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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att undersöka hur användandet av makt i en organisation kan 

uppfattas olika av chef och medarbetare, utifrån French och Ravens taxonomi med 

tillägg, beroende på ledarskapet och organisationsstrukturen. Syftet preciserades med 

frågeställningarna “Hur uppfattar chefer makten i organisationen?”, “Hur uppfattar 

medarbetare makten i organisationen?” och ”Hur väl följer organisationen French och 

Ravens taxonomi?” För att få förståelse för ämnet har teorier om makt studerats och det 

teoretiska angreppssättet har utgått från French och Ravens maktklassificering varpå 

även ytterligare två maktfaktorer lagts till. Kvalitativ metod användes i form av semi-

strukturerade intervjuer. Intervjudeltagarna var åtta anställda på en kommun i Sverige 

varav tre stycken var chefer och fem stycken medarbetare. Intervjuerna kodades i sin 

helhet och presenterades i flertalet teman under maktbaser, ledarskap och 

organisationsstruktur. Resultatet visar att chefer och medarbetare har samma 

uppfattning om vilka maktbaser som förekommer, men upplever att de förekommer i 

olika hög grad. Hur starkt man upplever maktbaserna påverkas även av hur man 

upplever sin chefs ledarskap, där ett bra ledarskap minskar upplevelsen av maktbaserna. 

Även organisationsstrukturen bidrar till att påverka uppfattningen av makt, där den 

hierarkiska strukturen främjar upplevelsen av informationsmakt för medarbetarna. Det 

teoretiska ramverket kunde till viss del identifieras i organisationen, medan några 

maktbaser inte identifierades. 
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Förord 
Jag vill rikta ett stort tack till mina respondenter som ställde upp på att bli intervjuade. 

Utan er hade inte denna uppsats varit möjlig. Jag vill även tacka min kontaktperson på 

organisationen som har hjälpt till med alla kontaktuppgifter och det praktiska runt 

omkring intervjuerna och som även välkommande mig och mitt uppsatsarbete den här 

terminen.  
 
Stockholm, 2017-05-23 
Viveka Mindelöf
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1. Inledning 

Så skaffar du dig makt och Så tar du tillbaka makten på jobbet – dessa och liknande titlar på 

artiklar florerar överallt på internet i dag (Peter Wiklund, 2016; Lina Rosengren, 2013). Makt 

är ett frekvent omtalat fenomen och människor är intresserade av hur vi kan använda oss av 

makt för att förbli inflytelserika; för att lyckas på jobbet, för att inte bli nedtryckta av chefen 

och så vidare. För många av oss tycks makt inneha en negativ laddning. Om vi istället vänder 

blicken mot engelskans ord ”power” som står för kraft och energi (Civilekonomen, 2015) får 

ordet genast en mer positiv ton. Makt kan bestå av en handling som uppfattas positivt eller 

negativt beroende på mottagare. I artikeln Så tar du tillbaka makten på jobbet (Civilekonom, 

2016) framställs det som att makt är något som någon besitter och använder mot dig, vilket 

verkar vara en vedertagen uppfattning om vad makt är på en arbetsplats. 

Makt och inflytande utgör en stor del av ledarskap (Yukl, 2012). Ledarskapet möjliggör olika 

former av makt och har i uppgift att besitta och även utöva dessa (Jacobsen & Thorsvik, 

2002). Ett gott ledarskap kan ha stor betydelse på en arbetsplats. I många fall är ledarskapet 

en avgörande faktor för att vara en attraktiv arbetsgivare. Nya undersökningar i arbetslivet 

visar att det är en avgörande faktor, främst för unga, vilken typ av chef och ledare man 

kommer att ha på jobbet (Civilekonom, 2017). Ett gott ledarskap där anställda och ledare mår 

bra, kan växa och vara produktiva beror till viss del på hur varje ledare väljer att utöva olika 

maktformer och även hur mycket makt ledaren har tillgång till, både omedvetet och medvetet 

(Yukl, 2011).  

I tidigare forskning har det ofta gjorts kvantitativa studier på området makt samt makt kontra 

ledarskap. Många har även studerat French och Ravens maktbaser där det har gjorts en hel del 

tillägg och förändringar under åren (se Podsakoff & Schreisheim, 1985; Hinkin, & 

Schriesheim, 1989; Yukl & Falbe, 1991). Det finns dock färre studier som har använt sig av 

kvalitativa metoder för att undersöka förekommande maktformer och där man tittar på hur 

makten uppfattas beroende på position. Det skulle därmed vara intressant att studera 

upplevelserna hos chefer och medarbetare om hur maktbaser används. 
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I stora organisationer finns det ofta en given hierarki vilket gör att strukturen liknar en 

pyramid, där det finns få positioner på toppen och betydligt fler längre ner i organisationen 

(Hedström & Ahrne, 1999). Den större delen av makten kommer att vara fördelad högt upp i 

pyramiden på de högre positionerna, vilket blir naturligt för att med position kommer makt 

 (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Detta upplägg står i kontrast till platta organisationer, som 

moderna företag ofta använder sig av, vilka har färre hierarkiska nivåer och därmed upplevs 

som mindre hierarkiska och ger en större spridning av makten (Hedström & Ahrne, 1999). 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur makt uppfattas beroende på position, ledarskap 

och organisationsstruktur. Utifrån position undersöks ett chef/medarbetarperspektiv. 

