) de 

respondenter som intervjuas hänvisa till andra informationskällor. De andra 
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informationskällorna kan då också användas till att stärka det respondenterna berättar 

(Yin, 2007). Vid den empiriska undersökningen i denna studie kom sekundära källor att 

ses över då möjligheten fanns. Som texten ovan beskriver var detta viktigt för att erhålla 

konfirmation på respondenternas svar. Detta gav också en ökad förståelse för det 

undersökta materialet då det kunde gås igenom även efter det att intervjun var 

genomförd. 

 

2.2.5.1 Urval 

Eftersom min forskning handlar om att skapa förståelse för hur olika former av 

empowerment påverkar personal i offentlig sektor, så var det nödvändigt att finna 

organisationer som har särskilda uppdrag gentemot det allmänna. Yin (2007) menar att 

när man utför en studie bör man använda sig av ett antal kriterier för vilka 

organisationer som passar (Yin, 2007).  

 

I denna studie skulle kriterierna vara att organisationerna arbetade med empowerment, 

dock på olika sätt och i varierande form för att kunna belysa de skillnader som återfinns 

för att ge stöd för syftet med forskningen. Jag har med den allmänna komplexiteten i 

arbetet fått göra avgränsningar till traditionella och relativt stora organisationer: 

Kriminalvårdsmyndigheten och Svenska kyrkan är tidstypiska och till vissa delar 

liktydiga i sina uppdrag. Båda är lagbundna i sina uppdrag och båda organisationerna 

använder empowerment men i olika former. Jag har i denna studie valt att avgränsa 

mig till två former av empowerment, den första är den organisatoriska då den 

representerar hur kriminalvården använder sig av empowerment. Den andra formen av 

empowerment jag valt är den individualistiska då den motsvarar hur kyrkan arbetar 

med empowerment, varför jag menar att respektive organisation omfattas av nämnda 

former av empowerment blir tydligt för läsaren i den empiriska delen av studien.  

 

Man bör dock vara försiktig när det kommer till att generalisera denna studie till vidare 

forskning då kriminalvården som organisation är väldigt särskiljande i jämförelse med 

andra offentliga organisationer. Vidare så har jag valt att avgränsa mig till personal som 

arbetar direkt med människor i behov utav socialt stöd. Jag har därför inte i någon större 

omfattning tagit hänsyn till organisationernas faktiska ledningar, utan endast till de 

former utav empowerment som existerar inom kriminalvården och kyrkan.  
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Både kriminalvårdsmyndigheten och kyrkan är två traditionsbundna och tidstypiska 

verksamheter som har en uppdragsgrund i att nå ett positivt resultat för de nödställda.  

Eftersom min speciella situation gjorde det möjligt till realgranskning så kunde jag i det 

säkerställa att organisationerna passade för studiens syfte innan datainsamlingen 

började. Allt enligt Yin (2007) som menar att detta är ytterst viktigt.  

 

De urval man bör göra i en kvalitativ forskning, på samma sätt som jag gjort i mina 

urval, bygger enligt Ruth, J-E (1991) på bland annat strategisk sampling snarare än 

slumpmässig. Man kan också komplettera urvalet efter hand. Att handplocka individer 

är något man bör göra, detta för att belysa så många sidor och kvaliteter av fenomenet 

som möjligt. Jag kom att använda mig av ett strategiskt urval då jag visste vilka IP-

personer som tillförde mest till mitt arbete.  

 

Min boja har häri blivit min belöning då jag realt över tid fått tillfälle att samtala och 

granska personer från kriminalvården och kyrkan för att på bästa sätt kunna göra ett 

urval utav personer som avspeglar de respektive organisationers empowerment. 

 

2.2.5.2 Intervjuer 

Intervjuer är enligt Yin (2007) inte en ovanlig informationsinsamlingsmetod vid 

fallstudier där frågorna bör ställas på ett sådant sätt att de besvarar frågeställningarna i 

studien och därmed besvarar studiens syfte (Yin, 2007). Då denna studie använt sig av 

intervjuer behövdes ett val göras gällande vilken typ av intervju som skulle användas. I 

denna studie föll valet på halvstrukturerade intervjuer. Med detta val skapades en 

grundstruktur som är samma för alla respondenter samtidigt som frågorna ställdes 

öppna och därmed uppmuntrade respondenterna till diskussioner rörande det studerande 

ämnet. I en halvstrukturerad intervju ställs enligt Gillham (2008) samma frågor till alla 

respondenter, följdfrågor finns med om diskussionen med respondenterna glider bort 

från ämnesområdet, tiden som avsätts för intervjuer skall vara samma för alla 

respondenter. Han menar också att frågorna som ställs öppna och då resulterar i att 

svaren mellan respondenterna varierar eftersom de får frihet att diskutera kring det som 

ställs i frågan (Gillham, 2008). I denna studie används halvstrukturerade intervjuer då 

den enligt Bryman & Bell (2005) ger en struktur och öppenhet där respondenterna kan 

diskutera kring fenomenet. 
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Det är enligt Yin (2007) viktigt att vara skeptisk till den information som samlats in då 

det kan finnas information som är svår att förklara eller glömts bort av respondenten. 

Möjligheten enligt Yin (2007) finns också till att de påverkat varandras svar vilket man 

kan se genom samma svar bland flera respondenter.  

 

En annan del enligt Gillham (2008) som man bör tänka på vid intervjuer är att 

forskarens förutfattade meningar inte får styra intervjuerna. Att ställa relevanta frågor är 

enligt Yin (2007) viktigt vid en fallstudie där användbar information uppenbarar sig. 

Det är också viktigt att lyssna till och iaktta vad respondenterna inom 

fallorganisationerna har att säga då man inte vill missa viktiga förklaringar och hur de 

använder sitt kroppsspråk som har betydelse vid subjektiva tolkningar (Yin, 2007). Det 

är viktigt att respondenterna får styra intervjun men att den begränsas till den 

intervjuguide som tagits fram för att undvika att bli påverkade då det är deras 

erfarenheter som man vill visa upp (Yin, 2007). Slutligen fick respondenterna chansen 

att verifiera transkriberingen för att på det sättet kontrollera att de blivit återberättade på 

rätt sätt, de fick ta del av den bearbetade informationen. Arbetssättet styrks av Gillham 

(2008) som menar att en efterkontroll av respondenterna är nödvändig för att nå ett 

tillförlitligt resultat. 

 

2.2.5.3 Intervjufrågor 

De frågor som kom att ställas under intervjuerna var baserade på det syfte och de 

frågeställningar studien har. Frågorna var även baserade på teorikapitlet då detta ger en 

grundläggande förståelse för det som studerats. Frågeställningarna får man enligt 

Gillham (2008) svar på genom studien medan intervjufrågorna används till insamling av 

material som till slut kommer att kunna besvara forskningsfrågorna och de skillnader 

som uppstår (Gillham, 2008).  

 

Enligt Yin (2007) är det viktigt att ställa frågor med ”hur” då det får fram information 

från respondenterna till varför de känner eller beter sig som de gör (Yin, 2007). Denna 

studie strävar bland annat efter att undersöka hur personal i sitt arbete påverkas av 

empowerment och för att få svar på detta var det väsentligt att ställa ”hur-frågor” där 

respondenterna själva fick beskriva hur de kände att de påverkades i sin vardag av att 

arbeta med empowerment.  
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Genom den frågeställning som användes undveks ja och nej svar vilket också 

resulterade i att frågorna öppnades upp då respondenterna fick beskriva utifrån egna 

erfarenheter. Då intervjuerna utförs bör man enligt Yin (2007) ha frågeställningarna i 

bakhuvudet för att säkra att relevant information besvaras av respondenterna. Man 

säkerställer då att respondenterna förstår frågorna på rätt sätt och att de besvarar dem 

utifrån syftet med intervjun (Yin, 2007).  

 

Yin (2007) beskriver också att frågorna kan sammanställas i en intervjuguide där 

frågorna delas in under förutbestämda teman där Gillham (2008) menar att varje fråga 

bör ha några stödord som kan fungera som följdfrågor. Frågorna enligt Bryman & Bell 

(2005) får inte vara ledande. På samma sätt som ovan har förklarats är intervjuguiden i 

denna studie utformad efter grundläggande empowermentnivåer som i sin tur brutits ner 

i teman. Grundläggande empowermentnivåer i denna studie är tankesätt, relationer och 

organisationsstruktur, vilka har uppkommit utifrån studiens syfte och frågeställning, att 

skapa förståelse för hur olika former av empowerment påverkar personal i offentlig 

sektor. Intervjuguiden finns som bilaga i studien. Genom intervjuguiden finns det ett 

antal frågor som är viktiga för studien, frågorna ställdes som öppna då det lämnade 

utrymme för diskussioner i relation till syftet i studien. Bryman & Bell (2005) menar att 

generella frågor är viktiga att ta hänsyn till när respondenternas beskrivningar sätts i ett 

sammanhang. 

 

Det fanns ett intresse i att veta respondenternas befattning och antal år inom 

organisationen. Då denna studies antaganden delvis är det som studerats, och 

konstruerat av individerna själva, blev de ovan nämnda frågorna viktiga att ta hänsyn 

till när intervjusvaren efteråt analyserades för dokumentation av respondenternas 

subjektiva erfarenheter.  

 

Slutligen diskuteras nackdelar med intervjuer där Yin (2007) menar att det finns en risk 

att intervjufrågorna inte blir formulerade på rätt sätt. Detta kan resultera i att svaren från 

respondenterna blir sämre och tillförlitligheten på studien minskar. Det är viktigt att 

frågor ställs som öppnar upp för diskussioner då det ökar tillförlitligheten i studien (Yin, 

2007). 
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2.2.5.4 Intervjudokumentation 

För att nå ett trovärdigare och mer fullständigt material att arbeta med efter det att man 

genomfört intervjuerna bör man enligt Yin (2007) spela in intervjuerna och sedan 

transkribera dem. Fördelen enligt Bryman & Bell (2005) med att spela in är att 

intervjuaren får med både vad som sägs och hur det sägs då detta har betydelse för 

analysen (Bryman & Bell, 2005). En förutsättning enligt Yin (2007) att spela in är att 

respondenterna accepterar att bli inspelade. För att försäkra mig om att respondenterna 

uppfattades på rätt sätt i deras beskrivningar om deras erfarenheter var målet att spela in 

alla intervjuer som genomfördes med fallorganisationerna. I denna studie slutade det 

med att alla utom två respondenter intervjuades personligen. De andra två intervjuerna 

skedde via telefon då de inte hade möjligheten att besöka mig på anstalten.  

 

De personliga intervjuerna spelades alla in för att säkerställa viktiga formuleringar till 

studien. Då inspelningar genomfördes blev tolkningarna av den information som 

inhämtats mer tillförlitlig, respondenterna har alla gett sin tillåtelse till inspelning.  

 

Om intervjuerna inte spelats in finns det enligt Bryman & Bell (2005) risk att man i 

anteckningar missar viktiga formuleringar (Bryman & Bell, 2005). För studien skulle 

detta kunna inneburit att väsentliga aspekter som beskrivits av respondenterna inte 

kommit med, vilket kunde ha lett till att studien missat viktiga inlägg gällande att öka 

insikten och förståelsen för hur olika former av empowerment påverkar personalen 

inom offentlig sektor.  

 

Transkribering är enligt Gillham (2008) en tidskrävande del där det som respondenterna 

svarat på skall dokumenteras och tolkas vilket underlättas om det görs så nära inpå 

intervjun som möjligt. I detta skede framkommer det som respondenterna berättat under 

intervjun vilket ger korrekta presentationer utifrån dessa intervjuer. För att tydliggöra 

vem som sagt vad inleds varje skriftligt dokument med datum och position samt att 

dokumenten har samma struktur för alla respondenter, detta är enligt Gillham (2008) ett 

tydligt sätt att transkribera. Transkriberingen i denna studie kom att gå tillväga med den 

utgångspunkt att transkriberingen fick ta den tid som krävdes för att på det sättet inte 

missa något som respondenterna svarat på, i vilket ingår både kroppsspråksmässigt och 

ordagrant.  
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Utifrån tidigare resonemang och enligt Bryman & Bell (2005) kommer transkriberingen 

att ske efter vissa riktlinjer: 

-  Att skriva ner ordagrant det respondenterna svarar, även den ställda 

frågan 

-  Skriva kommentarer om avvikande kroppsspråk eller tonläge 

-  Notera om respondenterna tar ovanligt lång paus                

 

Dessa noteringar bidrog till att analysen av det empiriska materialet blev mer 

fullständigt och att presentationen av respondenterna kom fram på ett rättvist sätt. 

 

2.2.6 Analysmetod 

Jag skapade min intervjuguide utifrån den forskningsmodell som tagits fram via teorin. 

Valet av tillvägagångssätt grundade jag på att få en tydlig empiri som på ett bra sätt gick 

att återkoppla till teorin samt att utföra analys. Ytterligare ett argument till utformningen 

var att skapa en enhetlig och bra struktur där kopplingarna mellan olika områden var 

tydliga. Efter utförandet av intervjuer valde jag att renskriva och transkribera det 

insamlade materialet. Enligt Jacobsen (2002) är detta en tidskrävande process, som i 

slutändan skapar en organiserad data samt förenklar analysen, vilket enligt Denscombe 

(2000) också är de första stegen för att skapa en analys.  

 

Vidare valde jag att sammanfatta intervjuerna, vilket Jacobsen (2002) kallar för 

annotering. Detta är ett sätt att söka sig fram genom tillgänglig rådata. Efter det har jag 

sållat bort irrelevant information för att se att det mest väsentliga kvarstod. Detta 

innebär enligt Jacobsen (2002) att systematisera. Det är ett nödvändigt steg för att 

förmedla vad som upptäckts genom intervjuerna samt att få en överblick över materialet 

(Jacobsen, 2002). Genom detta, och med hjälp av vald forskningsmodell, skapades min 

empiri.  

 

Nästa steg var att sammanställa analysen utifrån vald forskningsmodell, som jag här 

ovan beskrivit innefattas av tre grundläggande empowermentnivåer: Tankesätt, 

Relationer och Organisationsstruktur som slutligen sammankopplas till huvudområdet 

Empowerment och olika former av detta koncept. På så sätt kunde jag jämföra eget 

material för att se likheter och skillnader med respondenternas svar inom varje område. 

Enligt Jacobsen (2002) kallas det att kategorisera, vilket innebär att man gör 
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grupperingar för att kunna fokusera närmare på varje ämne som önskas belysas. De 

delas alltså in i olika kategorier för att ge en klarare överblick och således förenkla data 

samtidigt som det underlättar att se den röda tråden (Jacobsen, 2002). Kortfattat är de 

nämnda faserna ett tillvägagångssätt för att reducera informationens mångfald 

(Jacobsen, 2002).  

 

Jacobsen (2002) diskuterar vidare att olika svar kan uppstå beroende på hur frågorna är 

utformade. Något som Kvale (1997) diskuterar är effekten av om forskaren ensam 

tolkar empirin, vilket kan leda till att egna perspektiv kan inverka på resultatet. Detta 

medför att undersökningseffekter kan uppstå, vilket enligt Jacobsen (2002) innebär att 

forskaren påverkar resultatet. Forskningsresultatet kan då inte vara neutralt eftersom 

undersökarens värderingar alltid kommer att återspeglas i undersökningen (Jacobsen, 

2002).  

 

Jag har försökt att återge en objektiv bild av empirin då den tolkats utan att blanda in 

egna värderingar i undersökningen. I den kvalitativa ansatsen kan även problem med 

närhet uppstå vid intervjuer, vilket kan leda till att forskaren blir för djupt förankrad i 

den intervjuades version av verkligheten. Den nödvändiga analytiska förmågan till 

fenomenet som undersöks kan då gå förlorad. Eftersom jag var införstådd med detta och 

även att det inte går att komma ifrån undersökningseffekter, skapade jag en 

medvetenhet om att detta skulle kunna ha en påverkan på mitt resultat. Enligt Jacobsen 

(2002) är den enda åtgärden mot undersökningseffekter att vara medveten och reflektera 

över hur det kan påverka resultatet. Alla metoder har enligt Jacobsen (2002) olika 

undersökningseffekter och jag har således inte kunnat undgå dessa 

undersökningseffekter helt. På grund av detta fanns även risken att jag i min 

färdigarbetade empiriska del hade tagit bort fakta som kunde uppfattas som relevant för 

andra forskare. Att radera en del av det empiriska materialet var nödvändigt, detta för att 

det inte skulle bli ett överflöd av information. Det är alltså min personliga tolkning av 

data och därmed hade en annan undersökare med stor sannolikhet tolkat annorlunda och 

därmed fått ett annat resultat. Alla respondenter har dock granskat och godkänt all den 

information de lämnat under våra intervjuer, vilket begränsar negativa effekter. 
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2.2.7 Kvalitetskriterier 

Det finns enligt Bryman & Bell (2002) flera kvalitetskriterier en forskare kan använda 

för att öka trovärdigheten och äktheten på en studie. Denna studie baseras på fyra 

kriterier vilka är: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. Dessa är 

enligt Bryman & Bell (2002) de kriterier som en kvalitativ studie bör använda sig av då 

studien inte kommer fram till en absolut sanning. Det är därför reliabilitet och validitet 

inte är bra mått på kvalitet i denna studie. 

 

Tillförlitligheten är viktig enligt Bryman (2002) för att se om forskaren presenterat den 

sociala verkligheten på ett korrekt sätt i studien. Han menar att det finns regler som en 

forskare bör följa för att öka tillförlitligheten som delvis innefattat att respondenterna 

skall ges möjligheten att validera den uppfattning forskaren kommit fram till efter 

intervjuerna. Om detta genomförs påstår han att en högre tillförlitlighet har uppnåtts. I 

anknytning till att studien behandlar en viktig del är det väsentligt att respondenterna får 

möjligheten att konfirmera transkriberingarna och se så att intervjuerna är riktigt 

utförda. Om denna möjlighet inte ges kan den subjektiva tolkningen resultera i att 

studien blir skev och minskar då i tillförlitlighet (Bryman, 2002). 

 

Överförbarhet är nästa kvalitetskrav där Bryman (2002) börjar med att förklara att en 

kvalitativ studie har fokus på djup kunskap om det som undersökts, detta kommer ofta 

från en mindre grupp individer vilket gör att kontexten blir viktig. Han menar att 

forskaren bör redogöra för detaljer, detta för att bidra till ett djup och till att läsaren 

lättare skall kunna avgöra om resultaten är överförbara till andra miljöer (Bryman, 

2002).  