Ledarskapet undersöks i bra/mindre bra ledarskap och organisationsstrukturen utgår från 

hierarkiskt/inte hierarkiskt. Med hänsyn till att makt är ett brett område är det nödvändigt att 

avgränsa undersökningen, därför undersöks endast makt utifrån French och Ravens (1959) 

maktbaser (med tillägg av Yukl & Falbe, 1991). Ett delsyfte med studien är även att 

undersöka hur väl French och Ravens taxonomi med tillägg av Yukl och Falbe går att tillämpa 

i en organisation. Givet syftesbeskrivningen har jag valt att precisera det och skapa en 

utgångspunkt i följande forskningsfrågor: 

1. Hur uppfattar chefer makten i organisationen? 

2. Hur uppfattar medarbetare makten i organisationen? 

3. Hur väl följer organisationen French och Ravens taxonomi? 

1.2 Sociologisk relevans 

Denna uppsats skrivs inom det sociologiska området vilket gör det viktigt att förtydliga den 

relevans denna undersökning har för området. Stockholms universitet beskriver området 

sociologi och vad man studerar som en sociolog nedan. 

”Sociologer studerar processer och mönster för individers och gruppers samspel, formerna för 

sociala gruppers organisation, relationerna mellan grupper och gruppernas inflytande på individens 

beteende och skillnader mellan människor i fråga om makt och livschanser.” (Stockholms universitet, 

2016). 
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Enligt denna definition är min undersökning om upplevda skillnader i makt högst relevant för 

sociologen. Definitionen nedan visar på att organisationer är ett relevant område att undersöka 

för sociologin, med dessa två citat som utgångspunkt anser jag att min undersökning håller 

hög sociologisk relevans. 

”Samhällsstrukturen formas genom interaktion mellan organisationer samtidigt som organisationer 

utgör det viktigaste formativa elementen i människors vardagsliv. I organisationer förvandlas och 

samordnas människors handlingar till samhällsprocesser. Det är denna förmedling mellan 

människors handlande och mer strukturella processer som gör studier av organisationer till ett så 

centralt område i sociologisk analys.” (Ahrne & Hedström, 1999:6). 

1.3 Avgränsningar 

Jag kommer endast undersöka de fem maktformer som French och Raven (1959) tar upp i sin 

teori om makt och komplettera med ytterligare två källor som har tillkommit senare (Yukl & 

Falbe, 1991). Jag har valt denna teori för att den är väl använd när man studerar makt i 

organisationer. Jag är endast intresserad av uppfattningen om fenomenet hos de anställda och 

har därför valt att genomföra min empiriska undersökning på en arbetsplats. Det blir inte 

generaliserbart till andra organisationer och inte eller till andra delar av denna organisation. 

Jag kan inte med säkerhet säga att resultatet är en rättvis avspegling av åsikterna i den 

undersökta delen av organisationen. Jag kan endast utgå från att respondenterna har givit mig 

deras upplevelse vilken jag har försökt sätta i ett större perspektiv för att få insikt i hur det kan 

vara i en organisation. Jag har inte heller eftersträvat en generaliserbarhet när jag har valt att 

använda mig av kvalitativa intervjuer utan exemplifierar endast det teoretiska ramverket och 

fokuserar på upplevelsen som jag får fram i intervjuerna. Jag kommer att undersöka både 

chefers upplevelse av hur makt utövas i en organisation och medarbetarnas upplevelse av 

detta. ”Chef” definieras som en individ med personalansvar och medarbetare som en individ 

utan personalansvar. 

1.4  Disposition 

Uppsatsen inleds med en genomgång av de viktigaste teorierna och tidigare forskningen inom 

området. Jag går vidare till metod och förklarar hur jag har gått tillväga för att samla in min 

empiri och hur den har använts i uppsatsen. Efter det kommer resultat kopplat till teorin där 

jag går igenom och visar med citat ur min empiri förhåller sig till mina frågeställningar. Till 
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sist följer en diskussion där jag sammanfattar de viktigaste resultaten och diskuterar dessa 

samt tar upp förslag på framtida forskning. I slutet finns en appendix där intervjuguiden som 

har använts bifogats.
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2. Teori och tidigare forskning 

Integration och utbyte mellan individer kan bestå av både psykologiska förmåner som respekt 

eller anpassning men också genom materiella föremål (Yukl, 2012). Om en ledare i arbetslivet 

föreslår något, som sedan blir ett lyckat projekt, kommer medarbetarnas förtroende för den 

ledaren att öka. När förtroendet växer ökar även de påverkansmöjligheter som personen har 

och därmed ökar individens makt. Om en ledare kommer med ett dåligt förslag som inte leder 

till några bra resultat så kommer dennes påverkan istället att minska i kapp med att 

förtroendet hos medarbetarna minskar. Hur mycket makten minskar beror på varför förslaget 

misslyckades, om det var på grund av yttre omständigheter minskar det mindre än om det var 

på grund av dåligt omdöme eller inkompetens (Yukl, 2012). Vidare kommer ledarens 

förtroende att minska om hon inte kan ta egna initiativ och vara kreativ i situationer där det 

behövs. Ledaren riskerar att förlora både den expertmakt hon besitter samt den legitima 

makten om medarbetarna finner henne inkompetent (Yukl, 2012).  

Teori och tidigare forskningsavsnittet kommer starta i att beskriva makt och de 

maktklassificeringar som utgör det teoretiska ramverket som uppsatsen utgår från. Det går 

sedan vidare till att beskriva ledarskap och organisationsstruktur och vad det har för koppling 

till makt. Till sist beskrivs tidigare forskning som har gjort på ämnet hur makt upplevs i 

organisationer.  

2.1 Maktperspektiv 

”Makt är förmågan att påverka människors inställningar och beteenden i önskad riktning” (Yukl 

2012:245) 

Makt är ett intressant fenomen för att förstå hur individer kan påverka varandra i en 

organisation. Makt är en dynamisk variabel som ständigt förändras och som är 

situationsbaserad. Det finns, som vi precis har konstaterat, många olika typer av makt som 

beror på vem och vad det är som påverkas (Yukl, 2012). 

 



 

 6 

I en organisation förkommer makt mellan chef och medarbetare, men kan även förekomma 

mellan kollegor. Hur makten är fördelad får konsekvenser för hur medarbetare och chefer 

handlar för att få fram ett visst resultat, som ofta ligger i deras egna intresse (Jacobsen och 

Thorsvik, 2002). Det finns sällan endast en maktform i organisationen, utan den totala makten 

baseras på de olika formerna som förekommer (French & Raven, 1959). För att en ledare ska 

bli framgångsrik hon på att undvika att utöva makt som tydligt visar på att denne använder sig 

utav sina maktresurser, istället ska hon använda sig av indirekta handlingar för att stärka sina 

egna maktbaser (Korpi, 1985). 

2.2 Maktklassificeringar 

Teoretiker som studerar makt i organisationer har delat upp området i olika kategorier för att 

skapa förståelse. En av de första av dessa teoretiker var French och Raven (1959) som 

utvecklade sin taxonomi. Många av de övriga teorierna om makt i organisationer vi har idag 

har utgått från French och Ravens teori. I denna taxonomi ingår det fem stycken maktbaser 

som jag kommer att gå igenom nedan. Yukl & Falbe har sedan (1991) lagt till ytterligare två 

maktbaser och delat upp alla i två kategorier under positionsmakt och personlig makt. De 

olika faktorerna som påverkar makt överlappar varandra, vilket kan göra det svårt att skilja på 

de olika formerna. Positionsmakt är det potentiella inflytandet en person besitter, som 

kommer ur vad för position personen har i en organisationen. Positionsmakt innefattar legitim 

makt, belöningsmakt, tvångsmakt, informationsmakt och ekologisk makt. Personlig makt 

kopplas till de egenskaper en person har som ger ett potentiellt inflytande. Under personlig 

makt finns expert- och referensmakt (Yukl, 2012). 

 

 

 

 

 

2.1 Modell French & Ravens maktbaser med tillägg från Yukl & Falbe 

Maktbaser 

Positionsmakt 

Legitim makt Expertmakt Belöningsmakt Informationsmakt 

Personlig makt 

Referensmakt 

Tvångsmakt Ekologisk makt 
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2.2.1 Legitim makt 

Makten baseras på vad medarbetaren anser att chefen har för formella befogenheterna att 

bestämma hur denne ska bete sig på arbetsplatsen (French & Raven, 1959) det kan även 

handla om att fördela eller omstrukturera arbetsuppgifter som en person kan inneha. Legitim 

makt går in under positionsmakt och medarbetaren följer de krav som finns för att hon anser 

att chefen har rätt att ställa dessa (Yukl, 2012). Denna makt är knuten till befattningar i 

organisationen, då det ofta tillkommer mer legitim makt ju högre upp i organisationen man 

befinner sig (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Sannolikheten att man kan utöva denna makt är 

större om medlemmarna är lojala och identifierar sig med organisationen (Yukl, 2012). 

2.2.2 Tvångsmakt 

Tvångsmakt baseras på vad medarbetaren tror att chefen har för möjligheten att använda sig 

av tvångsmedel (French & Raven, 1959). Den anställde rättar sig efter kraven som ställs för 

att undvika en bestraffning. Har en chef kontroll över bestraffningsåtgärder ges det en 

möjlighet för henne att få inflytande genom hot eller fysiska åtgärder (Jacobsen & Thorsvik, 

2002). Tvångsmakt ingår under positionsmakt och medför ofta att medarbetarna känner sig 

utnyttjade eller blir irriterade (Yukl, 2012) och kan även leda till sjunkande motivation och 

psykisk belastning (Jacobsen & Thorsvik) vilket i sin tur leder till minskad expertmakt, 

informationsmakt och referensmakt (Yukl, 2012). 

2.2.3 Belöningsmakt 

Belöningsmakt baseras på medarbetarens uppfattning om att den överordnade kan erbjuda 

belöningar i olika former. Makten ökar i takt med att medarbetarens tro på dessa belöningar 

ökar och vad den överordnade kan erbjuda (French och Raven, 1959). Belöningsmakt ingår i 

positionsmakt fungerar bättre för högre chefer (Yukl, 2012) då de har större befogenhet att 

styra över företagets resurser och därmed utdela belöningar (Jacobsen & Thorsvik, 2002). 