 

I denna studie kom empiriundersökningen att nästan helt bestå av personliga intervjuer 

för att på det sättet kunna identifiera detaljer och den kontext som de olika 

organisationerna befinner sig i. Detta för att höja tillförlitligheten på att bidraget även 

går att överföra till andra miljöer. 
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Pålitlighet är enligt Bryman (2002) motsvarigheten till reliabilitet och detta uppfylls 

genom att forskaren är tydlig i hur denne gått tillväga i processens alla delar (Bryman, 

2002). Metodkapitlet i denna studie utgår från att påvisa pålitligheten av studien genom 

att förklara vilken vetenskapstradition studien är inom, hur litteraturen samlats in och 

hur empirisk data inhämtats och analyserats för att visa läsaren hur slutdiskussionen 

arbetats fram.  

 

Konfirmering som är det sista kriteriet och som enligt Bryman (2002) beskriver som 

det som påvisar om studiens resultat går att styrka. Han menar att det viktiga är att 

forskarens personliga värderingar bör hållas utanför undersökningen då det inte erhålls 

en fullständig objektivitet i kvalitativa forskningar (Bryman, 2002). Denna studie skall 

sträva mot att hålla mina personliga åsikter och värderingar ifrån slutdiskussionen, detta 

kan man göra genom olika åtgärder som att till exempel låta respondenterna konfirmera 

transkriberingen, vilket också gjordes. Det skall dock enligt Bryman (2002) finnas en 

medvetenhet om att analysen och bidraget delvis beror på vem forskaren är. Att vara 

medveten om dessa kvalitetskriterier och ha med dem under studiens gång kan göra att 

tillförlitligheten ökar i denna studie (Bryman, 2002). 
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3. Teoretisk referensram 

______________________________________________________________________ 

Den teoretiska referensramen ger läsarna en inblick i de relevanta delarna som behövs 

för att skapa underlag till att uppfylla studiens syfte. Nedan presenteras först 

organisationsteori för att därefter redogöra för de olika begrepp som är relevanta i 

denna studie. Jag kommer även att mer ingående presentera vald forskningsmodell. 

Detta sammantaget ska ge läsaren en djupare insikt som jag hoppas resulterar i en 

ökad förståelse för studiens syfte och bidrag. 

 

 

3.1 Organisationsteori 

Organisationsteori behandlar enligt Jones (2009) hur organisationer opererar och blir 

påverkade av omgivningen. Han påstår att organisationsteori består av 

organisationsstruktur, -design, -förändring och kultur. Förändringar enligt Alvesson & 

Svenningsson (2008)  inom organisationer kan påverka flera delar så som 

organisationskultur, kontrollsystem, struktur och ledarskap. Intressant för denna studie 

är även att Hällsten och Tengblad (2006) menar att det i en demokratiskt styrd 

organisation kan förekomma ett delat ledarskap mellan den formellt tillsatte ledaren och 

medarbetarna. Detta innebär att medarbetarna ses som självständiga och kapabla att 

fatta kritiska beslut (Hällsten & Tengblad, 2006). Författarna benämner detta delade 

ledarskap som medledarskap. I de organisationer som belyses i denna studie så 

avhandlas de facto denna fråga om medledarskap, då det är en viktig del för om 

personalen skall kunna utföra ett bra arbete.  

 

3.2 Empowerment 

Empowerment introducerades på 1980-talet och blev snabbt ett väl använt begrepp. 

Syftet enligt Randolph (2000) med empowerment var att skapa en företagskultur där 

medarbetarna vill och uppmuntras till att ta ansvar i den organisation de verkar. 

Bakgrunden till detta var den allt hårdare globala konkurrensen som drev fram 

rationaliseringar och personalminskningar bland organisationer. Samtidigt krävde 

kunderna effektivare och mer kundorienterade organisationer (Randolph, 2000). 

Randolph (1995) presenterar tre begrepp för att implementering av empowerment skall 

fungera, följande: Delning av information, upprätta en struktur för att uppnå 

självbestämmande samt att skapa team.  
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Delning av information behövs för att få en överblick över hur det fungerar för de 

anställda och för organisationen, men även för att stämma av om de anställdas 

handlingar har förändrats. Denna aspekt medför även till att tilliten ökar (Randolph, 

1995). I strukturen inkluderas bland annat mål, visioner och regler för beslutsfattning. 

Den nya strukturen medför att de anställda får en möjlighet att agera friare med ansvar. 

Det tredje begreppet är att skapa team, som skall ersätta den hierarkiska 

organisationsformen (Randolph, 1995).  

 

Spreitzer (2007) hävdar att social empowerment är processen där personalen ges 

möjligheter och resurser som behövs för att göra självständiga val som passar den givna 

situationen. Syftet är att decentralisera makten från ledningen genom hela 

organisationen till personalen (Spreitzer, 2007). Detta bör ses som intressant i de 

aktuella organisationer där medarbetarmänniskor skall göra skillnad för medmänniskan 

i utanförskap.  

 

Frågan är då hur olika grader av empowerment påverkar personalen. Ueno (2008) talar 

om olika grader av empowerment. Författaren delar in empowerment i en hög, en 

mellan och en låg grad av empowerment, till en hög grad av empowerment räknas 

organisationer exempelvis inom sjukvård, konsultbyråer och mäklare Ueno (2008). Det 

är organisationer som i hög grad måste se till kundens/ klientens individuella behov då 

deras problem är komplexa och varierande. Yrkesutövningen kan inte vara 

standardiserade och personalen måste ges utrymme att agera fritt för att lösa, i detta fall, 

klientens problem. Ahmed & Rafiq (2000) menar att om rätt grad av empowerment 

existerar i organisationer kan de ge verksamheten fördelar (Ahmed & Rafiq, 2000).   

 

Sammantaget så är det vedertaget att kyrkan bedriver en hög grad medan 

kriminalvården bedriver en låg grad utav social empowerment.  

 

3.2.1 Olika former av empowerment  

Som vi tidigare nämnt så beskriver litteraturen olika sätt hur organisationer kan arbeta 

med empowerment. Tengblad (2003) identifierar fem former av medarbetarskap. 

Traditionellt medarbetarskap innebär att arbetsledarens roll hålls intakt och att 

medarbetarrollen är relativt passiv. Organisatoriskt medarbetarskap innebär att 

medarbetarskapet är tydligt definierat och kontrollerat av ledningsfunktioner.  
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Grupporienterat medarbetarskap innebär att arbetsgrupper ges relativt stor frihet. 

Individualistiskt medarbetarskap innebär att den enskilde medarbetaren ges stort ansvar 

och självständighet i sitt arbete. Chefslöst medarbetarskap innebär att chefsrollen helt 

eller delvis har avvecklats. De former av empowerment som ger personalen hög grad av 

självständighet är individualistisk empowerment, grupporienterad empowerment och 

chefslös empowerment (Tengblad, 2003). 

 

Kinlaw (1995) beskriver hur empowerment ska fungera optimalt i en organisation. De 

punkter som författaren nämner gällande hur empowerment är ämnat att fungera i 

praktiken kan kopplas till det Tengblad (2003) betecknar som grupporienterad, chefslös 

eller individualistisk empowerment. Dessa tre former, anser studiens författare, har en 

hög grad av empowerment. Organisationer praktiserar oftast empowerment i någon 

form, men graden av hur långt empowerment har utvecklats varierar mellan olika 

organisationer (Tengblad, 2003). Det Tengblad (2003) benämner som traditionell 

empowerment och organisatorisk empowerment karaktäriseras av att personalen 

övervakas och kontrolleras och därför graderas dessa som en låg form av empowerment. 

Oavsett i vilken grad organisationer arbetar med empowerment anser denna studies 

författare att det är nödvändigt att tillämpa någon form av empowerment för att 

personalen och ledningen ska arbeta i samma riktning och mot samma mål (Tengblad, 

2003). De högre graderna av empowerment, anser författaren, framförallt kan kopplas 

till självstyrning. Även målstyrning kan kopplas till en hög grad av empowerment 

eftersom personalen själva får avgöra hur de, för organisationen uppsatta målen, ska 

uppnås (Tengblad, 2003). Direktstyrning, anser författaren, kan kopplas till det 

traditionella och organisatoriska empowerment med en lägre grad av empowerment 

(Tengblad, 2003). 

 

3.2.2 Svenska Kyrkan 

Svenska kyrkans organisation är lagbunden i Kyrkoordningen för svenska kyrkan 

(SvKB 1999:1) och Lagen om Svenska kyrkan (1998:1591). Redan i 

kapitelutformningen i lagtexten kan man utläsa att det är en organisation som verkar för 

en decentraliserad verksamhet då organisationsstrukturen utgår från församlingen och 

avslutas med domkapitlet. I Svenska kyrkans medarbetarpolicy så fastslås bland annat 

att en medarbetare har kompetens och vilja att ta ansvar för sin uppgift.  
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Bra medarbetar- och ledarskap utövas av människor som kan och vill påverka sin egen 

och sin verksamhets resultat och utveckling. Vidare så säger medarbetarpolicyn att 

medarbetarna skall tillsammans med närmaste chef och andra medarbetare utveckla 

egna arbetsuppgifter. Medarbetaren planerar, genomför och utvärderar sina egna 

ansvarsområden. I enlighet med tidigare beskrivning utav olika typer av empowerment 

jämlikt de facto att Tengblad (2003) har en gradering på hög till lågt medarbetarskap så 

torde det otvistigt att Svenska kyrkan är en hög grad av social individorienterat 

empowerment (medarbetar) organisation. 

 

3.2.3 Kriminalvården 

Kriminalvården är lagbunden i bl.a. myndighetsförordningen (2007:15) och 

förordningen (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården. Den särskiljande 

skillnaden i organisationsreglering i jämförelse mellan kriminalvården och kyrkan är 

dock det regleringsbrev som regering utfärdar årligen och där justitiedepartementet 

utfärdar anslaget i förstånd med resultatkrav. Kyrkan har som bekant en ekonomi 

avskild från staten och som baseras genom frivilliga avgifter. Det har inte 

kriminalvården. Eftersom det inte finns något ministerstyre i Sverige så omfattas inte 

regleringsbrevet av några synliga krav direkt mot organisationen. Dock så skriver 

Justitieministern i regleringsbrevet bl.a. att kriminalvården skall bedriva ett 

jämställdhetsarbete och att kostnadsutvecklingen ska analyseras och kommenteras samt 

ställas i relation till kraven på en effektiv organisation. I övrigt så överlämnar 

regeringen ansvaret över organisationen till Generaldirektören för kriminalvården.  

 

Eftersom uppdraget i stort för kriminalvården är att återföra människor till samhället 

såsom självförsörjande individer utan kriminalitet och missbruk så torde antalet som 

inte återgår i missbruk och kriminalitet vara en reell värdemätare. Vi återkommer då till 

medarbetarmänniskan som arbetar med medmänniskan och hennes förmåga till att 

självständigt och under eget ansvar kunna agera för att nå ett resultat. Enligt skrivelse 

om kriminalvårdens policy från Generaldirektör Nils Öberg ställd till samtliga anställda 

(20130107) så inleder han med meningen chefer och medarbetare i kriminalvården 

arbetar tillsammans i ett viktigt samhällsuppdrag. Han avslutar med att meddela att det 

visserligen är lämnade bidrag från 175 chefer och medarbetare men att han har fattat 

beslutet om policy.  
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Vidare så fastslås i skrivelsen om medarbetarpolicyn att en medarbetare fattar väl 

underbyggda beslut enligt gällande regelverk och att han agerar i linje med den 

värdegrund som gäller inom staten och inom kriminalvården. Sammantaget så måste 

man tillstå att Kriminalvården är en låg grad av social organisatoriskt empowerment 

(medarbetar) organisation 

 

3.2.4 Det effektiva ledarskapet och medarbetaren, en fördjupad analys 

De anställdas roll är enligt Quinn & Spreitzer (1997) av stor betydelse då det förväntas 

mer av dem genom större ansvarstagande och kreativitet från deras sida. Det indikerar 

även på att ledaren har en betydande roll för att kunna ge de anställda den support och 

vägledning som behövs för att de anställda ska manövrera svårare situationer som kan 

uppstå (Quinn & Spreitzer, 1997). Även Randolph (1995) hävdar att en hög grad av 

ledarskap är nödvändigt i en miljö av empowerment. Använder exempelvis ledaren för 

mycket kontroll kan det enligt Quinn & Spreitzer (1997) hämma de positiva effekterna 

av empowerment, detta då det har en negativ inverkan på uppbyggnaden av tillit inom 

relationerna (Quinn & Spreitzer, 1997). Empowerment innebär friare arbete, ledaren 

kan därför inte ha full kontroll på medarbetarna och måste känna tillit till att de gör det 

som förväntas av dem på arbetstid (Vogt, 1997). Enligt Randolph (1995) är det ledarens 

uppgift att utföra de strategiska besluten och endast överlåta det operativa till de 

anställda. Det kan göra många anställda besvikna då de tror att empowerment innebär 

att de ska få möjligheten att fatta alla beslut (Randolph, 1995). Al-Mbaidin & Ali 

Yousef (2010) menar att när egenansvaret och beslutsfattandet väl blir till en vana för de 

anställda, klarar de att genomföra fler beslut på egen hand och blir därigenom mer 

problemlösande. Således behöver de inte lika mycket support av ledaren (Al-Mbaidin & 

Ali Yousef, 2010).  

 

Ledarskapsforskningen är omfattande och många forskare har enligt Arnold et al (2005) 

försökt att förklara ledarskapets effektivitet utifrån olika perspektiv. Generellt kan det 

sägas att det finns fyra tydliga infallsvinklar inom denna forskning (Arnold et al, 2005). 

Till en början fokuserade forskningen på ledarens egenskaper och beteende. Under 

1970-talet utvecklades teorier om det situationsanpassade ledarskapet. Senare forskning 

har inte bara fokuserat på ledaren utan även involverat medarbetare och betydelsen av 

samarbete mellan ledare och medarbetare. Denna forskning har framhållit behovet av 

den karismatiska och demokratiska ledaren (Arnold et al, 2005).  
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På vilket sätt ledare väljer att samarbeta med sina medarbetare är avgörande i hur 

individer som arbetar med empowerment påverkas i vardagliga arbetssituationer. 

Undersökningar som gjorts på universitetet i Michigan inom den beteendevetenskapliga 

forskningen identifierades beteenden som enligt Arnold et al (2005) var framträdande 

för effektiva ledare, forskare på universitetet kunde identifiera två ledartyper: 

 

 Den produktorienterade ledaren som visar ett stort intresse för struktur, 

arbetsprocesser och medarbetarnas prestationer. 

 

 Den relationsorienterade ledaren som är intresserad av samarbete, struktur och 

att skapa sammanhållna team. Samtidigt har denna ledare också förmågan att 

aktivt visa hänsyn och kommunicera sin egen och de anställdas roll i 

organisationen. 

 

Enligt Arnold et al (2005) fann forskare på Ohio universitetet att ledarstilar inte 

behövde stå i motsats till varandra. I stället ansågs ledaren kunna använda olika grader 

av både struktur och medarbetarhänsyn, detta beroende på situation. Här följer två 

exempel: 

 

 Fokus på att initiera strukturellt beteende: Ledaren definierar tydliga 

organisationsstrukturer, arbets- och ansvarsområden och initierar klara 

informationsstrukturer. 

 

 Fokus på att visa hänsynsfullt beteende: Ledaren visar stor hänsyn för sina 

medarbetare och försöker skapa ett varmt och stödjande arbetsklimat. 

 

Enligt Arnold et al (2005) menar Blake & Mouton (1964) en motsvarande infallsvinkel 

på ledarskapet som betonar medarbetarhänsyn och förmågan att skapa arbetsstrukturer 

som viktiga parametrar för ett effektivt ledarskap.  

 

Arnold, Arad, Rohades & Drasgow (2000) påvisar att ledarens beteende i en 

organisation som styrs av empowerment bör vara helt annorlunda än i den traditionella. 

Det traditionella ledarsättet innebär bland annat ett avstånd mellan ledare och 
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medarbetare, samt att ledaren utövar makt för att styra de anställda istället för att sätta 

upp tydliga mål att sträva efter (Arnold et al, 2000). Även Taborda (1999) hävdar att 

mål och sättet människor tänker på måste förändras från det traditionella till ett nyare 

synsätt. 

 

Modellen Managerial grid (ledningsrutnät) visar enligt Blake & Mouton (1964) nio 

olika dimensioner av ledarskap. Ledare i ruta 9,1 anses var uppgiftsorienterade och 

fokuserar bara på produktion, ledare i ruta 1,9 anses vara relationsorienterade och 

betonar medarbetarnas delaktighet i arbetet. Idealet enligt Blake & Mouton (1964) är att 

ledaren i ruta 9,9 då denna fokuserar på både medarbetare och produktion. 

 

Figur 2: Managerial grid model (översatt och ritad av författaren till uppsatsen, utifrån Blake & Mouton 

(1964), källa; www.wikipedia.org). 

 

 

”The followership modell” fokuserar mer enligt Kelly (1998) som hänvisar till 

Campbell (2000) på medarbetarens roll och delar in de anställda i fyra kategorier 

beroende på deras grad av engagemang och förmåga till oberoende tänkande. Passiva 

medarbetare uppvisar låga värden av båda parametrarna medan proaktiva medarbetare 

visar höga värden på motsvarande parametrar. Kellys forskning visar att proaktiva 

medarbetare har utmärkande särdrag som till exempel hög integritet, förmåga till 

oberoende tänkande och styrkan att hävda sina åsikter (Kelly, 1998) 
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                      Oberoende, kritiskt tänkande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Beroende, okritiskt tänkande 

 

Figur 3: The power of followership (översatt och ritad av författaren till uppsatsen, utifrån Kelley (1988), 

källa: www.leadershipletters.com). 

 

 

En dimension som enligt Arnold et al (2005) har visat sig ha betydelse för effektiviteten 

är om ledaren är auktoritär eller demokratisk. Forskning visar att initiativ som skapar 

proaktivitet och motivation är att tilldela medarbetaren större ansvarsområden. En 

effektiv metod är att aktivt involvera medarbetarna i olika beslut och uppmuntra dem att 

ta ett större ansvar inom organisationen genom att använda empowermentstrategier. Att 

i organisationer betona kvalitet och ständig förbättring i alla led inspirerar även 

medarbetarna att tänka i nya banor för att skapa effektivare arbetsprocesser (Arnold et 

al, 2005). 

 

Arnold et al (2005) hänvisar till Gartil (1994) som anger tre viktiga punkter i det 

demokratiska ledarskapet: 

 

 Ansvarsfördelning som skapar engagemang och delaktighet hos de anställda. 

 Empowerment som innebär att ge ansvar till de anställda och grupper, att sätta 

höga men realistiska mål. 

 Ge råd och förslag utan att bestämma lösningar. 