Men belöningsmakt kan bestå av allt som medarbetaren upplever som en belöning; 

löneutveckling, feedback, kompetensutveckling, bättre arbetsuppgifter, bättre schema och så 

vidare (Yukl, 2012). 

2.2.4 Informationsmakt 

Informationsmakt är en del av positionsmakt och handlar om tillgången till nödvändig 

information samt kontroll över hur informationen sprids. En del av denna informationsmakt 
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erhålls genom den position en chef har i organisationen och dennes kommunikationsnätverk 

(Yukl, 2012). Denna maktbas har i efterhand lagts till av Yukl och Falbe (1991). 

2.2.5 Ekologisk makt 

Ekologisk makt är den femte och sista delen i positionsmakt och består av om makt som ger 

möjlighet till indirekt inflytande (Yukl, 2012). Det kan till exempel handla om att förändra 

utformningen av arbetet i syfte att påverka medarbetarnas uppfattning och attityd samt för att 

öka deras motivation (Oldham, 1976 ref. i Yukl, 2012). Den som har ekologisk makt har 

kontroll över den fysiska miljön och har därigenom möjlighet att utöva indirekt inflytande 

(Yukl, 2012). Denna maktbas är inte ursprungligen med i French och Ravens taxonomi, utan 

har lagts till i efterhand av Yukl och Falbe (1991). 

2.2.6 Expertmakt 

När expertmakt förekommer så anpassar sig medarbetaren efter chefens krav för att hon tror 

att chefen har de kunskap nog att veta vad som ska utföras och hur det ska göras (Yukl, 2012). 

Expertmakt går in under personlig makt och skapas genom unik kunskap, som 

tillvägagångssätt i arbetet för att nå resultat eller att lösa problem, kan ge en tillgång till makt. 

För att expertmakten ska kunna utövas så måste även medarbetaren anse att denne person är 

en tillförlitlig källa och vilja ta råd från denne (Yukl, 2012). Inom expertmakt förekommer 

ofta rationell övertalning, som innebär att medarbetaren gör som ledaren vill om hon anser att 

argumentet för handlingen är tillräckligt bra (Jacobsen & Thorsvik, 2002). 

2.2.7 Referensmakt 

Referensmakt är den andra källan som tillsammans med expertmakt utgör begreppet personlig 

makt. Medarbetaren följer de krav som ställs för att hon beundrar eller identifierar sig med 

chefen, hon strävar efter chefens godkännande och att bli omtyckt (Yukl, 2012). 

Referensmakt kan jämföras med den makt som finns hos en förebild. Det bygger på att man 

ser upp till och respekterar någon och byggs ofta upp under en längre tidsperiod (Fuqua, 

Payne & Cangemi, 1998). När referensmakt infinner sig så arbetar medarbetarna gärna för 

ledaren och för att tillfredsställa hennes behov. Genom visat intresse och respekt ökar denna 

maktform (Yukl, 2012). 

Enligt Bass (1990) visar de studier som har genomförts svaga bevis för att referensmakt 

faktiskt leder och influerar underordnade. De flesta studier som har gjorts inom referensmakt 
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är gjorda utifrån kriterierna vänskap och popularitet, vilket enligt honom inte ska vara 

tillräckligt för att bevisa att referensmakt kan användas.  

2.3 Ledarskap 

Ledarskap är ett vitt begrepp som är lika svårdefinierat som det är omtalat. Det som de flesta 

beteendevetare verkar ha gemensamt i sin definition är dock att det är ett viktigt begrepp som 

har en avgörande inverkan på effektiviteten eller ineffektiviteten i organisationen (Yukl, 

2012), där effektivitet är att nå uppsatta mål med hjälp av så få resurser som möjligt (Jacobsen 

& Thorsvik, 2002). Ledarskap innebär att påverka andra till att förstå och vara överens, det 

kan vara i vilka uppgifter som ska utföras eller hur man ska utföra dessa uppgifter. Genom 

ledarskap underlättas det också att arbeta mot gemensamma mål (Yukl, 2012). Utövar man 

ledarskap så har man således makt över andra individer (Bruzelius & Skärvad, 2004). 

För att kunna vara en effektiv ledare och utföra arbetet krävs det att ledaren har makt (Yukl, 

2012). Ett sätt att lyckas med det kan vara att dela med sig av makten till medarbetarna i olika 

former av decentralisering (Bruzelius & Skärvad, 2004). Hur mycket makt en ledare ska ha 

beror naturligtvis på hur skicklig den enskilda ledaren är på att använda sig av makten och 

vad för typ av uppgifter det är som ska utföras, alltså situations anpassat (Yukl, 2012). En 

anledning till att det är svårt att fastställa hur mycket av varje maktkälla en ledare bör besitta 

är för att källorna överlappar varandra i vissa avseenden. Positionsmakt och personlig makt 

håller vi isär i två olika begrepp, men för det ska man inte tro att de inte har några likheter. En 

ledare med positionsmakt ger inte bara inflytande över andra utan kan även användas för att 

stärka den personliga makten (Yukl, 2012).  

Effektiva ledare tenderar att bygga upp relationer, sin personliga makt, för att få en starkt 

inflytande över medarbetarna, samtidigt som ledaren gör sig tillgänglig för medarbetaren. 

Ledaren kommer sedan använda sitt inflytande för att få medarbetaren att själv förstå sitt 

egen- värde, sin möjlighet till att påverka och möjlighet att utveckla sitt eget arbete (Yukl, 

2012). En ledare kan ha för mycket positionsmakt sett i förhållande till sin förmåga att 

utnyttja denna och de arbetsuppgifter som ska utföras. Detta kan det leda till att hon istället 

för att utveckla sin personliga makt, förlitar sig på sin positionsmakt som enda 

maktanvändning. Organisationer behöver ledare som innehar personlig makt, då dessa i större 

utsträckning arbetar för att öka samarbetet och skapa bra relationer med medarbetarna. För 

mycket positionsmakt kan leda till möjligheter för ledaren att mörklägga sina egna misstag 
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och använda organisationens resurser i eget intresse (Yukl, 2012). Ett av de bästa sätten att se 

till att ledare håller sig inom ramen för effektivitet och inte missbrukar makten de besitter, är 

att sätta upp strukturella regler för hur man kan använda sig av makten. Till exempel vad för 

belöningar och restriktioner som kan utdelas. Ledare själva kan främja ömsesidigt inflytande 

genom att uppmuntra medarbetare till att delta i att fatta viktiga beslut och uppmuntra 

nytänkande (Yukl, 2012). 

2.4 Organisationsstruktur 

En byråkratisk organisation har ofta många nivåer av chefer och arbetar med standardisering 

för att samordna arbetsuppgifter. Undrar någon över något så ska det finnas en skriftlig rutin 

på hur det ska gå till (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Ahrne & Hedström (1999) menar att 

organisationens utformningen och omfattningen kan variera när det kommer till byråkrati. 

Byråkrati är inte en bestämd form som man måste uppfylla, utan organisationer kan vara olika 

mycket byråkratiska. Det är inte heller så att byråkratin endast återfinns i den offentliga 

sektorn, även om den gör det i stor uträckning. Även den privata sektorn har byråkratier och 

då främst i industriföretag (Ahrne & Hedström, 1999). 

Den placering i hierarkin som man tillges får betydelse för vilka resurser man har kontroll 

över. Kontroll över materiella resurser ger möjlighet att påverka olika belöningar och fysiska 

resurser för medarbetarna, som dessa kan behöva för att utföra sitt arbete. En individs 

placering i hierarkin påverkar också vilken information hon har tillgång till. Ju längre ner i 

organisationen man befinner sig desto mer begränsad information och kontaktyta har man till 

de som bestämmer (Jacobsen & Thorsvik, 2002). 

Byråkratin som ett fenomen är något som verkar uppröra människor. Främst har den fått kritik 

för att den är svår att förändra och för att den gör sina anställda till robotar, som endast arbetar 

utifrån de regler och instruktioner som finns (Ahrne & Hedström, 1999). Perrow (1986, ref. i 

Ahrne & Hedström, 1999) menar att den kritik som har riktats mot byråkratin, som har varit 

ganska omfattande, egentligen är meningslös. Det handlar inte om att det är fel på byråkratins 

utformning, utan att det är makten som gömmer sig bakom byråkratin det är fel på. Han 

menar att byråkratin till och med ger bättre kontroll över makten i organisationen än vad 

andra, obyråkratiska, former gör (Perrow, 1986, ref. i Ahrne & Hedström, 1999). Ahrne & 

Hedström (1999) menar att byråkratin skapar särintressen för de anställda där de med 

specialistkunskaper inte vill dela med sig av dessa för risken att förlora makt. Det finns även 



 

 11 

en rädsla för att utöva makt mot de man arbetar med dagligen, vilket leder till att det undviks 

att ta svåra beslut (Ahrne & Hedström, 1999) 

Centralisering och decentralisering handlar om vem som har makt att fatta beslut. I en 

hierarkisk organisation arbetar man oftast centraliserat, där de är chefer som sitter på högre 

positioner som har beslutsmakten (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Centraliseringen har stora 

likheter med legitim makt, där båda bygger på att ju högre position du har desto mer makt har 

du (Jacobsen & Thorsvik, 2002). 

2.5 Tidigare forskning inom området 

Rahim (1986) har studerat om det finns och i såna fall vilken typ av, samband mellan French 

och Ravens maktbaser. Han kom fram till att när expertmakt fanns så fanns även referensmakt 

och när belöningsmakt fanns så fanns även legitim makt enligt medarbetarna. En slutsats var 

att när tvingandemakt fanns så fanns det även legitim makt (Rahim, 1986).  

Tafvelin (2013) har i sin doktorsavhandling studerat transformativt ledarskap i socialtjänsten. 

Hennes resultat visar att cheferna upplever att de hindras att utöva ett ledarskap som de 

eftersträvar bland annat på grund av den hierarkiska strukturen som råder i deras organisation. 

Att inte kunna utöva det ledarskap som man önskar påverkade ledarskapet till att bli passivt 

och oengagerat, där man fick arbeta med att släcka bränder och lösa problem (Tafvelin, 2013). 