 

 

 
Främmande 

medarbetare 

 

 
Effektiva 

medarbetare 

 

 
Osjälvständiga 

medarbetare 

 

 
Passiva 

medarbetare 

PRAGMATISK 

ÖVERLEVARE 



45 

 

 

Taborda (1999) som förespråkar empowermentstrategier menar att en ledare som 

arbetar mot empowerment måste ha en föränderlig ledningsfilosofi och 

organisationsstruktur. Ledarstilen förändras från den tidigare klassiska kommando- och 

kontrollorganisationen som vilar på en hierarkisk grund, till en betydligt mer 

tvärfunktionell och deltagande organisation där inriktning mot teamwork och 

empowermentstrategier bör vara gemensamma (Taborda, 1999).  

 

Nixons (1994) förslag på ett innovativare ledarskap involverar att överföra och sprida 

initiativ och intelligens, samt utveckla en lyhördhet genom att ställa frågor som ger 

medarbetarna empowerment. Även Vogt (1997) hävdar att ledarens egenskaper har en 

inverkan på hur bra empowerment kommer att fungera. En ledare bör då kunna 

motivera sig själv, vara produktiv på egen hand och bra på att kommunicera (Vogt, 

1997). 

 

Ledarskapet måste enligt Ahmed et al (2011) vara inspirerande och ledarna skall vara 

handledare istället för kontrollerande och övervakande. Betydelsen av en ledning som 

stödjer empowermentstrategier framhålls av Ahmed et al (2011) som förespråkar ett 

ledarskap som skapar möjligheter till empowerment för de anställda längst ut i 

organisationen. Genom att tillhandahålla resurser och information, delegera ansvar och 

samtidigt låta de anställda bära konsekvenserna av sina beslut, resulterar detta i 

motiverade och kreativa medarbetare. Ett sådant agerande bygger upp ett förtroende 

inom organisationen mellan ledning och anställda (Ahmed et al, 2011). 

 

Bates (2009) argumenterar för att en ledares förmåga att engagera och motivera 

personalen är av stor vikt. Vidare diskuterar Bates (2009) att ledarskap mer handlar om 

att delegera ut arbete på ett motiverande sätt som får personalen att utföra uppgifterna.  

 

Bates (2009) menar vidare att ledare måste lägga tid på att motivera gruppen som en 

enhet. Motiverad personal överkommer lättare hinder, speciellt om gruppen strävar efter 

samma mål, därför är det av stor vikt att personalen känner att deras arbete är av 

betydelse (Bates, 2009).  

 

Bates (2009) beskriver motivationskommunikation som det du tillför till varje 

interaktion som förenar människor med samma syfte och får dem att agera.  
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Bates menar att ledare har en tendens att inte kommunicera tillräckligt med personalen, 

utan föredrar kommunikation mellan chefskollegor, speciellt i krissituationer. Detta är 

enligt Bates (2009) negativt, speciellt i kris då kontakten med personal är av stor vikt. 

Ledarna behöver kommunicera med personalen för att på detta vis leda dem framåt, ut 

ur krisen (Bates, 2009). 

 

Det som Taborda (1999) belyser angående empowermentstrategier och som även 

Arnold et al (2005) framhåller är att i den tidigare forskningen betraktades gärna ledaren 

som en taktiker. I senare forskning framhålls istället betydelsen av det visionära och 

inspirerande ledarskapet.  

 

Arnold et al (2005) hänvisar till Burns (1978) som delar in ledarskapet i två grupper, det 

transaktionella och transformella ledarskapet. Transaktionella ledare motiverar sina 

anställda genom att belöna deras prestationer och uppföranden. Den underliggande idén 

är transaktion mellan ledning och anställda där ledaren ger uppskattning och belöning i 

utbyte mot att de anställda ger sin arbetsinsats och kunskap. Den transformella ledaren 

beskrivs istället som en inspiratör som genom sitt agerande uppfattas positiv av 

medarbetarna, detta ger acceptans för visioner och mål (Arnold et al, 2005). 

 

Denna samsyn bidrar till att ledaren har större möjligheter att förändra (transformera) 

hela organisationen. 

 

 

Transformella Ledarskapet 

 

 

Transaktionella ledarskapet 

Individuell hänsyn: Ledaren tar hänsyn till 

anställds unika egenskaper och försöker utveckla 

varje medarbetare genom ansvarsdelegering och 

coaching. 

Belöningssystem: Ledaren erbjuder belöningar 

bara om de anställda presterar enligt mål och 

planer. 

Intellektuell stimulans: Ledaren uppmuntrar 

kreativt tänkande och vill ha en levande dialog med 

de anställda. 

Agerar vid avvikelser: Ledaren söker inte 

förbättringar i arbetsmetoder så länge som målen 

och prestationer uppfylls. Ledaren kontrollerar 

arbetet och intervenerar bara om något går fel. 

Inspirerande motivation: Ledaren skapar en 

optimistisk, tydlig och uppnåelig vision vilket 

uppmuntrar de anställda att höja sina förväntningar. 

 

Karisma och ideal: Ledaren inspirerar sin 

omgivning att ta ett större eget engagemang och 

ansvar i sitt arbete. 

 

 

Figur 4: Komponenter i transformellt vs. transaktionellt ledarskap (Arnold, 2005). 
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Sharifah (2012) har i en studie undersökt relationen mellan ledarskap och effektivitet i 

organisationer som samarbetar med Malaysiska regeringen. I studien som omfattade 

transformellt, transaktionellt och låt-gå ledarskap blev slutsatsen att det transformella 

ledarskapet var effektivast då det gav högst värde på samtliga medarbetarparametrar. 

Dessa parametrar var engagemang, effektivitet, tillfredsställelse, inspiration och 

intellektuell stimulans (Sharifah, 2012). 

 

Även Zhu et al (2012) hänvisar till flera empiriska studier som till exempel Avolio et al 

(2004), Fuller et al (1999) och Kark et al (2003) som också visar en positiv relation 

mellan transformellt ledarskap och anställdas psykologiska empowerment. Psykologisk 

empowerment definieras som ”ökad inre arbetsmotivation manifesterad i en individs 

självuppfattning kring sin yrkesroll utifrån mening och syfte, kompetens, 

självbestämmande och betydelse”. Med mening och syfte avses om medarbetaren 

uppfattar sitt arbete som meningsfullt och ansvarsfullt. Kompetens syftar till att 

medarbetaren uppfattar sitt arbete som ansvarsfullt och meningsfullt (Zhu et al, 2012). 

 

Kompetens syftar till att medarbetaren uppfattar sig själv som effektiv och kompetent i 

sin yrkesroll. Med självbestämmande menas att medarbetaren själv kan bestämma hur 

uppgiften skall lösas och med betydelse avses i vilken omfattning som medarbetaren 

tror att dennes insats påverkar organisationens resultat (Zhu et al, 2012). 

 

 

 

Figur 5: Teoretisk modell av relationen mellan transaktionellt/transformellt ledarskap, anställda, 

psykologisk empowerment och organisationsidentitet (Zhu et al, 2012). 
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Liknande slutsatser framförs av Castro & Bueno (2008). Resultatet i deras studie 

bekräftar andra studier på området som belyser vikten av att ledaren förstår att 

medarbetaren känner sig empowered. I likhet med andra studier visar även Castro & 

Bueno (2008) i sin undersökning att det transformella ledarskapet har en hög påverkan 

på medarbetarnas psykologiska empowerment i termer av engagemang för mål och 

visioner samt känslan av självstyre. Studien befäster även enligt Castro & Bueno (2008) 

att psykologisk empowerment är viktig att bygga mellan det transformella ledarskapet 

och medarbetarnas attityd och åtagande till organisationen. 

 

Styckena ovan beskriver olika slags ledarskap som alla påverkar personal på olika sätt. 

Man kan dock konstatera att ledarskapet inom organisationer påverkar i allra högsta 

grad hur personal känner att empowerment påverkar dem.   

 

Enligt Hamidreza et al (2013) menade den gamla ledningsfilosofin att produktivitet 

skapades genom de anställda. I ett senare skede kombinerades den gamla 

ledningsfilosofin med slagord som ”kunden är kung” och skapade då ett nytt synsätt, 

där ledningsstrategier som till exempel empowerment blev allt viktigare då strävan var 

att möta omgivningens nya krav på organisationer. I detta sammanhang kan man påstå 

att omgivningen krävde att organisationer tillförde ny kraft och förmåga till förändring i 

hela organisationen, detta för att fortsätta existera (Hamidreza et al, 2013). Det finns 

många definitioner på begreppet empowerment och vad det innebär som strategi inom 

den verksamhetsstyrda forskningen. Gemensamma nämnare för dessa teorier är att de 

betonar hur väsentligt det är att ett ökat ansvar även innebär större befogenhet och 

möjlighet att påverka inom organisationen. Randolph (2000) menar att många ledare 

beskriver empowerment som förmågan att ge medarbetare kraften att fatta beslut, en 

definition som Randolph tycker är alltför begränsad då den inte tar hänsyn till den 

kunskap, erfarenhet och den egna motivation medarbetare besitter (Randolph, 2000).  

 

För att verkligen uppnå empowerment menar Randolph att ledare behöver se ännu 

längre och skapa förutsättningar som frigör och tar till vara på den inneboende potential 

som finns hos medarbetarna (Randolph, 2000).  
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Stycket ovan beskriver empowerment på ett tydligt sätt vilket gör att läsaren får en god 

förståelse för vad konceptet innebär. Detta är viktigt för studien då syftet är att skapa 

förståelse för hur olika former av empowerment påverkar personalen i offentlig sektor. 

 

Enligt Hällsten & Tengblad (2006) kan empowerment ses som en renodlad 

ledningsstrategi som syftar till att maximera människors kompetens för att förbättra 

organisationens verksamhet. De beskriver empowerment som en förändringsaktivitet - 

en process som ger möjlighet till medarbetarskapande. De skiljer också på 

empowerment och medarbetarskap där den förstnämnda handlar om hur organisationen 

behandlar sina anställda medan medarbetarskapet utgår från hur medarbetarna hanterar 

relationen till sitt arbete, sin arbetsgivare och sina arbetskamrater (Hällsten & Tengblad, 

2006).  

 

Taborda (2001) menar att empowerment handlar om att förflytta ansvars och 

beslutstagandet längre ut i organisationerna. Empowerment är nyckeln till att släppa 

loss energin och kompetensen i organisationen vilket gör den mer konkurrenskraftig 

(Taborda, 2001). 

 

Ahmed et al (2011) hänvisar till flera forskningsdefinitioner rörande begreppet 

empowerment: 

 

Effendi (2003) menar att empowerment är en process vars syfte är att 

uppbringa kraften att fatta beslut och bidra till att synliggöra planer och 

kompetens hos individer som kan förbättra prestationer i organisationen. 

 

Brown & Harvey (2006) menar att empowerment är en strategi vars mål är 

att släppa lös energin bland individer och få dem delaktiga och aktiva i en 

organisations strategi där målet är harmonisering av individens behov med 

organisationens vision och mål. 

 

Al-Utabi (2004) betonar att empowerment innebär att förflytta ansvar och 

kraft till de anställda som uppmanas att ta del av information och kunskap 

som förses av organisationen, analysera informationen och utifrån denna 

analys ha kraften att ta egna beslut. 
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Taborda (2001) är av samma mening vad gäller empowerment och 

uttrycker att organisationen behöver kunna släppa övervakningen för att 

ge de anställda en känsla av kraft och möjlighet att kontrollera sitt arbete. 

Detta ställer dock krav på ledarskapet där chefen behöver vara mer en 

möjliggörare och coach istället för kontrollant. Chefen måste släppa 

kontrollen för att bli en ledare som uppmuntrar sina anställda till 

handlingskraft (Taborda, 2001).  

 

Styckena ovan belyser det faktum att empowerment handlar till stor del om att förflytta 

ansvaret från ledning till medarbetare för att på det sättet skapa högre motivation och 

bättre effektivitet. Detta är intressant då högre ansvar och mer eget initiativ bland 

personalen avgör hur väl de kan utföra sitt arbete. 

 

3.2.5 Den proaktiva medarbetaren och teamet 

Flera forskare betonar att teamwork är en viktig faktor. Teamwork kan skapa större 

personligt engagemang och förbättra kvalitén och produktiviteten i en organisation. 

Med teamwork ställs det helt nya krav både på medarbetaren men även på ledarskapet. 

En organisation som lyckas nå en hög empowermentnivå får medarbetare som känner 

ansvar för sitt arbete då de själva får ta ansvar och även ta de konsekvenser som 

kommer ur resultatet. Empowerment handlar inte bara om att ge kraft och ansvar utan 

också om att ge medarbetarna möjligheter till ständigt lärande. Empowermentstrategier 

behöver därför ge de nödvändiga resurser som gör det möjligt för anställda att 

utvecklas. Faktorer som lyfts fram ovan påverkar personal som dagligen arbetar utefter 

konceptet empowerment. 

 

Randolph (2000) menar att implementeringen av empowerment ställer stora krav på 

både ledare och medarbetare inom organisationen. I sin artikel om empowerment lyfter 

Taborda (1999) fram vikten av teamwork som kan vara ett av de viktigaste sätten att 

anpassa sig till det nya arbetssättet. Taborda refererar till Peters (1989) som har 

uppfattningen om att organisationer som behöver bli konkurrenskraftiga måste 

organisera sig som team vilket kan göras genom att sätta ihop projektgrupper. En 

projektgrupp blir mer effektiv och har tydligare mål. Liknande åsikter har Besterfield 

(2003) och Little & Ferries (2002). De anser att organisationen måste omstrukturera 

arbetet för att teamarbete skall fungera. Anställningars förhållanden som styrs mot 
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arbetsteam harmoniserar mycket bättre med de anställdas empowerment. Besterfield 

menar också att beslut och idéer som har utvecklats ur teamarbete är bättre än de som 

arbetats fram individuellt (Little & Ferries, 2002). Little & Ferries konstaterar att den 

främsta fördelen med självstyrande och ”empowered” team är att det skapar mer 

flexibilitet, produktivitet, minskade kostnader och mer lösningsfokuserat arbete.  

 

Även Yukl & Becker (2006) stödjer tanken att självstyrande team kräver strukturella 

förändringar av organisationen. Huvudorganisationen bestämmer vanligtvis visionen, 

mål och budget för organisationen. Teamen kan sedan i olika omfattning ges det 

operativa ansvaret för verksamheten, exempelvis genom att få ansvaret att fastställa 

arbetsrutiner, prestationsmål, arbetsfördelning och uppföljning av prestationer på både 

team och individnivå. Effekten av teamarbete är beroende av huvudorganisationens vilja 

att ge teamet handlingsutrymme (Yukl & Becker, 2006). 

 

Ilgen et al (2005) och Kirkman & Rosen (1997) menar att teamarbete kan skapa ett 

större personligt engagemang och dessutom förbättra kvalitén och produktiviteten inom 

organisationen. Det är dock lätt att självstyrande team misslyckas då dessa är beroende 

av uppmuntran och support från ledningen för att lyckas (Ilgen et al, 2005).  

 

Randle & Svensson (2007) lyfter fram liknande motsatsförhållanden där forskare påstår 

att effektivisering, teamwork och omstrukturering av organisationer antingen leder till 

exploatering av teamet och de anställda eller till empowerment. Om man inför 

teamarbete som en del i organisationsutvecklingen där teamet och de anställda får 

resurser att påverka utförandet och innehåll leder detta till empowerment. Om 

teamarbete däremot sker som ett medel att slimma organisationen för 

kostnadseffektivisering, samtidigt som team och medlemmar får ökade ansvarsområden 

utan att tilldelas större befogenheter att påverka, uppstår exploatering (Randle & 

Svensson, 2007). 

 

Campbell (2000) beskriver den proaktiva medarbetaren som en individ med stort 

engagemang, initiativkraft och naturlig ansvarskänsla. Detta nya synsätt motsäger den 

tidigare uppfattningen om anställda. Tidigare ansågs organisationerna endast ha behov 

av de erfarenheter och kunskaper som individen bär på.  
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Detta betyder att det ställs helt nya krav på både medarbetaren men även på ledarskapet, 

den tidigare rollen som ansvarig organisatör och planerare handlar idag till stor del om 

att inspirera och uppmuntra medarbetare till att ta egna beslut och agera proaktivt 

(Campbell, 2000). Enligt Scott & Jaffe (1991) ses de anställda i organisationer med 

empowermentkultur som beslutsfattare och inte som utförare. För att styrka dessa 

åsikter refererar Ahmed et al (2011) till Zemek & Schaff (1989) som menar att en 

organisation som lyckas nå en hög empowermentnivå får medarbetare som känner 

ansvar för sitt arbete då de själva får ta ansvar och även stå för de konsekvenser som 

resultatet landar i. Medarbetarna får också de kunskaper som behövs för att själva kunna 

följa upp sina arbeten, detta höjer proaktiviteten och får dem att vilja ta egna initiativ 

(Ahmed et al, 2011). 

 

Dessutom menar Hamidreza et al (2013) som hänvisar till Soofali (2003) att 

empowerment inte bara innebär att ge kraft och ansvar utan även om att ge den anställda 

möjligheten till ständigt lärande. Empowermentstrategier behöver därför ge nödvändiga 

resurser som gör det möjligt för anställda att utvecklas (Hamidreza et al, 2013). 

 

Detta är en viktig faktor enligt Hamidreza (2013) eftersom det gör det möjligt för alla 

anställda att tänka mer oberoende och vara mer lyhörda för faktorer som påverkar 

företaget. När medarbetarna ges större ansvar och frihet att påverka är det också enligt 

Randolph (2000) viktigt att de förstår vad det innebär och hur det kommer att påverka 

och förändra deras arbetsroll. Samtidigt som medarbetarna får stort ansvar och stora 

möjligheter att själva påverka sitt arbete betyder det också att det gemensamma ansvaret 

och risken delas mellan ledning och medarbetare. Det ökade handlingsutrymmet kan av 

medarbetarna upplevas som skrämmande samtidigt som det skapar ett större 

engagemang då medarbetaren själva får ta konsekvenserna för sina beslut (Randolph, 

2000). 

 

Samtliga teorier som undersökts återkommer till att samarbete och teamwork är en 

förutsättning för att empowerment skall fungera. Vid genomförandet av organisatoriska 

förändringar menar Taborda (1999) att teamwork, ledarskap och empowerment är 

viktiga faktorer. Dessa faktorer står i nära förbindelser med varandra och han hänvisar 

till sin mastersavhandling från 1997.  
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Ett effektivt teamwork kan inte ske utan ett bra ledarskap och strategier för 

empowerment måste vara de verktyg som ledarna använder sig av för att uppnå ett 

effektivt teamwork. Randle & Svensson (2007) för fram åsikten att ledningsstrategin 

som uppmanar till ansvarstagande genom teamwork kan leda till både empowerment 

och exploatering. Införs teamwork som medel för att minska kostnader och slimma 

organisationer medför det exploatering om ökat ansvarstagande samtidigt som det inte 

ger möjlighet till ökat självstyre. Införs däremot teamwork som en del av en 

organisationsutveckling där anställda ges kompetensutveckling och självstyre leder 

detta till empowerment i hela organisationen (Randle & Svensson, 2007). 