Cho (2006) utgick från French och Ravens maktbaser när han studerade hur de som arbetar 

med PR upplever den makt de har. Resultatet visade att de som arbetade för hälso- 

organisationer, främst ideella sådana, upplevde att de hade stor expertmakt och inte utövade 

någon tvångsmakt. Vidare visade resultatet att en grund för att kunna besitta expertmakt är att 

organisationen är stabil (Cho, 2006). 

Ivancevich och Donnelly (1970) och Burke och Wilcox (1971) har studerat flertalet stora 

organisationer och har båda kommit fram till att expertmakt och legitim makt är de två mest 

effektiva maktbaserna för att få medarbetarna att göra som man önskar. 
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2.6 Teoretisk modell 

 

 

  

 

   

 

 

2.1 Teoretisk modell (Egenkonstruerad) 

Utifrån nyckelbegreppen makt, ledarskap och organisationsstruktur, som ligger till grund för 

studien, har denna teoretiska modell skapats. Modellen utgår från vad jag har hittat i tidigare 

forskning och teori om påverkanssambanden mellan dessa definitioner.  

Organisationsstrukturen påverkar ledarskapet genom att en hierarkisk struktur skapar en 

rädsla för att utöva makt mot sina medarbetare, vilket kan leda till att svåra beslut undviks då 

det kan uppstå konflikter (Ahrne & Hedström, 1999). Om beslut undviks skapar detta en 

ineffektiv ledarstil. Den hierarkiska strukturen kan även påverka ledarskapet till att bli passivt 

och oengagerat om ledaren upplever att hon inte kan utöva den ledarstil hon önskar (Tafvelin, 

2013). Organisationsstrukturen påverkar både chefers och medarbetarens uppfattning om 

makt genom att skapa en centralisering i en hierarki, där beslutsmakten förs uppåt i 

organisationen. Hierarkin påverkar även den belönings- och informationsmakten som kan 

utövas (Jacobsen & Thorsvik, 2002).  

Ledarskapet påverkar medarbetarens uppfattning om makt i organisationen genom att en 

effektiv ledare kommer arbeta inkluderande och försöka att skapa en stark relation som 

utgångsbas för makten. En ledare som har personlig makt kommer i större utsträckning arbeta 

för ett gott samarbete med hennes medarbetare (Yukl, 2012). En ineffektiv ledare kommer i 

större utsträckning förlita sig på sin positionsmakt, om hon har sådan, istället för att bygga 

upp den personliga makten. Det gör att medarbetaren kommer känna sig exkluderad och kan 

även skapa psykiska besvär hos medarbetarna beroende på graden av användning av 

positionsmakten (Yukl, 2012). Ledarskapet påverkar även chefens uppfattning om makt i 

organisationen, då de chefer jag undersöker även har en chef. De kommer påverkas liknande 

som medarbetaren av en effektiv/ineffektiv ledare. 

 
Chefens uppfattning om 

makt i organisationen 
Medarbetarens uppfattning 
om makt i organisationen 

Organisationsstrukturen 

Ledarskapet 
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3. Metod och data 

3.1 Metodansats 

Jag har för avsikt att studera hur de anställda uppfattar det fenomen som ligger i fokus för 

undersökningen. Därför har intervjuer använts som empiriskt underlag för undersökningen. 

Kvale (1997) beskriver att den kvalitativa forskningsintervjun kan anses vara en bra metod att 

använda sig av när man vill undersöka individers uppfattningar av eller känslor inför det 

undersökta ämnet. Jag har använt mig av en deduktiv ansats där jag har utgått från en på 

förhand given teori och ställt frågor utefter denna (Kvale, 1997). Enligt Kvale (1997) så kan 

man använda sig av fenomenologi när man genomför forskningsintervjuer där man är 

intresserad av att studera det som framträder och på vilket sätt det gör det. Fenomenologin 

försöker förstå bortom den upplevda innebörden för att klargöra det osynliga (Kvale, 1997). 

3.2 Den studerade organisationen 

Jag har genomfört min insamling av data på en svensk kommun. Kommun har över 7000 

anställda, varav under 100 stycken arbetar på den avdelning jag har valt att avgränsa mig till. 

På den undersökta avdelningen arbetar alla som tjänstemän och sitter på samma arbetsplats. 

3.3 Urval 

Urvalet har skett genom en kontaktperson på den utvalda organisationen som i sin tur har 

kontaktat tio stycken personer och frågat om de kan ställa upp på en intervju. Dessa personer 

har valts ut med tanke på att det ska spegla variationer i position, kön och ålder. Det har alltså 

varit ett riktat bekvämlighetsurval. Jag har sedan genomfört åtta av dessa intervjuer, varav tre 

stycken var med chefer och fem stycken med medarbetare. Bortfallet bestod av ett 

sjukdomsfall och en person som hade semester. Då olika delar av organisationen skiljer sig 

mycket åt har vi valt endast en avdelning att fokusera på. Eftersom att jag endast 

exemplifierar hur det kan förekomma makt i en organisation så hade det inte spelat någon roll 

om resultatet hade varit spretigt. Men att vara på en del av organisationen gav mig även andra 

fördelar, som enklare att nå kandidaterna rent logistiskt samt för mig som forskare att skapa 

en helhetssyn över ledarskapet och organisationsstrukturen, vilket har gjort att detta har varit 
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att föredra.  För att underlätta läsningen av analysen har respondenterna fått fiktiva namn, 

dessa namn har jag tagit från de vanligaste förnamnen som vi har idag i Sverige och delat upp 

från A-H för att lättare kunna hålla isär intervjuerna för min egen del (SCB, 2016a; SCB, 

2016b). 

3.4 Datainsamling 

Jag har utgått från en semi-strukturerad frågemall där jag har anpassat frågorna utefter om de 

är chefer eller medarbetare som intervjuats (se bilaga 1). Den semistrukturerade 

intervjutekniken användes för att få en öppen dialog i intervjun med möjlighet att ställa 

ostrukturerade följdfrågor utöver de strukturerade frågorna (Kvale, 1997) och genom att göra 

kvalitativa intervjuer kunna vara flexibel och lyhörd för att kunna tolka och sedan anpassa 

dessa följdfrågor (Aspers, 2011).  

Alla intervjuer har genomförts under liknande omständigheter, på respondenternas arbetsplats 

i deras eget rum eller ett mötesrum. Det är viktigt att intervjuerna sker på en noggrant i 

förhand vald plats, för att undvika störningsmoment och för att respondenten ska känna sig 

bekväm (Aspers, 2011). I det här fallet var arbetsplatsen en miljö som var smidigast att få 

tillgång till, för respondenterna var det lättare att ställa upp med tid genom att intervjuerna 

hölls nära dom, men även gjordes bedömningen att de skulle känna sig bekväma och hemma 

på sin egen arbetsplats. Alla intervjuer har genomförts i enskilda rum med stängd dörr för att 

uppnå diskretion och kunna tala ostört. Att hålla intervjuer på respondentens arbetsplats kan 

även vara en nackdel då hon kan känna sig mindre anonym, vilket kan leda till att man inte får 

sanningsenliga svar om respondenten tror att hon kan bli identifierad (Aspers, 2011). För att 

undvika detta har mötesrum med genomskinliga dörrar undvikits, jag har gjort det klart att 

respondenten kommer att avidentifieras i intervjun samt att jag bedömer att risken att bli 

igenkänd på grund av en fysisk intervju på arbetsplatsen är relativt liten med tanke på 

arbetsplatsens storlek. 

Intervjuerna spelades in för att transkriberas och sedan analyseras. Det är viktigt att 

transkriberingen sker så nära inpå intervjutillfället som möjligt enligt Aspers (2011) så att 

stämningen, eventuella gester eller miner som respondenten kan ha gjort för att förstärka eller 

förändra det hon har sagt på något sätt, inte glöms bort. På grund av detta har jag valt att 

transkribera intervjuerna inom de närmsta dagarna efter att de har genomförts. Jag har inte 

antecknat något under intervjutillfällena, som annars kan rekommenderas för att komma ihåg 
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dessa moment som inte fångas upp på ljudinspelning (Kvale, 1997). Jag har inte har någon 

större erfarenhet av att hålla i forskningsintervjuer och valde därför att inte ta anteckningar 

under intervjuerna. Jag genomförde intervjuerna på egen hand och ville ta fokus från samtalet 

och därmed möjligheten att kunna ställa relevanta följdfrågor.  

Genom den semi-strukturerade formen på intervjuerna har möjlighet getts till att skapa vissa 

teman. Jag har valt att arbeta med en intervjumall som har utgått från ett teoretiskt ramverk 

skapat utifrån French och Raven’s maktklassificering där jag har lagt till två makt kategorier 

enligt senare forskning gjord av Yukl & Falbe (1991). Under varje kategori har jag ställt 

frågor för att se om det upplevs att maktformen förekommer eller inte. Jag har även valt att 

inleda med att ställa bakgrundsfrågor om personen och om dennes tjänst på företaget för att 

skapa en bra inledning och ett komfortabelt klimat för fortsatta frågor (Kvale, 1997). Jag gick 

sedan över till att ställa frågor kring ledarskapet i organisationen, för att få en förståelse för 

hur makt kan komma att utövas där, och sedan till sist kring maktklassificeringarna. Frågor 

som eventuellt kan vara känsligare och som kräver mer av respondenten att svara på kan med 

fördel läggas mot slutet av intervjun för att öka chansen att respondenten känner sig bekväm 

nog att svara på dessa (Aspers, 2011). 

3.5 Analysmetod 

Det empiriska materialet, samtliga intervjuer som har genomförts, har transkriberats i helhet. 

Jag har använt mig av en deduktiv ansats där jag har analyserat datamaterialet tematiskt och 

har på förhand plockat ut ett antal teman som utgör koder i analysen (Aspers, 2011) utefter 

French och Ravens maktklassificering med två ytterligare matkategorier samt även ett tema 

för ledarskap. Underkategorier i dessa har varit de 7 maktklassificeringarna jag har beskrivit 

ovan i teoriavsnittet. Ledarskap har jag delat in i när respondenten talar positivt och när denne 

talar negativt om ledarskapet. Delar av respondenternas intervjusvar kunde inte kopplas till 

studiens syfte eller frågeställningar och kodades därför inte (Aspers, 2011). När materialet har 

kodats är det dags att se över de kategorier man har och vad för eventuella revideringar, 

sammanslagning eller differentieringar som ska göras.  