 

Styckena ovan belyser bl.a. vikten av att teamwork fungerar inom en organisation som 

arbetar med empowerment, detta är något som påverkar personalen inom både 

kriminalvården och Svenska kyrkan då de till största delen arbetar i grupper.  

 

3.2.6 Hierarkisk- kontra empowermentkultur 

Organisationsteoretikern Chris Argyris som Randolph (2000) hänvisar till visar tydligt 

skillnaden mellan en hierarkisk uppbyggd kultur och en kultur uppbyggd på 

empowerment. Den förra vilar på externa åtaganden medan en empowermentkultur 

byggs upp på interna åtaganden (Randolph, 2000). 

 

Scott & Jaffe (1991) beskriver en hierarkisk kultur som en pyramidorganisation med 

specialiserade funktioner, klara gränser och tydliga ansvarsbeskrivningar. Genom 

övervakning och kontroll säkerställer ledningen att arbetet utförs i enlighet med 

effektivitetsmålen. I andra ändan återfinns närverksorganisationen där samarbete, 

ansvarstagande och åtaganden delas lika mellan alla medlemmar. Kunden är i fokus och 

ledningen fungerar som en inspiratör och teamledare där organisationen drivs av en 

empowermentkultur som ger kraft till alla medlemmar i organisationen (Scott & Jaffe, 

1991).  

 

Externa åtaganden kännetecknas enligt Randolph (2000) av att uppgifter och mål 

kommuniceras uppifrån och ner i organisationen. Interna åtaganden kännetecknas 

istället av att ledningen och medarbetare tillsammans definierar arbetsuppgifter och 

planer inom ramen för organisationens mål och strategier.  
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Denna tydliga skiljelinje kan av medarbetarna upplevas som svår att hantera eftersom de 

flesta människor är vana att agera utifrån externa åtaganden (Randolph, 2000). 

 

Sättet att kommunicera skiljer sig enligt Randolph (2000) markant mellan en hierarkisk 

order- och kontrollkultur och empowermentkultur. 

 

 

Hierarkisk kultur 

 

Empowerment kultur 

Planera Skapa visioner 

Order och kontroll Samarbete och uppföljning 

Övervakning Självövervakning 

Individuellt ansvar Gemensamt ansvar 

Pyramidstruktur Tvärfunktionella strukturer 

Arbetsflödesprocesser Projekt 

Ledare Coacher/Teamledare 

Anställda Teammedlemmar 

Gör som du blir tillsagd Du äger ditt eget jobb 

Tillmötesgående Gott omdöme 

 

Figur 6: Kulturspråk i Hierarkisk- vs. Empowermentkultur (Skapad av författaren till uppsatsen, Källa: 

Randolph, 2000). 

 

 

Yukl & Becker (2006) påpekar att i centraliserade organisationer som delegerar för lite 

makt och befogenhet till mellanchefer och platschefer begränsas möjligheterna för dessa 

chefer att lokalt skapa engagemang och utveckling. Organisationer med formella 

strukturer och standardiserade arbetsrutiner hejdar också utvecklingen av empowerment 

lokalt. De anser att det inte är tillräckligt att bara decentralisera ansvar och befogenhet 

ut i organisationen, det krävs att kraften distribueras till alla nivåer i 

organisationshierarkin (Yukl & Becker, 2006). De hänvisar även till forskning av 

Lawler (1996) som påvisar att framgångsrik empowerment kräver ledningsprogram och 

system som delar information, kunskap och belöningar med de anställda på alla nivåer i 

organisationen. Medarbetarnas empowerment underlättas genom att tillgängligheten till 

information och övriga resurser ökar vilket leder till att arbetet kan utföras effektivare 

(Lawler, 1996). 
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Scott & Jaffe (1991) betonar kommunikationen som en central skiljelinje i en 

hierarkisk- och en empowermentkultur. De menar att det avgörande är att förändra 

tankesättet genom att förändra kommunikationen inom organisationen. Samtidigt 

betonar de att empowerment inte handlar om en enskild förändring av ett avgränsat 

område i en organisation. Om användandet av empowerment skall bli framgångsrikt 

behöver förutom kommunikation (tankesätt) även andra grundläggande 

empowermentnivåer som, relationer och organisationsstruktur förändras för att 

empowerment skall kunna användas i organisationen (Scott & Jaffe, 1991).  

 

Denna teori har använts som forskningsmodell i denna studie och återfinns under 

rubriken Forskningsmodell. Bakgrunden till att denna forskningsmodell valts är för att 

den upplevs uppfylla syftet med studien, den har också relevans och trovärdighet då den 

harmonierar med andra forskningsteorier inom detta område. Dessa teorier framför även 

den strategiska betydelsen av bl.a. informationsindelning, feedback, påverkan, relationer 

och organisationsstrukturer som stöd i processen empowerment. Dessutom är modellen 

pedagogisk och lättförståelig, den lämpar sig bra vid insamling, analys och vid 

redogörelse av det empiriska datamaterialet. 

 

3.2.7 Organisationsmetaforer i en traditionell - kontra empowermentkultur 

Vid en organisationsförändring är det enligt Morgan (1999) grundläggande att först och 

främst ta reda på hur den aktuella organisationen fungerar. Morgan beskriver olika 

metaforer som kan vara behjälpliga vid en analys för att förstå sig på en organisation 

och dess organisationsförändring. Maskinmetaforen och organismmetaforen kan vara 

lämpliga att använda sig av och dra paralleller till vid en analys av en organisation som 

arbetar på ett traditionellt sätt eller för att se om organisationen arbetar mot 

empowerment (Morgan, 1999).  

 

Morgan (1999) beskriver maskinmetaforen som idag även benämns som den 

byråkratiska organisationen vilket är den gamla eller traditionella sättet att se på en 

organisation. Enligt denna metafor fungerar organisationen som en maskin där varje 

individ arbetar som en del av en maskin och individen har en bestämd roll för att 

organisationen skall bli fulländad. De anställda förväntas inte komma med egna idéer 

och tankar, de skall utföra sina uppgifter och arbeta enligt rutin, effektivt och pålitligt 

som om de vore en väloljad maskin. De anställda skall bara följa de instruktioner som 
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de blir tilldelade och det är chefen som fattar alla beslut (Morgan, 1999). Denna metafor 

stämmer bra in på en hierarkisk kultur som beskrivs av bland annat Randolph (2000), 

Scott & Jaffe (1991), Yukl & Becker (2006) och Taborda (1999) i likhet med 

organismmetaforen som stämmer bra in på hur empowermentkulturen framställs. Enligt 

Morgan (1999) kan organisationer betraktas som organismer med hjälp av 

organismmetaforen. Alla människor har olika behov som de är beroende av och deras 

prestationer formas därefter. Precis som olika organismer är anpassade för olika miljöer 

fungerar en del organisationstyper också olika bra i olika miljöer. Är behoven 

tillfredsställda är de som mest effektiva och presterar därefter vilket gäller för både 

individer och organismer. Ses organisationen som en organism där människan hela 

tiden förändras kan detta leda till utveckling och framgång om organisationen följer 

med i utvecklingen (Morgan, 1999).  

 

Som en parallell till empowerment beskrivs en uppmärksammad del enligt Morgan 

(1999) av organismmetaforen med att ge personalen ansvar och frihet i 

arbetsuppgifterna. Istället för att betraktas som enbart arbetskraft betraktas de som en 

resurs, detta leder till att de anställda känner sig värdefulla och organisationen når ett 

bättre resultat på längre sikt. Beslut som fattas tillsammans med personalen blir 

effektivare och kvalitén blir bättre. Morgans beskrivning av organismmetaforen 

stämmer bra in på flera teorier av bland annat Randolph (2000), Scott & Jaffe (1991), 

Yukl & Becker (2006), Taborda (1999), Ahmed et al (2011) och även Campbell (2000), 

det vill säga att empowerment leder till bättre kvalitet och effektivare arbetsprocesser 

när medarbetare uppmuntras till att ta ett större ansvar och när de involveras i 

organisationens beslut. Men ledningen bör enligt Randle & Svensson (2007) vara 

vaksam då ledningsstrategier som uppmanar till ansvarstagande genom teamwork kan 

leda till både empowerment eller exploatering, i värsta fall kan för mycket frihet leda till 

kaos (Randle & Svensson, 2007). 

 

Stycket ovan gör intressanta jämförelser mellan traditionella organisationer och 

organisationer som arbetar mer med empowerment. En del forskning tyder på att 

användandet av empowerment leder till bättre effektivitet. Läsaren får också en inblick i 

hur personal påverkas utav olika former av empowerment. 

 

 



57 

 

 

3.2.8 Empowerment - en komplex förändringsprocess 

Processen enligt Randolph (2000) att genomföra empowerment i en organisation är 

komplex och tar egentligen aldrig slut.Det krävs att ledare och medarbetare helt kan 

bortse från gamla vanor och föreställningar som existerat i den mer hierarkiska 

organisationen och istället vara mottagliga för att börja tänka i andra banor och även 

kunna ändra sitt beteende (Randolph, 2000). 

 

Förändring, omvandling, omstrukturering, utveckling, avveckling och förnyelse är 

enligt Jacobsen (2005) alla olika begrepp som hänvisar till samma process. Nyckelord 

idag och inför framtiden är ”ett arbetsliv i förändring” och den viktigaste 

frågeställningen som vi ställs inför är ”hur människor och organisationer kan förändras 

på ett konstruktivt och positivt sätt” (Jacobsen, 2005). Det är nästan omöjligt för 

individer i en organisation att inte behöva anpassa sig till olika förändringar då det 

enligt Angelöw (1991) påverkar vår vardag i allt snabbare takt både vad gäller 

privatlivet och yrkeslivet. De förändringar som sker kan upplevas både positivt och 

negativt, välkomnande och ogillade. De reaktioner som skapas hänger ofta ihop med i 

vilken omfattning förändringen är påtvingad eller självvald. Även våra 

handlingsalternativ och vilka konsekvenser förändringen får har enligt Angelöw (1991) 

betydelse för vilka reaktioner det blir. Förändringsarbete som grundar sig på 

delaktighet, trygghet och direkt information brukar oftast välkomnas och ses som en 

positiv upplevelse. 

 

Randolph (2000) har identifierat tre stadier som en organisation går igenom under 

förändringsprocessen mot en empowermentkultur: 

 

I första stadiet är frågorna många och därför är det enligt Randolph (2000) viktigt att 

ledningen orienterar och informerar alla inom organisationen om varför man anser att en 

förändring är nödvändig och vad förändringen konkret kommer att innebära för 

medarbetarna. I detta stadium är det viktigt att dela all information, genom att ge 

tillgång till all information visar organisationen medarbetarna förtroende. Information är 

nödvändig för att anställda både skall kunna och vilja ta ett större ansvar i 

organisationen. Tydliga riktlinjer anger de ramar som medarbetarna uppmanas att agera 

inom (Randolph, 2000). 
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I andra stadiet uppkommer enligt Randolph (2000) viss oro när medarbetare inser att 

empowerment inte bara innebär frihet att agera utan även medför att den anställde är 

ansvarig för sina egna beslut. I den hierarkiska kulturen var medarbetaren delvis 

skyddad eftersom ansvarsfrågan var delegerad uppåt i organisationen. I en 

empowermentkultur är ansvaret medarbetarens och alla resultat är transparanta eftersom 

full insyn är en viktig del i denna strategi (Randolph, 2000). 

 

I det tredje stadiet har organisationen enligt Randolph (2000) i sin helhet börjat se 

fördelarna med den nya empowermentkulturen. Anställda upplever att de kan agera med 

förtroende och att de har kraften och kompetensen att ta egna beslut. I detta stadium 

börjar de efterfråga arbetssätt som leder till att samarbete ökar, de börjar aktivt söka 

efter arbetssätt för att utföra arbetet bättre och effektivare. De vill använda sin 

kompetens, erfarenhet och motivation till att uppnå ännu bättre resultat. I detta skede 

har organisationens medlemmar adopterat ett internt åtagande, beteende och språk som 

stödjer vidareutveckling av empowerment i organisationen (Randolph, 2000).  

 

Stycket ovan är viktigt att belysa i denna studie då förändringsprocessen kan vara 

väldigt komplex och påverkar i allra högsta grad personalen i vardagliga 

arbetssituationer. Förändringar generellt är något som påverkar de flesta individer 

oavsett om de arbetar med empowerment eller inte. 

 

3.2.9 Risker med empowerment - initiativparadoxen 

Medarbetare i dagens organisationer förväntas ta egna initiativ och kunna göra 

oberoende bedömningar. En paradox i detta är att de samtidigt förväntas följa 

ledningens direktiv och önskemål. Denna motsägelsefulla paradox är en utmaning för 

många organisationer att lösa. Campbell (2000) beskriver olika tillvägagångssätt som 

kan uppmuntra till proaktivitet och initiativkraft samtidigt som det sker inom ramen för 

organisationernas mål och strategier.  

 

Ett sätt enligt Campbell (2000) är att eftersträva ömsesidig förståelse mellan ledning 

och medarbetare för olika mål. Att tydligt definiera gränser inom vilka medarbetarna 

skall agera är ett annat tillvägagångssätt för att undvika oönskat beteende. Dynamisk 

ansvarsfördelning är ett exempel på detta och innebär att individen uppmuntras att ta 

egna beslut under vissa omständigheter.  
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I övrigt vill organisationen att medarbetarna skall agera inom fastställda ramar som till 

exempel medarbetarpolicys. Campbell (2000) menar också att generöst 

informationsbyte mellan ledning och anställda skapar gemensamma perspektiv där alla i 

organisationen delar samma uppfattning om företagets nuläge och i vilken riktning som 

gäller framåt. En förutsättning för att informationsdelning skall fungera är att ledningen 

och anställda hyser förtroende för varandra. Samtliga av dessa metoder har som mål att 

skapa proaktiva medarbetare och samtidigt undvika ett dysfunktionellt beteende. 

Beroende på arbetssituation kan olika metoder vara att föredra. I rutinmässiga 

arbetsuppgifter är det kanske effektivare att kommunicera gränser och ge ett dynamiskt 

handlingsutrymme. I mer komplexa arbetsuppgifter där den anställdas initiativkraft 

värderas högt är det kanske effektivare att bygga upp en gemensam målbild och 

generöst sprida informationen för att alla medarbetare skall agera med utgångspunkt 

från samma situationsanalys (Campbell, 2000). Texten ovan är intressant på det sättet 

att det belyser att empowerment är en balansgång mellan att ta egna initiativ och att 

följa ledningens direktiv. Detta kan vara en svår balansgång som påverkar personal som 

arbetar med empowerment. Att införa empowerment handlar enligt Scott & Jaffe (1991) 

om att hitta rätt balans mellan frihet och kontroll i varje organisation och på varje 

arbetsplats. För mycket frihet, för lite kontroll och uppföljning kan leda till otydlighet 

och kaos (Scott & Jaffe, 1991). 

 

 

 

3.3 Forskningsmodell 

Forskningsmodellen som presenteras nedan har använts för att studera 

problemdiskussionen djupare och som grund för intervjuunderlaget. Modellen användes 

även för att analysera det empiriska materialet. Anledningen till att forskningsmodellen 

HÖG 

LÅG FRIHET 

EMPOWERMENT  
ZON 

Figur 7: Zon för empowerment (Scott & Jaffe, 1991). 
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valdes ut är för att den lämpar sig bra till att nå studiens syfte, att skapa förståelse för 

hur olika former av empowerment påverkar personal i offentlig sektor. Modellen 

belyser tre grundläggande empowermentnivåer: Tankesätt, Relationer och 

Organisationsstruktur. Dessa nivåer bryts sedan ner i teman för att ge en ännu tydligare 

bild av empowermentnivåerna, de hjälper oss även att nå syftet med studien. Teman i 

denna studie är: ansvar, delning av information, påverkan, teamkänslan, viljan till 

samarbete, feedback, arbetsprocesser, personalutvecklingsprogram och 

informationsdelning. Modellen är lätt att förstå och den är lämplig vid insamling, analys 

och redogörelse av det empiriska materialet.  

 

 

Grundläggande nivåer av empowerment 
 

 

  

 

De tre grundläggande empowermentnivåerna kommer här att brytas ner ytterligare i 

viktiga teman för att på det sättet bli ännu tydligare i beskrivningen av dessa avgörande 

nivåer. Det gör också att vi på ett effektivare sätt närmar oss syftet i studien.    

 

 

EMPOWERMENT 

ORGANISATIONSSTRUKTUR 

  TANKESÄTT/KOMMUNIKATIONER 

RELATIONER 

Figur 8: Grundläggande nivåer av empowerment (Scott & Jaffe, 1991)  
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3.3.1 Tankesätt  

Denna nivå avser enligt Scott & Jaffe (1991) ledningens grad av stöd och uppmuntran 

till anställda att ta eget ansvar samt hur ledningen stödjer delning av information. 

Tankesätt avser vidare hur den anställde upplever möjligheten att påverka 

organisationen och i vilken omfattning den anställde vill ta ansvar i organisationen.   

 

Teman 

Ansvar 

Savery & Luks (2001), Ahmed & Rafiq (2000)  och Grönroos (2002) menar att 

empowerment handlar om att dela på makten i företaget och på så sätt ge mer ansvar 

och befogenheter till personalen.  Att på ett framgångsrikt sätt skapa empowerment 

bidrar till att personalen blir motiverad och upplever en tillfredsställelse på arbetsplatsen 

som i sin tur kan leda till förbättrad effektivitet. En organisationsledning bör enligt 

Armstrong et al (2009) ge personalen stöd och trygghet för att de på ett effektivt sätt ska 

kunna ta ansvar och fatta beslut.  

 

Delning av information 

Genom att sprida viktig information, tillgodose personalen med relevanta kunskaper 

samt ge dem möjligheter att ta ansvar och beslut bidrar enligt Eylon (1998) till att 

personalen får ta del av makten i företaget och på så sätt känna sig delaktiga. Lawler 

(1986) menar att om personalen får ta del av makten underlättar det arbetet för 

företagets ledning på flera olika områden och nivåer.  

 

Påverkan 

Psykologisk empowerment enligt Conger & Kanungo (1998) fokuserar på hur 

personalen uppfattar sitt jobb och hur detta påverkar känslan av att bidra med något till 

organisationen eller samhället. Enligt Yukl & Becker (2006) påverkar psykologisk 

empowerment personalens möjligheter att utveckla arbetsroller, påverka viktiga beslut 

och åstadkomma ett meningsfullt arbete. Syftet med psykologisk empowerment är att 

motivera medarbetare och få dem positivt inställda till de arbetsuppgifter de ställs inför. 

Även fast medarbetarna i själva verket inte har makt eller kan påverka i så stor grad, så 

är ändå intentionen att personalen ska uppleva att så är fallet (Yukl & Becker, 2006). 
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3.3.2 Relationer 

På denna strategiska nivå avses enligt Scott & Jaffe (1991) hur hela organisationen 

upplever teamkänslan och viljan till samarbete inom organisationen. Denna nivå 

omfattar även förmågan att ge och ta feedback mellan ledning och anställda. 

 

Teman  

Teamkänslan 

Begreppet bygger på att skapa team som enligt Randolph (1995) skall ersätta den 

hierarkiska organisationsformen. Det medför en högre nivå av kunskap samt genererar 

mer effektivitet när individer arbetar tillsammans eftersom de kan ge varandra support. 

Effekten av teamarbete är beroende av huvudorganisationens vilja att ge teamet 

handlingsutrymme. Ilgen et al (2005) och Kirkman & Rosen (1997) menar att 

teamarbete kan skapa ett större personligt engagemang och dessutom förbättra kvalitén 

och produktiviteten inom organisationen.  

 

Viljan till samarbete 

Senare forskning har inte bara fokuserat på ledaren utan även involverat medarbetare 

och betydelsen av samarbete mellan ledare och medarbetare. Denna forskning har 

framhållit behovet av den karismatiska och demokratiska ledaren (Arnold et al, 2005). 

Undersökningar som gjorts på universitetet i Michigan inom den beteendevetenskapliga 

forskningen identifierade beteenden som enligt Arnold et al (2005) var framträdande för 

effektiva ledare. Ett exempel är den relationsorienterade ledaren som är intresserad av 

samarbete, struktur och att skapa sammanhållna team. Samtidigt har denna ledare också 

förmågan att aktivt visa hänsyn och kommunicera sin egen och de anställdas roll i 

organisationen (Arnold et al, 2005).  

  

Feedback 

Bates (2009) menar att moderna kommunikationsmedel som till exempel att skicka ut 

positiv e-post till alla inom organisationen, publicera positiv feedback i 

företagstidningen samt att blogga intressant fakta, är exempel på hur en ledare skall 

implementera positiva, produktiva samt meningsfulla interaktioner i dags verksamheten 

och på det sättet motivera personalen. Detta tillsammans med mer traditionella sätt att 

dela ut priser och utmärkelser vid uppnådda mål (Bates, 2009). 
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3.3.3 Organisationsstruktur 

Denna strategiska nivå avser i vilken omfattning organisationens företagspolicy, 

drivkraft och arbetsprocesser som stödjer empowerment. Exempelvis indikerar 

omfattningen av kollektiva aktiviteter, personalutvecklingsprogram, fokus på 

humankapital och informationsdelning nivån på empowerment (Scott & Jaffe, 1991).  

 

Teman 

Arbetsprocesser 

En organisationsledning har enligt Gummesson (1995) ett stort ansvar att skapa 

förutsättningar för personalen genom olika aktiviteter och arbetsprocesser som bidrar till 

kvalitet och den kompetens som behövs. Om mer makt, befogenheter och ansvar ges till 

medarbetare effektiviseras enligt Lawler (1986) också arbetsprocesser eftersom att 

problem inom organisationen kan lösas utan ledningens inblandning. 

 

Personalutvecklingsprogram 

Fjällborg & Heckscher (2006) menar att personalen ständigt måste tränas och utvecklas 

inom kompetens - och kunskapsområden som rör verksamheten, service, 

kommunikation, presentation samt teamwork. 

 

Informationsdelning/humankapital 

Echeverri & Edvardsson (2002) menar att om empowerment ska bli en lyckad process 

inom organisationen krävs en god arbetsmiljö samt goda interna relationer. 

Ledningsstöd enligt Grönroos (2008) syftar till att organisationens ledning förmedlar 

den information som medarbetarna behöver och tar över beslutsfattande i de situationer 

som kräver det.  

 

Modellen ovan harmonierar enligt Yukl & Becker (2006) även med andra 

forskningsteorier inom detta område som menar att empowerment underlättas genom att 

tillgängligheten av information ökar för medarbetarna. Campbell (2000) menar att ett 

generöst informationsutbyte mellan ledning och anställda skapar gemensamma 

perspektiv där alla i organisationen delar samma uppfattning om organisationens nuläge 

och i vilken riktning som gäller framåt.  Både Randolph (2000) och Scott & Jaffe 

(1991) påstår att en hierarkisk kultur och en empowermentkultur skiljer sig i hög grad 

åt. Scott & Jaffe (1991) belyser att tankesättet, relationer och organisationsstruktur 
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måste förändras för att empowerment skall kunna genomföras och användas som ett 

stöd i processen. Enligt Randolph (2000) byggs en hierarkisk kultur upp av externa 

åtaganden medan en empowermentkultur byggs upp av interna åtaganden. Scott & Jaffe 

(1991) beskriver en hierarkisk kultur som en pyramidorganisation med tydliga gränser. 

Övervakning och kontroll säkerställer effektiviteten till skillnad mot 

empowermentkulturen där organisationsstrukturen liknas vid ett nätverk som vilar på ett 

samarbete och gemensamt ansvarstagande hos de anställda. Genom att släppa loss 

energin och kompetensen med hjälp av empowerment blir organisationen mer 

konkurrenskraftig (Scott & Jaffe, 1991).  Som ett sista exempel ur forskningsteorierna 

beskriver Hällsten & Tengblad (2006) empowerment som en förändringsaktivitet, som 

en process som ger möjlighet till medarbetarskap. De skiljer på empowerment och 

medarbetarskap där empowerment handlar om hur organisationen hanterar sina 

anställda medan medarbetarskapet utgår ifrån hur medarbetarna hanterar relationen till 

sitt arbete, sin arbetsgivare och sina arbetskamrater (Hällsten & Tengblad, 2006). Alla 

dessa exempel av teorier berör de tre nivåer som behövs för att empowerment ska kunna 

verka i en organisation. 

 

3.4 Fördelar och nackdelar med empowerment 

Empowerment har både för- och nackdelar som enligt Arnerup-Cooper & Edvardsson 

(1998) påverkar både individens och företagets prestationer och välmående.  

 

3.4.1 Fördelar med empowerment 

Kinlaw (1995) menar att utvecklingen av medarbetarskap leder till två typer av positiva 

utslag som tillsammans bidrar till att organisationens effektivitet förbättras. Den första 

typen av utslag som bidrar till att en organisations prestation förbättras, är 

beteendeförändringar hos medarbetarna. Exempel på beteendeförändringar som är 

relevanta i denna studie är ett mer självständigt agerande, ett ökat initiativtagande. Den 

andra typen utav vinster, som medarbetarprocessen bidrar till enligt Kinlaw (1995) är 

gällande en organisations effektivitet. Vinster inom kriminalvården och Svenska kyrkan 

mäts i huvudsak i humankapital, där kapitalet är tjänande och inte regerande. I detta 

aktuella fall kan det appliceras att nå förbättringar inom arbetsmiljö, 

klienttillfredsställelse och ett inre välbefinnande hos medarbetarmänniskorna (Kinlaw, 

1995). 
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Forskarna Scarnati och Scarnati (2002) har genomfört en studie som indikerar att ett 

utvecklat och utökat medarbetarskap resulterar i att medarbetarna känner att de har aktiv 

del i verksamhetens framgångar. Artikelförfattarna menar vidare att ett utvecklat 

medarbetarskap bidrar till att öka känslan av tillhörighet och engagemang samt att 

medarbetarna får känslan av att de skapar sitt eget öde (Scarnati & Scarnati, 2002). I 

studier genomförda av Hällsten och Tengblad (2006) framkommer att medarbetare inom 

den offentliga sektorn upplevde stor frihet i sin yrkesutövning. 

 

3.4.2 Nackdelar med empowerment 

Trots att fördelarna med empowerment tycks vara många så finns det enligt Savery & 

Luks (2001) även nackdelar. Empowerment kan medföra att personalen upplever att ett 

större ansvarstagande och mer makt bidrar till stress och osäkerhet. Ett ökat 

ansvarstagande kan leda till en förhöjd arbetsbörda och arbetsosäkerhet som kan leda till 

stress. Stress och osäkerhet kan i sin tur påverka arbetsinsatser, produktivitet, 

effektivitet, kvalitet och personalens hälsa (Savery & Luks, 2001). 

 

Därtill kan den höga arbetsbelastningen i kombination med den låga egenkontrollen, 

beträffande frågan om otillräcklighet, leda enligt Hällsten och Tengblad (2006) till en 

högre grad av upplevd stress hos de anställda. De politiska beslut som fattas och 

regelverk som används inom offentlig verksamhet är ofta otydliga. Detta kan leda till 

osäkerhet och misstroende hos medarbetarna. En studie av Emery och Giauque (2003) 

som genomfördes inom den offentliga sektorn i Schweiz bekräftas av Hällsten och 

Tengblads forskningsresultat. I studien framkom att ett utökat medarbetarskap gjorde att 

kostnaden i organisationen ökade i och med att det blev en ökad arbetsbelastning.  

 

3.5 Summering av teoretisk referensram 

Syftet med studien är att skapa förståelse för hur olika former av empowerment 

påverkar personal i offentlig sektor, detta gjorde att jag varit tvungen att beakta en rad 

teorier om empowerment. Framförallt då frågan om graden jämte definitioner utav olika 

former av empowerment. Med stöd i omstående teoridel så har jag förtydligat objekten i 

min studie genom att dela in den teoretiska referensramen i tre olika delar. 
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I den första delen har jag valt att belysa de olika former av empowerment som existerar 

inom konceptet. Detta beroende på att de organisationer jag studerade använder sig av 

olika former utav empowerment. Syftet med studien är ju också att skapa förståelse för 

hur olika former av empowerment påverkar personal i offentlig sektor. 

 

I den andra delen lyfter jag fram ett allmänt underlag för hur empowerment fungerar 

och hur det påverkar personalen. Särskilt har lyfts fram relationen mellan ledning och 

personal då det är en viktig del inom konceptet empowerment, det är också avgörande i 

hur personalen känner att de påverkas av empowerment. 

 

I del tre beskrivs den forskningsmodell jag valt att använda mig utav. Här har använts 

grundläggande empowermentnivåer och teman för att på det sättet nå 

problemformuleringen och syftet med studien, att skapa förståelse för hur olika former 

av empowerment påverkar personal i offentlig sektor. Forskningsmodellen används 

också för att studera problemdiskussionen djupare, för analysering av det empiriska 

materialet och som grund för intervjuunderlaget.  

 

Dessa tre delar som ovan beskrivits har gett en grund att stå på för att kunna gå vidare 

mot att genomföra dels den empiriska undersökningen men också den analytiska delen 

av studien. 

 

Avslutningsvis är en kritisk granskning genomförd utav för och nackdelar med 

empowerment. Den speciella situationen har givit förmånen till en samtalsgrupp i ämnet 

och sakfrågan. I och med att jag är underkastad en särskild typ av studiemiljö så finns 

det möjlighet till en saklig dialog avseende syftet med min forskning, och särskilt då en 

granskande dialog om för och nackdelar med empowerment. 
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4. Empiri 

______________________________________________________________________ 

I detta kapitel presenteras de resultat som erhållits från intervjuerna. Uppbyggnaden 

utgår från en beskrivning om fallorganisationer och från tidigare bestämda teman. De 

teman som används hjälper mig att nå studiens syfte, att skapa förståelse för hur olika 

former av empowerment påverkar personal i offentlig sektor.  

 

 

4.1 Teman 

Teman i denna studie är: ansvar, delning av information, påverkan, teamkänslan, viljan 

till samarbete, feedback, arbetsprocesser, personalutvecklingsprogram och 

informationsdelning. Dessa har uppkommit utifrån studiens syfte som är att skapa 

förståelse för hur olika former av empowerment påverkar personalen i offentlig sektor. 

Dessa teman tillhör den forskningsmodell som valts att användas i denna studie. 

Modellen är därmed en viktig del i studien då den skapar ett möte mellan den teoretiska 

referensramen och det empiriska resultatet.  

 

4.1.1 Tankesätt 

Denna nivå avser ledningens grad av stöd och uppmuntran till anställda att ta eget 

ansvar samt hur ledningen stödjer delning av information. Tankesätt avser vidare hur 

den anställde upplever möjligheten att påverka organisationen och i vilken omfattning 

den anställde vill ta ansvar i organisationen (Scott & Jaffe, 1991).  

 

Teman 

Ansvar 

Det är viktigt att personal, oavsett om de är medarbetare inom kriminalvården eller 

Svenska kyrkan att de utgår med ett eget ansvar i sin yrkesutövning. Arbetet de utför 

inom kriminalvården kräver att alla anställda, både ledning och personal, tar ett stort 

ansvar då konsekvenserna vid misstag kan bli ödesdigra i denna miljö. Ett omfattande 

eget ansvar är såsom vi benämnt innan inte bara av godo.  
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Det kan även skapa en stress och en känsla utav otillräcklighet. För att utröna 

ansvarsfrågan inom temat tankesätt så presenteras här några citat från personalen inom 

kriminalvården där organisationen är ett organisatoriskt empowerment, dvs. att 

medarbetarskap är tydligt definierat och kontrollerat utav ledningsfunktioner.  

 

Citat av Stefan; ”Yrket bygger på att man tar ett stort ansvar på jobbet då 

miljön på anstalten är väldigt speciell” 

 

Citat av anonym från ledningen; ”Att ta ansvar i min position är ytterst 

viktigt då misstag eller slarv kan leda till allvarliga konsekvenser” 

 

Citat av Lisbeth; ”Som sjuksköterska arbetar man ganska fritt på anstalten 

vilket gör att man behöver ta ett stort eget ansvar för att se till att 

arbetsuppgifterna blir utförda på rätt sätt”  

 

Citaten visar på en bild utav den ansvarsfördelning som skall avspegla en organisatorisk 

empowerment. Personalen erkänner ett ansvarstagande inom en ram som bekräftas utav 

anonym i ledningen. Vidare så bekräftar Lisbeth att det återfinns ett ansvar inom 

arbetsuppgifterna. 

 

Inom den individorienterade empowerment, som återfinns hos Kyrkans personal, finns 

ett större utrymme till eget ansvar i det direkta arbetet med samhällets utslagna. Detta 

bekräftas av den personalen som jag har intervjuat. De menar vidare att ett eget ansvar 

är något de arbetat med under hela sin yrkeskarriär. Svenska kyrkan inte bara 

uppmuntrar de anställda till att ta ett eget ansvar, pastorerna på varje församling måste 

ta eget ansvar då de är ansvariga för respektive församling.  

 

De olika församlingarna är mer eller mindre helt fristående och fattar alla beslut själva, 

de måste dock förhålla sig till de stadgar och föreskrifter som de gemensamt tagit fram 

tillsammans med styrelse och ordförande inom kyrkan. Att pastorerna får ta mycket 

ansvar, motiverar dem och får dem att känna sig betydelsefulla och delaktiga inom 

organisationen.  
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Citat av Svante; ”Att ta eget ansvar är viktigt för alla människor. Jag 

menar att eget ansvar är något man får leva med om man vill arbeta som 

pastor” 

 

Citat av Josef; ”Alla inom kyrkan behöver ta ett eget ansvar om man vill 

att ledning och församling skall kunna fungera, detta menar jag alla inom 

kyrkan är överens om” 

   

Ett tydligt lugn avspeglas hos både Svante och Josef gällande frågan om sin roll som 

personal inom kriminalvården. Ansvaret ger dem snarare trygghet än stress, vilket går 

emot tesen om att ökat ansvar ger stress och en känsla av otillräcklighet.  

 

Delning av information 

Karaktäristiskt för en organisatorisk empowerment är att medarbetarskapet är tydligt 

definierat och kontrollerat av ledningsfunktioner. Detta behöver dock inte betyda att 

man når en sämre effekt hos personalen när det gäller arbetet med sociala klienter.  

Det kan tvärtom leda till större fokus hos personalen vid arbetet med medmänniskorna. 

Ett villkor torde då vara att man känner ett förtroende för ledningen. Att kriminalvården 

är en stark organisatorisk empowerment förstärks med de intervjuer jag genomfört där 

personalen inom kriminalvården menar att de sällan får ta del av någon information, 

först när ledningen har fattat beslut når informationen de anställda. Informationen som 

kommer från ledningen är direkt och skall helst inte ifrågasättas. De med 

specialinriktningar inom organisationen känner dock att de får den information de 

behöver.  

 

Citat av Carrol; ”Information når oss när det är dags att utföra något. 

Besluten är redan fattade när de når oss vilket är ganska tråkigt då man 

inte känner sig alls delaktig i vad som händer på anstalten” 

 

Citat av Marie; ”Som lärare får jag tillgång till den information och de 

resurser jag behöver. Man vill alltid ha mer men just nu är det helt okey” 
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Citat av Catrine; ”Informationen är väl inte den bästa mellan ledning och 

personal, man känner sig inte direkt delaktig i vad som händer på 

anstalten”  

 

Tydligheten från ett organisatorisk empowerment när det gäller den strategiska 

delningen av information inom kriminalvården bekräftas här i intervjuerna från 

personalen 

 

Frågan är då om empirin avseende kyrkan är lika tydlig när det gäller frågan om delning 

utav information inom en individorienterad organisation, som den var hos kontrahenten. 

Enligt våra utvalda respondenter så delar ledningen inom kyrkan och de olika 

församlingarna ofta och gärna information med varandra, de menar att det är en viktig 

del i deras arbete då de fattar nästan alla beslut gemensamt. Regelbunden information 

från ledningen menar pastorerna gör att ledningen kan släppa över en hel del 

beslutsfattande till dem vilket underlättar ledningens arbete. Informationsdelningen gör 

också att församlingarna känner att de är en del av något större. Beskrivning utav 

delning av information gör att man får tankarna till en ”polsk riksdag”. Personalen inom 

kyrkan blir helt enkelt upptagen med sin delaktighet så att man inte får någon effekt 

utav det direkta arbetet med de sociala klienterna. Medarbetaren kan bli hämmad utav 

demokratiprocessen och fastna i teorin. 

 

Citat av Per; ”Att hålla varandra informerade om vad som händer inom 

församlingarna är viktigt och något som vi regelbundet sysslar med. Även 

informationen mellan ledning och församlingar menar jag fungerar på ett 

bra sätt, man känner att man är delaktig i att få organisationen att 

fungera” 

  

Citat av Josef; ” Informationen mellan ledning och församlingar menar 

jag är bra, det går dock alltid att förbättra alla rutiner. Skulle ledningen 

fatta alla beslut själva så tror jag att det hade blivit för mycket för dem”  

 

Även här så visar tydligheten från intervjuerna formen utav empowerment, i detta fall 

individorienterat.  
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Det är således ett individorienterat empowerment inom kyrkan som avser den 

strategiska delningen av information inom kyrkan. Detta bekräftas även här i 

intervjuerna från personalen 

 

Påverkan 

Slutligen är då frågan om den sista temadelen på denna nivå kan förstärka frågan om 

tydlighet avseende formen utav empowerment och om intervjuerna kan visa om 

personalen anser att organisationsformen hämmar deras arbeta med sociala klienter.  

Frågan är då naturligtvis om personalens möjligheter att påverka verksamheten påverkar 

effekten utav det sociala arbetet med klienterna. 

 

Citat av Lisbeth; ”Som sjuksköterska kan jag vara med och påverka då det 

endast är jag som kan denna biten” 

 

Citat av Catrine; ”När det kommer till att få vara med och påverka inom 

organisationen så beror det väldigt mycket på vem det är som är chef för 

tillfället. Några kan i vissa fall vara öppna för idéer emedan andra inte 

alls bryr sig om vad personalen tycker” 

 

Citat av Carrol; ”Det går att påverka, men hur mycket hänger på vem man 

har som chef just för tillfället” 

 

Citat av anonym från ledningen; ”Jag har ju själv arbetat mig upp från 

botten och visst märker man en skillnad i hur mycket man kan påverka 

inom organisationen beroende på om man arbetar som chef eller inte” 

 

Även här så avspeglar intervjuerna personal inom en organisatorisk empowerment. 

Även om det framkommer en viss önskan om att vara med och påverka verksamheten, 

så är det ingen som direkt anser att detta utgör hinder för sitt arbete med sociala klienter. 

  

Likväl så bekräftar Pastorerna och personalen inom kyrkan att de ingår i ett 

individorienterat empowerment då deras möjligheter till att påverka är relativt stora. 

”Det går alltid att få sin röst hörd men det är inte alltid de får sin röst igenom”.  
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Även här ligger intresset i om formen av empowerment påverkar personalen i arbetet 

med medmänniskor. 

 

Citat av Per; ”Det är absolut möjligt att påverka vad som händer inom 

organisationen, framförallt inom församlingen då vi är mer eller mindre 

helt fristående. Det gäller dock att vi håller oss till de regler och 

föreskrifter som vi har inom kyrkan. Att påverka styrelsen kan ibland vara 

lite knepigare då vi inte alltid delar samma åsikter om allt” 

 

Citat av Svante; ”Vi är i allra högsta grad med och påverkar i det mesta 

som händer inom organisationen. Det är klart att det är lättare att 

påverka inom respektive församling då vi till största delen sköter oss 

själva. Att påverka ledningen går också bra även om vi inte alltid 

resonerar om saker och ting på samma sätt” 

 

Precis som sina ”organisationskusiner” inom kriminalvården så framkommer det inte 

om personalen påverkas i någon större grad utav formen utav empowerment. Man 

förstår dock att de känner en större delaktighet och tillfredsställelse i sin arbetssituation 

i komparation med personalen inom kriminalvården, detta behöver dock inte betyda att 

den organisationen gör ett bättre arbete än den andra. 

 

4.3.2 Relationer 

På denna strategiska nivå avses enligt Scott & Jaffe (1991) hur hela organisationen 

upplever teamkänslan och viljan till samarbete inom organisationen. Denna nivå 

omfattar även förmågan att ge och ta feedback mellan ledning och anställda.  

 

En empiri inom relationer i respektive organisation är viktig för syftet i studien då 

kunskapen om hur hela organisationen upplever teamkänslan och viljan till samarbete 

inom organisationen. Intervjuerna är därför fokuserade på frågor till personalen om tillit 

och trygghet gentemot sina medarbetare. I en värld där man arbetar med människor som 

är ytterst labila och med diagnos för ett flertal olika psykiska och sociala handikapp så 

kan det inom några sekunders frekvens ske övervåld mot såväl personal som övriga 

sociala klienter, ibland med dödlig utgång.  
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Frågan om relationen till sina medarbetare är således viktig för utgången av denna 

studie om att skapa förståelse för hur olika former av empowerment påverkar 

personalen i offentlig sektor. 

 

Teman 

Teamkänslan 

Teamkänslan inom personalen på kriminalvården menar de intervjuade är bra. Många 

av dem har arbetat länge inom organisationen vilket gör att teamkänslan förstärkts under 

årens lopp. Arbetsplatsen är speciell på många sätt och det är viktigt att de anställda kan 

lita på varandra.  

 

Citat av Stefan; ”Lagkänslan bland oss i personalen är bra då man i 

många fall tvingas att lita på sina medarbetare, detta då det ibland 

inträffar incidenter där man måste vara säker på att sin kollega ställer 

upp och hjälper till. Det faktum att de flesta här också arbetat tillsammans 

under många år gör att vi lärt känna varandra på ett bra sätt” 

 

Citat av Carrol; ”Teamkänslan i gänget jag arbetar med är god. Vi ställer 

upp på varandra och hjälps åt så mycket det går med det som behöver 

göras” 

 

Citat av anonym i ledningen; ”Teamkänslan i ledningen är bra på det 

sättet att vi har ett tätt samarbete där vi ofta bollar tankar fram och 

tillbaka med varandra” 

 

Teamkänslan och viljan till samarbete måste var hög inom den organisation pastorerna 

arbetar i. Organisationen bygger på teamkänsla och samarbete och utan dessa faktorer 

hade organisationen ej fungerat.  

 

Citat av Josef; ”Teamkänslan är mycket bra inom min församling, vi 

diskuterar oss fram till alla beslut som fattas. Vi hjälper varandra när det 

behövs, både på och utanför arbetsplatsen” 
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Citat av Per; ”Jag tycker att teamkänslan är bra då det känns mer som att 

vi tillhör en stor familj i församlingen. Vi hjälper varandra med precis 

allt, alla ställer verkligen upp på varandra då det behövs” 

  

Citat av Svante; ”Teamkänslan är god då vi alla hjälps åt, alla drar sitt 

strå till stacken om man nu kan förklara på det sättet. Vi jobbar tätt ihop 

och försöker att stötta varandra i alla lägen” 

  

Sammantaget avseende såväl den organisatoriska som den individorienterade 

empowerment organisationen så härskar en tillit till sina medarbetare, en stark 

teamkänsla.  

 

Detta gör det väldigt svårt att avläsa huruvida frågan om teamkänsla är så nödvändig att 

det inte påverkar resultatet med arbetet med sociala klienter över huvud taget. 

Teamkänslan kan vara ett alltför primärt fundament för att kunna utgöra en skiljelinje 

mellan organisationsformerna. 

 

Viljan till samarbete 

Även när det gäller frågan om samarbete så visar den att personalen inom 

kriminalvården tillhör en organisatorisk empowerment, men att detta inte inverkar på 

hur personalen påverkas av olika former av empowerment. Följande framkommer från 

intervjuer med personal inom kriminalvården: Samarbetet mellan ledning och personal 

är enligt personalen inte det bästa. Att det finns ett samarbete kan man inte förneka men 

samarbetet utgår från att ledningen talar om för personalen vad de skall göra. Även när 

det kommer till samarbetet inom organisationen så menar de intervjuade att det till stor 

del hänger på vem det är som är chef för tillfället. Det finns chefer inom denna 

organisation som försöker få igång ett bra samarbete mellan personal och ledning, oftast 

är det dock så att de chefer som arbetar på kriminalvården föredrar att fatta sina egna 

beslut utan att involvera personalen  

 

Citat av Catrine; ”Viljan till att samarbeta från personalens sida tror jag 

inte att det är något fel på. Problemet ligger i att det inte finns något 

direkt begär från ledningens sida till att skapa ett gott samarbete. 
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Samarbetet mellan ledning och personal bygger på att ledningen talar om 

för oss vad vi skall göra utan något tjafs” 

 

Citat av Stefan; ”Samarbetet mellan ledning och personal hänger mest på 

vem det är som är chef för tillfället. Vissa chefer tillåter ett bredare 

samarbete än andra” 

 

Citat av Carrol; ”Ibland sker det försök till samarbete mellan personal och 

ledning, dock är det så att de flesta chefer jag har haft har valt att köra 

sitt eget race och mer tala om för oss vad vi skall göra”  

 

 

Även inom kyrkan, i den individorienterade empowerment så bekräftas 

organisationsformen i frågan om samarbete. Följande framkommer från intervjuer med 

personal inom kyrkan: Varje församling sköter sig själva men sättet att arbeta på 

fungerar inte om inte samarbetet i det stora hela fungerar. Vår ledning består av 

personer som är relationsorienterade och öppna för samarbete. De tar gärna diskussioner 

och är bra på att förklara vilka roller det är tänkt att medarbetarna skall ha.    

 

Citat av Svante; ”Samarbetet mellan ledningen och oss pastorer är goda. 

Ledning är för ett tätt samarbete inom organisationen och alla 

involverade är nog medvetna om att utan ett gott samarbete så hade inte 

organisationen fungerat” 

 

Citat av Per; ”Samarbete är bra mellan ledningen och församlingarna. 

Jag menar att det är en grundförutsättning för att få det att fungera” 

 

Feedback 

En återkoppling från ledningen avseende personalens agerande vid utsatta situationer 

torde utgöra både en trygghet och en bekräftelse i det arbete man gör med 

medmänniskor. Att vi människor, precis som däggdjur i övrigt agerar efter ett 

belöningssystem torde vara otvistigt, varför denna fråga borde kunna ge svar på hur 

personalen påverkas vid feedback. Tyvärr så menar personalen inom kriminalvården att 

feedback mellan ledning och anställda inom kriminalvården inte är bra. De menar att det 
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hade varit uppmuntrande med positiv feedback på ett eller annat sätt. De säger också att 

det är klart att de hade känt sig mer motiverade på arbetet om de hade fått en ”klapp på 

axeln” någon gång då och då.  

 

Citat av Stefan; ”Det är sällan det kommer någon positiv feedback från 

ledningen. Det är klart att det hade varit kul att få höra att man gör något 

bra då och då. Fakta däremot publiceras i olika media och då oftast i 

form av olika händelser som påverkar verksamheten positivt” 

 

Citat av Carrol; ”Det är dåligt med positiv feedback på det här stället, det 

är inte ofta man får höra att man gjort något vettigt”   

 

När det kommer till positiv feedback inom kyrkan så menar personalen att det fungerar 

på ett mindre bra sätt. Även hur ledningen publicerar intressant fakta i olika media är de 

överens om att det kan sköta mycket bättre.  

 

Citat av Josef; ”Vi får ganska ofta positiv feedback av andra medarbetare 

(tyvärr inte lika ofta från ledningen), vilket gör att man känner sig 

uppskattad på jobbet. Man får lite extra kraft att kämpa vidare med sina 

uppgifter” 

 

Citat av Per; ”Positiv feedback kan man aldrig få för mycket av tyvärr så 

är ledningen ganska dålig på att tala om för oss när vi gjort något bra” 

 

Eftersom syftet med min studie är att skapa förståelse för hur olika former av 

empowerment påverkar personalen i offentlig sektor behövs en komparation mellan två 

olika former utav empowerment. Feedback är en fråga som genom min empiriska studie 

påverkar personalen i dess arbete med socialt utsatta individer. 

 

4.3.3 Organisationsstruktur 

Denna strategiska nivå avser i vilken omfattning organisationens företagspolicy, 

drivkraft och arbetsprocesser som stödjer empowerment. Exempelvis indikerar 

omfattningen av kollektiva aktiviteter, personalutvecklingsprogram, fokus på 

humankapital och informationsdelning nivån på empowerment (Scott & Jaffe, 1991). 
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Teman 

Arbetsprocesser  

Personalen inom kriminalvården menar att omfattningen av arbetsprocesser som stödjer 

ökad kompetens och kvalitet beror helt på vem det är som arbetar som chef för tillfället. 

Personalen säger att de har de förutsättningar som behövs för att klara uppgiften men att 

det inte hade skadat att få upp kompetensen några steg bland de anställda. Personalen är 

medveten om att utifall de skall få mer befogenheter och ansvar så behövs också 

kompetensen höjas. 

 

Citat av Marie; ”Nu jobbar jag som lärare och får därför också 

möjligheterna till att utföra mitt jobb på ett bra sätt. Jag har själv skaffat 

mig kompetensen vilket gör att jag inte lika mycket kräver arbetsprocesser 

som strävar mot att höja kompetensen” 

 

Citat av Catrine; ”Det är klart att man vill att ledningen satsar mer på 

kompetensutvecklande arbetsprocesser, allt som bidrar till bättre kvalitet 

och högre kompetens är bara positivt. Nu är det dock så att 

kompetensutvecklande arbetsprocesser inte är det ledningen satsar 

speciellt mycket på, det händer dock med jämna mellanrum”    

 

Pastorerna menar att organisationen i stor omfattning stödjer arbetsprocesser som 

strävar mot kompetensutveckling och kvalitet. Medarbetarpolicyn inom kyrkan bygger 

på att ta eget ansvar, vara kreativ och fatta egna beslut. Man vill inom organisationen få 

människor att känna att de utvecklas positivt som individer och medarbetare. 

Arbetsprocesserna bygger på att så många som möjligt är delaktiga så mycket det går. 

Ledningen stödjer kollektiva aktiviteter då det är något som ingår i de arbetsprocesser 

organisationen arbetar med. Ledningen vet också att om pastorerna skall ha mycket eget 

ansvar så måste också kompetensen bland dem vara hög. 

 

Citat av Per; ”Jag tycker att vi hela tiden får chansen att utvecklas positivt. 

De arbetsprocesser som ledningen och vi arbetar med gör att 

kompetensen och kvaliteten höjs” 
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Citat av Josef; ”Vi har mycket ansvar vilket bygger på att vi även sitter 

inne på en hög kompetens” 

 

Personalutvecklingsprogram  

Personalutvecklingsprogram är något alla inom kriminalvården måste utföra, vissa 

program är obligatoriska och vissa utförs för att införskaffa specialkompetens inom ett 

visst område. Personalen menar att de tycker att det är viktigt att de kontinuerligt får 

vidareutbildning för att på så sätt kunna vara med och utveckla organisationen. 

 

Citat av Carrol; ”Det är klart att man hela tiden vill bli bättre på det man 

gör, man vill ju inte stanna i utvecklingen. Jag tycker dock att det är för få 

personalutvecklingsprogram om man skall kunna vara maximalt effektiv” 

 

Citat av Catrine; ”Vi får delta i en del personalutvecklingsprogram men 

inte tillräckligt många för att det skall bli riktigt bra” 

 

Pastorerna menar att de deltar i program och kurser med jämna mellanrum för att på det 

sättet höja sin kunskapsnivå. De menar att det är viktigt att man hänger med i 

utvecklingen och att man är villig att bättra på de kunskaper man redan har.  

 

Citat av Svante; ”Vi har möjlighet att delta i personalutvecklingsprogram 

vilket vi också gärna gör. Jag tror att det är viktigt att uppdatera sig själv 

ibland, man kan alltid lära sig något nytt” 

 

Citat av Per; ”Jag deltar i program och kurser med jämna mellanrum för 

att på det sättet lära mig nya saker. Det gäller att hela tiden försöka att bli 

bättre på det man gör, det finns alltid nya saker att lära sig”     

 

Informationsdelning/humankapital 

Personalen inom kriminalvården menar att informationsdelningen är bristfällig. Detta 

tror de beror på att ledningen helt enkelt vill ta de flesta besluten själva, de vill att 

personalen tar så få beslut som möjligt då man inte litar på att personalen tar rätt beslut. 

Personalen menar att de interna relationerna kan bli mycket bättre än vad de är idag.  
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Ledningen vet enligt personalen att de flesta som arbetar här inte har de bästa 

förutsättningarna på arbetsmarknaden vilket gör oss utbytbara på ett enkelt sätt. Detta 

gör att de inte behöver satsa så mycket på det humankapital som finns inom 

organisationen. 

 

Citat av Stefan; ”Jag tror inte att ledningen vill att vi ska ta för många 

egna beslut då det känns som att de inte alltid litar på oss i alla lägen, 

därför är informationsdelningen heller inte den bästa. När det kommer till 

hur mycket de satsar på oss som människor inom organisationen så menar 

jag att det är marginellt” 

 

Citat av anonym från ledningen; ”Det är klart att det går att förbättra de 

interna relationerna men i den här organisationen så fattas de flesta 

besluten av oss i ledningen. Detta gör att informationsdelningen inte sker 

regelbundet då de flesta beslut måste tas av oss i ledningen. Jag tycker att 

vi satsar på det humankapital vi har då vi försöker att erbjuda personalen 

utvecklingsprogram och andra kurser” 

 

Pastorerna inom kyrkan känner att organisationen satsar på det humankapital som finns 

inom organisationen. De menar att de har lång erfarenhet och goda utbildningar vilket 

gör det svårt för organisationen att byta ut dem. De har också nära kontakt med 

församlingsmedlemmarna vilket betyder mycket. Pastorerna menar att organisationen 

visar tydligt att de bryr sig om de som arbetar inom organisationen. 

Informationsdelningen är bra då det är ett måste om pastorerna skall kunna styra och 

fatta egna beslut inom respektive församlingar. 

 

Citat av Josef; ”Jag får den information jag behöver för att kunna fatta 

egna beslut inom min församling. De interna relationerna mellan 

ledningen och mig som pastor är bra. Det satsas på oss som arbetar inom 

organisationen vilket gör att man känner att man gör ett bra jobb” 
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Citat av Svante; ”Informationsflödet mellan ledningen och mig är bra, vi 

kommunicerar ofta och mycket vilket jag tror är en förutsättning för att 

jag skall kunna sköta min församling på bästa sätt. Ledningen litar på att 

jag fattar rätt beslut. Man känner att man är uppskattad inom 

organisationen då ledningen är villig att bistå med det som behövs för att 

jag skall kunna göra ett bra jobb. Jag tycker absolut att de satsar på 

humankapital de har inom organisationen” 
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5. Analys 

______________________________________________________________________ 

Denna analys består av teori och empiri i en samlad del där den empiriska 

undersökningen kopplas samman med den teoretiska referensramen. De teman som 

visas nedan är framarbetade utifrån syftet som är att skapa förståelse för hur olika 

former av empowerment påverkar personal i offentlig sektor. Nyckelorden i studien är 

tankesätt, relationer och organisationsstruktur. Dessa grundläggande 

empowermentnivåer har i sin tur brutits ner i teman som vidare kommer att vara 

utgångspunkter i denna analys. Detta för att ge en överblick av det material som 

samlats in. Dessa teman har möjliggjort en analys för att finna skillnader och likheter 

med den teoretiska referensramen samt den empiriska undersökningen. 

 

 

5.1 Teman 

Teman i denna studie är: ansvar, delning av information, påverkan, teamkänslan, viljan 

till samarbete, feedback, arbetsprocesser, personalutvecklingsprogram och 

informationsdelning, som har uppkommit utifrån studiens syfte och frågeställningar, att 

skapa förståelse för hur olika former av empowerment påverkar personal i offentlig 

sektor. Dessa teman har uppkommit ur den forskningsmodell som valts i denna studie. 

Modellen är därmed en viktig del i denna studie då den skapar ett möte mellan den 

teoretiska referensramen och det empiriska resultatet, vilket har resulterat i den analys 

som nedan utförts. 

 

5.1.1 Tankesätt 

Denna nivå avser ledningens grad av stöd och uppmuntran till medarbetare att ta eget 

ansvar samt hur ledningen stödjer delning av information. Tankesätt avser vidare hur 

den enskilda medarbetaren upplever möjligheten att påverka organisationen och i vilken 

omfattning medarbetaren vill ta ansvar i organisationen (Scott & Jaffe, 1991). 

 

Teman 

Ansvar 

En analys av temat ansvar visar på att kriminalvården i sitt empowerment har en 

medelhög nivå utav eget ansvar, medan kyrkans medarbetare har en hög nivå. Detta 

avspeglas även tydligt i en komparation mellan teori och empiri.  
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De olika valen utav empowerment; organisatoriskt och individualistiskt avspeglar en 

ansvarsdelegering, vilket ej skall förväxlas med ansvarsbefattning. I den del som avser 

ansvarsbefattning avseende medarbetarens arbete med medmänniskor så är dock 

organisationerna liktydiga. Analysen visar dock på en skillnad mellan kriminalvårdens 

organisatoriska empowerment och kyrkans individorienterade empowerment i frågan 

om ansvar i eget agerande gentemot det sociala klientelet. 

 

Om användandet av empowerment enligt Savery & Luks (2001), Ahmed & Rafiq 

(2000) och Grönroos (2002) är framgångsrikt, bidrar detta till att medarbetarna blir 

motiverade och upplever en tillfredsställelse på arbetsplatsen som i sin tur kan leda till 

förbättrad effektivitet (Savery & Luks, 2001, Ahmed & Rafiq, 2000 och Grönroos, 

2002). Pastorerna inom kyrkan och de med specialfunktioner inom kriminalvården får 

ta ett stort ansvar vilket de menar leder till en ökad effektivitet och en tillfredsställelse 

på arbetsplatsen. De har även de befogenheter de behöver för att fatta egna beslut, vilket 

går att koppla till Armstrong et al (2009) som menar att en organisationsledning bör ge 

personalen stöd och trygghet för att de på ett effektivt sätt ska kunna ta ansvar och fatta 

beslut.   

 

Delning av information.  

Personalen inom kriminalvården menar att de sällan får ta del av någon information. De 

anställda inom kriminalvården känner sig inte speciellt delaktiga i vad som händer inom 

organisationen. Av intervjuerna framgår att personalen inom kriminalvården inte känner 

ett förtroende från ledningen eftersom de inte får ta del av all information. Inom kyrkan 

anser personalen att det råder en större transparens avseende delning av information.  

 

Detta kan kopplas till Eylon (1998) som menar att genom spridning av viktig 

information, kan ledningen tillgodose personalen med relevanta kunskaper samt ge dem 

möjligheter att ta ansvar och fatta beslut, detta bidrar till att personalen får ta del av 

makten i företaget och på så sätt känner sig delaktiga (Eylon, 1998). Personalen inom 

kyrkan får den information de behöver för att kunna ta ansvar och fatta beslut, vilket gör 

att de känner en delaktighet inom organisationen. De menar vidare att det skulle bli 

omöjligt för ledningen att klara av att sköta en så stor organisation om de inte hade varit 

villiga att dela med sig av makten, vilket kan kopplas till Lawler (1986) som menar att 
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om personalen får ta del av makten underlättar det arbetet för organisationens ledning 

på flera olika områden och nivåer.  

Analysen visar på ett låg gradering utav delning av information inom kriminalvården 

medan kyrkan har en hög gradering i sin transparanta empowerment. 

 

Påverkan 

Påverkan är en komplex frågeställning varför den i ett analytiskt perspektiv måste 

avhandla frågan om huruvida personalen kan påverka inom den organisation de arbetar 

i. Syftet med studien är dock att först och främst finna utvärdering om hur olika former 

av empowerment påverkar personalen. Ur detta perspektiv så är de som omfattas utav 

den empiriska studien liktydiga i både uppfattning och svar, varför en gradering i denna 

fråga måste anses som hög för både den individualistiska som den organisatoriska 

empowerment organisationen. Detta går att koppla till psykologisk empowerment som 

enligt Conger & Kanungo (1998) fokuserar på hur personalen uppfattar sitt jobb och hur 

detta påverkar känslan av att bidra med något till organisationen eller samhället. 

Intentionen är ändå att personalen ska uppleva att så är fallet (Yukl & Becker, 2006).  

 

 

 

 

 

 

ANALYS TANKESÄTT 

Ansvar Påverkan 
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Kyrkan 
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5.1.2 Relationer 

På denna strategiska nivå avses hur hela organisationen upplever teamkänslan och 

viljan till samarbete inom organisationen. Denna nivå omfattar även förmågan att ge 

och ta feedback mellan ledning och anställda (Scott & Jaffe, 1991).  

 

Teman 

Teamkänslan 

Den empiriska studien visar att både personalen inom kriminalvården och kyrkan 

känner en stark linjär teamkänsla men att den skiljer sig i fråga om relationen mellan 

ledning och klientarbetare. Personalen inom kriminalvården menar att teamkänslan dem 

mellan är bra, men inom organisationen i sin helhet är den inte lika bra. Pastorerna 

däremot belyser vikten av att hela organisationen jobbar som ett team. Detta menar de 

gör att de kan hjälpa varandra på ett bättre sätt när det uppstår problem. De känner 

också en starkare tillhörighet till organisationen när de arbetar tillsammans och menar 

även att de utför ett bättre arbete då de har ett nära samarbete vilket i sin tur leder till 

snabbare och bättre lösningar. Detta kan kopplas till Randolph (1995) som allmänt 

stöder denna uppfattning och menar att teamwork medför en högre nivå av kunskap 

samt genererar mer effektivitet när individer arbetar tillsammans eftersom de kan ge 

varandra support.  

 

Frågan är då om Randolphs påstående om att Effekten av teamarbete är beroende av 

huvudorganisationens vilja att ge teamet handlingsutrymme (Randolph, (1995). 

Analysen stöder inte Randolphs påstående då personalen inom kriminalvården har en tät 

teamkänsla trots en svag lodrät relation. Teamkänslan mellan medarbetarna är här 

viktigare än relationen med ledningen eftersom ett bra medarbetarteam resulterar i att 

det blir lite roligare att gå till jobbet på morgonen. Om man gillar de man arbetar med så 

skapar det enligt personalen ett personligt engagemang och vid jobbiga stunder kan man 

peppa varandra, vilket kan kopplas till Ilgen et al (2005) och Kirkman & Rosen (1997) 

som menar att teamarbete kan skapa ett större personligt engagemang och dessutom 

förbättra kvalitén och produktiviteten inom organisationen (Ilgen et al, 2005). 

Sammantaget så hyser båda organisationerna en hög teamkänsla avseende medarbetare, 

oavhängigt ledarstrukturen inom respektive empowerment. En teamkänsla som utgår 

från ledningen är inte nödvändig för att arbeta effektivt med medmänniskor i nöd. 
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Viljan till samarbete 

Studien pekar på en låg gradering för kriminalvården avseende frågan om samarbeta 

mellan ledning och personal, medan den i samma organisation är hög mellan 

medarbetarna. I empirin så framkom att viljan till samarbete i omstående analys av 

relationer kan te sig som egal då den är absolut nödvändig för att medarbetaren skall 

kunna freda sig själv eller andra klienter vid händelse av våldsamheter. Att vara positiv 

till viljan att samarbete kan vara så primär och självklar inom objektens arbetssituation 

att den tvångsmässigt sker utav ren överlevnadsinstinkt. Detta gäller naturligtvis även 

inom kyrkan även om pastorerna som arbetar i team och som har ett mycket bra 

samarbete med sin ledning är bundna utav benämnd anledning. 

 

Av analysen kan man dock konstatera att ledarna inom kyrkan visar respekt mot sina 

medarbetare och väljer att kommunicera ofta och mycket. Man vet sedan tidigare att ett 

bra samarbete kan kopplas till bättre effektivitet vilket kan kopplas till Scott & Jaffe 

(1991)  som menar att i en tid med begränsade resurser och mer krav på effektivare 

organisationer så eftersträvar många idag en organisation och kultur som bygger på 

samarbete och medarbetaransvar (Scott & Jaffe, 1991).  

 

Feedback 

Analysen av feedback är intressant ur frågan om medarbetarnas behov utav feedback för 

att utföra ett bättre arbete med det sociala klientelet. Medarbetarna inom kriminalvården 

menar att de gärna hade fått lite mer positiv feedback då detta i stort sätt aldrig händer. 

De menar att positiv feedback hade höjt motivationen bland medarbetarna. Pastorerna 

som inte heller får positiv feedback särskilt ofta bekräftar att de förmodligen också hade 

blivit lite extra motiverade att utföra sina arbetsuppgifter på ett ännu bättre sätt vilket 

kan kopplas till Bates (2009) som menar att moderna kommunikationsmedel som till 

exempel att skicka ut positiv e-post till alla inom organisationen, publicera positiv 

feedback i företagstidningen samt att blogga intressant fakta, är exempel på hur en 

ledare skall implementera positiva, produktiva samt meningsfulla interaktioner i dags 

verksamheten och på det sättet motivera personalen (Bates, 2009). Analysen visar dock 

att feedback från omvärlden är det som uppskattas mest hos samtliga respondenter.  

 

Man skall dock inte bortse från att den formen av empowerment (organisatorisk) som 

används inom kriminalvården saknar feedback i den formen som de aktuella 
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respondenterna önskar. Respondenterna inom kriminalvården i motsats till 

respondenterna från kyrkan har de facto en felaktig bild utav sin organisation, då denna 

inte är avsedd för personlig feedback från chefer.  

 

 
 

 

 

5.1.3 Organisationsstruktur  

Denna strategiska nivå avser i vilken omfattning organisationens företagspolicy, 

drivkraft och arbetsprocesser stödjer empowerment. Exempelvis indikerar 

omfattningen av kollektiva aktiviteter, personalutvecklingsprogram, fokus på 

humankapital och informationsdelning nivån på empowerment (Scott & Jaffe, 1991). 

 

Teman 

Arbetsprocesser 

Medarbetarna inom kriminalvården menar att det finns drag av arbetsprocesser som är 

riktade mot att höja kompetensen inom organisationen. Personalen vill dock ha fler 

kompetenshöjande insatser då de menar att det kan leda till större befogenheter.  

Även pastorerna menar att de vill ha arbetsprocesser som stärker kompetensen då detta 

enligt dem leder till ännu bättre arbete, vilket kan kopplas till Gummesson (1995) som 

menar att organisationsledningen har ett stort ansvar i att skapa förutsättningar för 

RELATIONER 

Teamkänsla Feedback 

Viljan till samarbete 

Kyrkan 

kriminalvården 
Låg 

Låg 

Hög 

Hög 
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personalen genom olika aktiviteter och arbetsprocesser som bidrar till kvalitet och den 

kompetens som behövs, bra kvalitet och rätt kompetens leder ofta till högre effektivitet 

(Gummesson, 1995). Både personalen inom kriminalvården och pastorerna är medvetna 

om att ett stort ansvar och stora befogenheter måste byggas på en hög kompetens vilket 

de också menar underlättar för ledningen då personalen kan fatta fler egna beslut.  

 

Det ovanstående kan kopplas till Lawler (1986) som menar att om mer makt, 

befogenheter och ansvar ges till personalen effektiviseras också arbetsprocesser 

eftersom att problem inom organisationen kan lösas utan ledningens inblandning 

(Lawler, 1986). Analyser visar också här att kriminalvårdens organisatoriska 

empowerment och kyrkans individualistiska empowerment är simultana i frågan om 

arbetsprocesser då medarbetarens resultat oftast sker inom vissa gemensamma 

värdegrunder men under starkt enskilt ansvar. När kyrkan verkar inom kriminalvården 

så är även de, oavsett deras övriga verksamhetsstrukturer, tvingade att följa ramarna för 

arbetsprocessen inom kriminalvården. Detta gör att medarbetarna i båda 

organisationerna delar samma arbetsprocess. 

 

Personalutvecklingsprogram 

Här visar analysen att båda organisationerna har hög kompetensutveckling genom korta 

och långa fortbildningar. Detta kan kopplas till Fjällborg & Heckscher (2006) som 

menar att personalen ständigt måste tränas och utvecklas inom kompetens och 

kunskapsområden som rör verksamheten, service, kommunikation, presentation samt 

teamwork (Fjällborg & Heckscher, 2006). Skillnaden på utbildningsgrad mellan de 

aktuella organisationerna skiljer sig dock åt. De flesta som arbetar med socialt utsatta 

inom kriminalvården och som härrör sig från kyrkan har en akademisk bakgrund medan 

medarbetarna inom kriminalvården har den interna 20 veckors utbildning. Det 

framkommer dock inte i den empiriska undersökningen om utbildningen hos 

medarbetaren påverkar hur personalen påverkas av olika former av empowerment. 

 

Informationsdelning/humankapital 

Analysen visar på olika grader av transparens inom respektive organisation. Personalen 

i det organisatoriska empowerment menar att informationsdelningen inte är så bra som 

den kunde vara. Medarbetarna har en känsla av att ledningen inte litar på dem på det 

sättet att de skulle kunna lämna den information som finns för att sedan låta personalen 
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själva fatta beslut i olika situationer. Det framkommer dock, genom empirin att både 

ledningen och medarbetarna önskar en förbättring i denna fråga avseende de interna 

relationerna mellan ledning och medarbetare.  

 

Såsom i tidigare analyser om skillnaden mellan individualistiskt och organisatoriskt 

empowerment så menar personalen i kyrkan att inom deras organisation är 

informationsdelningen och därmed de interna relationerna mycket bra. De känner att de 

arbetar i en trivsam arbetsmiljö vilket går att koppla till Echeverri & Edvardsson (2002) 

som menar att om empowerment ska bli en lyckad process inom organisationen krävs 

en god arbetsmiljö samt goda interna relationer (Echeverri & Edvardsson, 2002). 

Ledningsstöd enligt Grönroos (2008) syftar till att organisationens ledning förmedlar 

den information som personalen behöver och tar över beslutsfattande i de situationer 

som kräver det (Grönroos, 2008).  Medarbetarna inom respektive organisation har även 

en diametral uppfattning om hur deras respektive ledning förvaltar organisationens 

humankapital. 
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6. Slutsats/Slutdiskussion 

____________________________________________________________ 

I detta kapitel redogörs för de slutsatser som dras i studien.  Vidare förs en bredare 

diskussion kring ämnet och slutligen ges förslag till fortsatt forskning. 

 

6.1 Uppsummering av skillnader i de olika formerna av empowerment  

Det processuella temat som enligt Pettigrew (1997) är en sekvens av individuella och 

kollektiva händelser, handlingar och aktiviteter som uppstår och utvecklas över tid i en 

viss kontext (Pettigrew, 1997). Ur detta tema, som använts i min valda 

forskningsmodell, har genomgående skapats ett samlat underlag för en bedömande 

förståelse om verksamhetsstyrd forskning för empowerment inom offentliga 

organisationer. Empirin är sammanvägd med metodvalet, sammantaget med analysen 

och syftet som är att skapa förståelse för hur olika former av empowerment påverkar 

personal i offentlig sektor så ger studien intressenterna en tydlighet om de olika 

aspekterna avseende empowerment inom offentlig verksamhet. Särskilt gällande frågan 

om organisatorisk och individualistisk empowerment. 

 

 

Skillnader i olika former av empowerment 
 
 
Grundläggande 
empowermentnivåer och 
teman/Fallorganisationer 

 
KYRKAN 

Individualistisk 
Empowerment 

 
KRIMINALVÅRDEN 

Organisatorisk  
Empowerment 

 
TANKESÄTT 
 

  

Ansvar Hög Låg 

Delning av information Hög Låg 

Påverkar Medel Medel 

 
RELATIONER 
 

  

Teamkänsla Hög Hög 

Viljan till samarbete Hög Låg 

Feedback Låg/ medel Låg/ medel 

 
ORGANISATIONSSTRUKTUR 
 

  

Arbetsprocesser Medel/ hög Medel/ hög 

Personutveckling Hög Hög 

Informationsdelning/humank. Hög Låg/ medel 

 

Figur 9: Visar på slutsatsen från empirin och analysen   
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I denna studie framkom två lämpliga empowerment kandidater; kriminalvården och 

svenska kyrkan. Genom studien framkom att kriminalvården bedriver organisatoriskt 

empowerment och att svenska kyrkan använder sig av en individualistisk 

empowerment. Likheter och olikheterna i organisationerna har i studien klarlagts genom 

de teman som presenterats.  

 

Den diametrala skillnaden mellan organisatorisk empowerment och individualistisk 

empowerment grundar sig i hur ledningen väljer att kommunicera och dela information 

med sin personal. Detta gäller såväl både tankesätt, relationer och i frågan om 

organisationsstruktur. 

  

Precis som i forskningsstudien jag tidigare jämfört med, skriven av Melin & Vucovic 

(2011), så visar deras studie, precis som denna egen studie, att om empowerment ska 

nyttjas på bästa sätt så behövs bland annat god kommunikation mellan ledning och 

personal. Man kan således antyda i denna studie att oavsett organisationsform och 

oavsett om det är en organisation ur det civila samhället eller en 

myndighetsorganisation, så är kommunikation en av de viktiga faktorer som påverkar 

personalen i offentlig sektor. Syftet med min studie är som tidigare nämnts just att skapa 

förståelse för hur olika former av empowerment påverkar personal i offentlig sektor. 

 

Risken med empowerment bör sammanvägas med möjligheterna. Ett ökat 

handlingsutrymme ger högre motivation och skapar en entusiasm i arbetet. Risken med 

ett nedsatt handlingsutrymme och dålig motivation är att personalen upplever sämre 

arbetsvilja, vilket kan leda till ett sämre utfört arbete. Detta går att koppla till tidigare 

forskning där Ahmed et al (2011)  förespråkar ett ledarskap som skapar möjligheter till 

empowerment för de anställda längst ut i organisationen. Genom att tillhandahålla 

resurser och information, delegera ansvar och samtidigt låta de anställda bära 

konsekvenserna av sina beslut, resulterar detta i motiverade och kreativa medarbetare 

(Ahmed et al, 2011). Denna kumulativa forskning visar att det alltjämt råder risker och 

möjligheter för personalen i dess arbetsmoment med det sociala klientelet. Min 

forskning vill visa på en kontextuell förståelse av det sociala beteendet för medarbetare 

inom kriminalvården avseende deras arbete med det sociala klientelet, förhoppningsvis 

har förståelsen för deras förhållningssätt till den formen av empowerment som de 

befinner sig i ökat. 
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6.2 Diskussion kring hur de olika formerna av empowerment påverkar personalen 

i offentlig sektor 

Syftet med studien var att skapa förståelse för hur olika former av empowerment 

påverkar personalen i offentlig sektor. För att nå fram till detta syfte har jag 

övergripande genom hela studien använt mig av den forskningsmodell jag valt ut. Vald 

forskningsmodell, som tidigare beskrivits, bygger på grundläggande 

empowermentnivåer som sedan brutits ner i teman. Jag kommer även i detta skede att 

använda denna forskningsmodell för att på ett så tydligt sätt som möjligt skapa 

förståelse för hur personalen i offentlig sektor påverkas utav olika former av 

empowerment. Detta innebär att jag även belyser de skillnader och likheter som råder 

gällande organisatorisk empowerment (Kriminalvården) och individualistisk 

empowerment (Kyrkan).  

 

Man ser tydliga likheter och skillnader i hur de olika formerna av empowerment 

påverkar personalen i relation till den grundläggande empowermentnivån som vi kallar 

Tankesätt/Kommunikation. Denna nivå innefattar tre olika teman där de stora 

skillnaderna ligger i ansvar och delning av information. Likheterna ser vi i temat 

påverkan. Om vi börjar med att diskutera ansvar och delning av information så menar 

personalen inom kyrkan att de är nöjda. De kommunicerar ofta med sin ledning och de 

får ta ett stort ansvar i sin yrkesutövning. De känner då att ledningen litar på dem vilket 

gör att de påverkas positivt i den bemärkelsen att de känner sig delaktiga och att 

motivationsnivån - arbetsviljan ökar. Det gör också att tilliten till ledningen stärks. Det 

motsatta blir då kriminalvårdens personal som inte tillåts att ta eget ansvar och som 

sällan kommunicerar med sin ledning. Detta påverkar dem på så sätt att förtroendet och 

tilliten till ledningen blir svag. Det sänker även motivationsnivån då de inte känner 

någon delaktighet. Detta kan kopplas till Eylon (1998) som menar att genom spridning 

av viktig information, kan ledningen tillgodose personalen med relevanta kunskaper 

samt ge dem möjligheter att ta ansvar och fatta beslut, detta bidrar till att personalen får 

ta del av makten i företaget och på så sätt känner sig delaktiga (Eylon, 1998).  

 

Likheterna i de olika formerna av empowerment i den ovan benämnda grundläggande 

empowermentnivå ser vi i temat påverkan där personalen är eniga i de båda 

organisationerna om att de känner att de får vara med och påverka inom organisationen.  
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Detta påverkar personalen på så sätt att de känner att de tillför något till organisationen 

vilket även här leder till en känsla av delaktighet. Detta går att koppla till psykologisk 

empowerment som enligt Conger & Kanungo (1998) fokuserar på hur personalen 

uppfattar sitt jobb och hur detta påverkar känslan av att bidra med något till 

organisationen eller samhället. Intentionen är ändå att personalen ska uppleva att så är 

fallet (Yukl & Becker, 2006).  

 

I den grundläggande empowermentnivån Relationer finns det skillnader men till största 

delen likheter i hur de olika formerna av empowerment påverkar personalen. Nivån 

innefattas av tre teman där viljan till samarbete är det enda temat som skiljer de olika 

organisationerna åt. Skillnaden i detta tema ligger i att kyrkans ledning till skillnad mot 

kriminalvårdens ledning vill och samarbetar med personalen kontinuerligt. Detta menar 

kyrkans personal leder till att det blir mindre problem som uppstår då man hela tiden 

diskuterar och samarbetar inom organisationen. De påverkas positivt av detta då även 

här upplever att de har ett förtroende från ledningen. Det goda samarbetet gör också att 

arbetsuppgifterna blir lättare att utföra vilket leder till en trivsammare arbetsmiljö. 

Personalen inom kriminalvården som enligt dem själva inte har något bra samarbete 

med ledningen känner att allt går mycket trögare och man blir osäker på om man utför 

arbetsuppgifterna på rätt sätt. Detta påverkar dem på det sättet att det sprider sig en 

osäkerhet som i sin tur skapar ytterligare problem.  Man vet sedan tidigare att ett bra 

samarbete kan kopplas till bättre effektivitet vilket kan kopplas till Scott & Jaffe (1991)  

som menar att i en tid med begränsade resurser och mer krav på effektivare 

organisationer så eftersträvar många idag en organisation och kultur som bygger på 

samarbete och medarbetaransvar (Scott & Jaffe, 1991).  

 

Likheterna i hur de olika formerna av empowerment påverkar personalen i denna 

grundläggande empowermentnivå ser vi i tema teamkänsla och feedback. Teamkänslan 

är hög inom de båda organisationerna vilket påverkar personalen positivt då de gärna 

ger det ”lilla extra” om det krävs för att hjälpa en kollega. Personalen inom respektive 

organisationer menar att det blir mer som att hjälpa en vän. Detta går att koppla till 

Ilgen et al (2005) och Kirkman & Rosen (1997) som menar att teamarbete kan skapa ett 

större personligt engagemang och dessutom förbättra kvalitén och produktiviteten inom 

organisationen (Ilgen et al, 2005) och (Kirkman & Rosen, 1997).  
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Feedback är något som saknas i de båda organisationerna och som påverkar personalen 

negativt då de känner att det hade stärkt deras moral och arbetsvilja om de hade fått lite 

positiv feedback då och då. Detta går att koppla till Bates (2009) som menar att 

moderna kommunikationsmedel som till exempel att skicka ut positiv e-post till alla 

inom organisationen, publicera positiv feedback i företagstidningen samt att blogga 

intressant fakta, är exempel på hur en ledare skall implementera positiva, produktiva 

samt meningsfulla interaktioner i dagsverksamheten och på det sättet motivera 

personalen (Bates, 2009). 

 

I denna sista grundläggande empowermentnivå vi kallar Organisationsstruktur så är 

även här likheterna fler än skillnaderna i hur empowerment i olika former påverkar 

personalen. Skillnaderna i denna nivå ligger i temat informationsdelning där personalen 

inom kriminalvården inte känner att det finns någon informationsdelning mellan ledning 

och personal. Detta tror de själva beror på att ledningen inte litar på dem och därmed 

inte vill att personalen skall fatta några egna beslut. Detta påverkar dem negativt då de 

inte känner ledningens stöd vilket resulterar i att de känner sig mindre bekväma i sin 

yrkesroll. Personalen i kyrkan menar att inom deras organisation är 

informationsdelningen och därmed de interna relationerna mycket bra. Detta påverkar 

dem positivt då de känner en samhörighet med ledningen vilket i sin tur leder till god 

harmoni på arbetsplatsen, vilket går att koppla till Echeverri & Edvardsson (2002) som 

menar att om empowerment ska bli en lyckad process inom organisationen krävs en god 

arbetsmiljö samt goda interna relationer. Ledningsstöd enligt Grönroos (2008) syftar till 

att organisationens ledning förmedlar den information som personalen behöver och tar 

över beslutsfattande i de situationer som kräver det (Grönroos, 2008).  

 

Likheterna i denna nivå hittar vi i tema arbetsprocesser och personalutveckling. När det 

kommer till dessa två teman så är personalen inom respektive organisationer nöjda. De 

menar att de relativt ofta deltar i olika personalutvecklingsprogram vilket gör att de 

känner att deras kompetens höjs. De känner också att ledningen satsar på dem vilket 

leder till en ökad energi att utföra ett bra arbete. Detta kan kopplas till Fjällborg & 

Heckscher (2006) som menar att personalen ständigt måste tränas och utvecklas inom 

kompetens och kunskapsområden som rör verksamheten, service, kommunikation, 

presentation samt teamwork (Fjällborg & Heckscher, 2006).  
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Personalen inom de båda organisationerna är nöjda med de arbetsprocesser 

organisationen driver. De är eniga i att respektive ledningar försöker driva 

organisationerna framåt för att på det sättet skapa bättre effektivitet och kompetens. 

Personalen menar att de påverkas positivt av detta då de känner en tillfredsställelse i att 

arbeta för en organisation som ser framåt vilket leder till att de själva ser ljust på 

framtiden. Detta höjer enligt dem själva även motivationsnivån. De menar inte att det 

alltid är på detta sätt men de är nöjda så länge det går sakta men säkert framåt. Detta går 

att koppla till Gummesson (1995) som menar att organisationsledningen har ett stort 

ansvar i att skapa förutsättningar för personalen genom olika aktiviteter och 

arbetsprocesser som bidrar till kvalitet och den kompetens som behövs, bra kvalitet och 

rätt kompetens leder ofta till högre effektivitet (Gummesson, 1995). Både personalen 

inom kriminalvården och pastorerna är medvetna om att ett stort ansvar och stora 

befogenheter måste byggas på en hög kompetens vilket de menar också underlättar för 

ledningen då personalen kan fatta fler egna beslut.  

  

Deltagarnas uppfattning visar på skillnader och likheter för hur olika former av 

empowerment påverkar dem, detta i stora organisationer som arbetar med människor 

som är i en social utsatt situation. Vidare så har deltagarnas närhet och att de befunnit 

sig i naturliga miljöer i den aktuella frågeställningen möjliggjort en förståelse för 

viktigheten i syftet med forskningen. Syftet med denna studie var att skapa förståelse 

för hur former av empowerment påverkar personal i offentlig sektor.  

 

Ett inledande arbete var som ovan nämndes att identifiera empowerment organisationer 

som verkar inom samma arbetsområde och har ett liktydigt uppdrag i hela eller delar av 

sin verksamhet. Till följd utav identifikation så skapades möjligheten att genom en 

komparation utav kriminalvården och kyrkan finna vilken organisationsform som 

existerar och hur detta påverkar personalen i offentlig sektor. I jämförelse med tidigare 

författad forskningsstudie av Melin & Vucovic (2011) med titeln ”Empowerment - en 

studie om empowerments påverkan på personal i tjänsteföretag” så har vi precis som 

nämnd studie kommit fram till att det finns skillnader och likheter i hur olika former av 

empowerment påverkar personalen. Melin & Vucovic (2011) i likhet med denna studie, 

landar i att kommunikation, informationsdelning och tillit mellan ledning och personal 

kan vara avgörande i hur de olika formerna av empowerment påverkar personalen. 
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De teman som utmärker de största skillnaderna i hur personalen påverkas utav olika 

former av empowerment är ansvar, delning av information, viljan till samarbete och 

informationsdelning.  Det som är intressant med dessa teman, och som ovan nämnts, är 

att nästan alla relaterar till hur informationsdelningen mellan ledningen och personalen 

fungerar. Detta går att koppla till Scott & Jaffe (1991) som betonar kommunikationen 

som en central skiljelinje i en hierarkisk- och en empowermentkultur. De menar att det 

avgörande är att förändra tankesättet genom att förändra kommunikationen inom 

organisationen. Samtidigt betonar de att empowerment inte handlar om en enskild 

förändring av ett avgränsat område i en organisation (Scott & Jaffe, 1991). Om 

användandet av empowerment skall bli framgångsrikt behöver enligt Scott & Jaffe 

(1991) förutom kommunikation (tankesätt) även andra grundläggande 

empowermentnivåer som, relationer och organisationsstruktur förändras för att 

empowerment skall kunna användas i organisationen (Scott & Jaffe, 1991).  

 

Ur stycket ovan blir det tydligt att kriminalvårdens hierarkiska organisationsstruktur 

påverkar kommunikationen mellan ledning och personal på ett tydligt sätt. 

Organisationen behöver dessutom se över samtliga grundläggande empowermentnivåer 

om de vill bli framgångsrika i sitt arbete med medarbetarskap. 

 

Deltagarna som verkar inom empowerment i kriminalvården har motstridiga uppgifter 

när det gäller klienterna. De skall å ena sidan beakta säkerheten och å andra sidan 

beakta möjligheten till frigivningsförberedande uppgifter. Det åvilar en börda på dessa 

människor i förhållande till sitt arbete och i den organisation som de verkar inom. En 

ökad forskning och förståelse för hur olika former av empowerment påverkar 

personalen ger därför förhoppningsvis en bättre arbetsmiljö för kriminalvården och dess 

personal.  

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

En fördjupad forskning avseende medarbetare inom olika former utav empowerment 

torde ses som intressant jämte en vidare forskning utav de aktuella organisationerna. En 

empirisk fördjupning vore då att föreslå gällande medarbetar inom aktuella och 

likartade organisationer fast med den skillnaden att man utgår från ett ledarperspektiv 

till skillnad mot denna studie där jag utgick från ett medarbetarperspektiv.  
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Denna tanke fick jag under den empiriska delen av min studie då jag insåg att även 

ledningen påverkas av olika former av empowerment.  

 

Ett annat förslag till fortsatt forskning skulle kunna vara att man väljer att se 

forskningen ur ett samhällsperspektiv där man undersöker vilken form av empowerment 

som hjälper socialt utsatta på bästa sätt. Denna tanke fick jag då jag insåg vilka enorma 

summor som skattebetalarna är med och förser kriminalvården med. Trots detta har vi 

en extremt dyr kriminalvård och nästan 70 % återfallsbrottslighet inom vissa områden. 

Kan man hitta en form av empowerment som hjälper samhället och de socialt utsatta på 

ett bättre sätt?  

 

Ytterligare ett förslag är att forska i hur den utslagna människan i sig upplever att de 

påverkas av olika former av empowerment. Detta framförallt sett ur anstaltsplacerade 

människors perspektiv då de befinner sig i en stark beroendeposition. Detta är något jag 

funderat på ett längre tag, då jag själv har fått erfara kriminalvårdens 

behandlingsstrategi och det alltid i slutändan är den anstaltsplacerade personen som kan 

avgöra vad som fungerar och inte fungerar i preventivt syfte. Varför blir då inte den 

människan som har svaret på frågan tillfrågad?  
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Figurförteckning 

Figur 1. Forskningsprocessen (s. 20) 

Figur 2. Managredial grid (s. 42) 

Figur 3. The power of followership (s.43) 

Figur 4. Teoretisk model av relationen mellan transaktionellt/transformellt ledarskap (s. 

45)  

Figur 5. Psykologisk empowerment (s. 46) 

Figur 6. Hierarkisk vs empowerment (s. 53) 

Figur 7. Zon av empowerment (s. 58) 

Figur 8. Grundläggande nivåer av empowerment (s. 59) 

Figur 9. Slutsatsen på empirin och analysen (s. 88) 

 

 

Bilaga 1. Intervjumall  

Jag kommer att ställa samma utgångsfrågor till alla respondenter för att på det sättet 

upptäcka skillnader i de svar respondenterna lämnar.  

 

Intervjufrågor: 

1. Kön och ålder? 

2. Utbildning? 

3. Befattning inom organisationen? 

4. Hur länge har du arbetat inom kriminalvården/kyrkan? 

5. Hur ser du på vilket tankesätt som organisationen använder sig av? 

6. Hur ser du på de relationer som finns inom organisationen?  

7. Hur ser du på den organisationsstruktur som organisationen använder sig av? 

8. Hur känner du att du påverkas av empowerment i vardagen? 

9. Känner du dig motiverad och delaktig i att nå de mål organisationen satt upp? 

10. Hur ser du på dina möjligheter att påverka inom den organisation du befinner dig i? 

11. Hur stort ansvar känner du att du kan ta på din arbetsplats? 
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Bilaga 2. Respondenter 

 

Kriminalvården 

 

Marie - Lärare i 8 år 

Kvinna, 47 år 

 

Catrine - kriminalvårdare i 6 år 

Kvinna, 42 år 

 

Stefan - kriminalvårdare i 8 år 

Man, 41 år 

 

Lisbeth - sjuksköterska i 30 år 

Kvinna, 63 år 

 

Anonym - ledningen i 10 år 

 

Carrol - kriminalvårdare i 5 år 

Kvinna, 36 år 

 

 

Kyrkan 

 

Svante - präst i 40 år 

Man, 64 år 

 

Josef - präst i 35 år 

Man, 60 år 

 

Per - präst i 20 år 

Man, 44 år 
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Bilaga 3. Ordlista 

 

Demokratiskt ledarskap - chefen lyfter in medarbetares åsikter i hög grad innan beslut 

fattas. Det betyder också en hel del delegering och ansvarsfördelning i till exempel en 

arbetsgrupp. Det demokratiska ledarskapet fokuserar på resultatet, inte på att saker skall 

göras på ett visst sätt utan innehåller mer frihet och ansvar för respektive medarbetare 

att göra saker på sitt eget sätt. 

 

Decentraliserade organisationer - Decentralisering är en förskjutning av makt eller 

ansvar i höjdled och innebär en förändring i förhållandet mellan de territoriella nivåerna 

i en organisation eller annat system. 

 

Hierarkisk kultur - betecknar en organisationskultur med utpräglat centralstyre, som 

ofta förekommer inom såväl militär, stat och samhälle. 

 

Låt-gå ledarskap - innebär att ledaren inte försöker ge en samlad inriktning av 

verksamheten, dvs. frånvaro av ledarskap. 

 

Platt organisation - Med platt organisation brukar avses en som är horisontellt och inte 

vertikalt uppbyggd. 

 

Psykologisk empowerment - Ökad inre arbetsmotivation manifesterad i en individs 

självuppfattning kring sin yrkesroll utifrån mening och syfte, kompetens, 

självbestämmande och betydelse. 

 

Situationsanpassat ledarskap - inom organisationsteori är en typ av ledarskapsteori, 

ledarstil och modell som går ut på olika ledarstilar är bättre i olika situationer och att 

ledare måste vara flexibla nog att anpassa sin ledarstil till de olika situationer som 

organisationen befinner sig i. En situationsanpassad ledare är den som snabbt kan växla 

sin ledarstil efter hur situationen förändras.   

 

Strategi - ett medvetet val med en verksamhets inriktning för att uppnå långsiktiga mål. 
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Total Quality Management - är en managementstrategi som syftar till att få 

medvetenhet om kvalitet i hela den organisatoriska processen. TQM har utbredd 

användning inom tillverkningsindustri, utbildning och tjänsteindustri. 

 

Transformellt ledarskap - Ledarskap som inspirerar medarbetarna genom sitt 

agerande och uppfattas positivt av medarbetarna och får där igenom acceptans för sina 

visioner och mål. 

 

Transaktionella ledarskap - Motiverar sina anställda genom att belöna deras 

prestationer och uppföranden. 



1 
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