I denna uppsats med fokus på det upplevda så får det som har sagts under intervjuerna en 

avgörande betydelse för mitt resultat, citaten i texten visar vad som är relevant för resultat och 

analys där man även måste beskriva kontexten och forskarens tillvägagångssätt för att få en 

helhetsförståelse (Aspers, 2011). Att nämna är dock att dessa citat endast utgör en del av det 
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empiriska materialet och inte en helhet för den kategori den presenteras under. Citaten har 

valts med tanke att de ska vara representativa för kategorierna. En anledning till att använda 

citat är att förenkla för läsaren att följa de tolkningar som har gjorts (Aspers, 2011). 

3.6 Etiska hänsynstaganden 

Utöver dessa nedanstående krav som jag följt så har jag även tagit hänsyn till de 

rekommendationer som Vetenskapsrådet (2002) ger när det kommer till forskningsetiska 

principer. En rekommendation är att deltagarna ska få läsa de material som väljs ut från 

intervjun i etiskt känsliga frågor. Jag har valt att erbjuda varje respondent möjlighet att läsa 

och godkänna de citat jag har valt ut från deras intervju innan rapporten publiceras. Genom 

det vill jag få mina respondenter att känna sig bekväma under intervjun och därmed svara så 

ärligt som möjligt på mina frågor (Vetenskapsrådet, 2002). 

Vidare berättade jag innan påbörjande av intervjun var min uppsats kommer att publiceras 

samt gett alla kandidater möjligheten att anmäla intresse för att få uppsatsen skickad till sig 

när den är klar. Detta gav mig vägledning i hur respondenternas intresse för ämnet var. 

Genom detta tillvägagångssätt ämnade jag också öka den upplevda meningsfullheten med 

respondenternas bidrag (Vetenskapsrådet, 2002). 

De förutfattade meningar och den känslomässiga laddningen som finns i begreppet makt har 

gjort det mer komplicerat för mig att undersöka det i min empiriska studie. Jag har valt att 

lägga fram studien för de deltagande och sagt att jag kommer undersöka ledarskap utifrån hur 

det utövas i organisationen, hur medarbetarna och cheferna uppfattar ledarskapet, varje 

respondents egen syn på ledarskapet utifrån sin position, den information man innehar och så 

vidare. Genom att göra så har jag informerat vad jag kommer att fråga om, men har utelämnat 

ordet makt. Jag tror att detta kommer ge mig de mest uttömmande svaren. Nämner jag ett 

laddat ord som makt innan intervjutillfället finns det en risk att de intervjuade använder sig av 

en egen tolkning av vad makt innebär. Genom att utelämna ordet makt försöker jag 

neutralisera begreppet så att respondenten inte ska lägga in en egen värdering och tolkning av 

ordet i sina svar. 

3.6.1 Informationskravet 

I samband med förfrågan om en intervju har studiens syfte och genomförande beskrivits 

övergripande. Det har även informerats om att det är frivilligt att deltaga och görs endast om 
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kandidaten känner att de vill hjälpa till och har möjlighet att svara på frågor som utgår från 

studiens syfte (Vetenskapsrådet, 2002). 

3.6.2 Samtyckeskravet 

Jag har informerat alla respondenter att intervjun kommer att spelas in och att de har rätt att 

inte svara på frågor och påvisat möjligheten att avbryta intervjun om de skulle önska. Det har 

inte förekommit någon form av beroendeställning mellan forskare och respondenter, då 

forskare inte har haft någon möjlighet att påverka några andra delar av respondentens arbete 

eller privatliv. Den eventuella överordnade positionen man kan ha som forskare upplevda jag 

inte förekom, då alla mina respondenter själva hade en utbildning i grunden och 

arbetslivserfarenhet. Det hade inte heller varit möjligt för någon annan i organisation att få 

reda på om en intervju hade avbrutits eller om några frågor inte svarades på. Det stod således 

klart att det inte skulle medföra några nackdelar om respondenten vill avbryta intervjun 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

Tillvägagångssättet att ha en kontaktperson som har bestämt vilka som är lämpliga att 

kontakta för en intervju, där samma kontaktperson har skickat ut ett mejl och bett 

kandidaterna svara i vändande mejl om de kan ställa upp, har inte varit optimalt med tanke på 

samtyckeskravet. Att skicka ut ett mejl från företaget ger forskarna legitimitet i att 

respondenterna får veta att företaget står bakom studien och kan även öka intresset för att 

delta. Men det kan medföra svårigheter med att behålla en neutral beroendeställning, då 

kontaktpersonen arbetar på företagets HR-avdelning och har indirekt inflytande över 

respondenternas arbeten. Kontaktpersonen har en chefsposition, om än på en avdelning där 

ingen av mina respondenter arbetar, men där mitt urval bestod av fem stycken medarbetare 

kan det finnas ett beroendeförhållande mellan dem och denna chef. Respondenterna skulle 

kunnat finna en beroendeställning i att exempelvis bli dömd i sitt val att medverka i studien 

eller inte. Det hade därför varit att föredra till exempel ge ut lista med namn på anställda som 

kan kontaktas för intervjun och låta forskaren själv sköta hela processen.  

3.6.3 Konfidentialitetskravet 

Hänsyn har tagits till konfidentialitetskravet i insamlingen av empirin (Vetenskapsrådet, 

2002). Samtliga respondenterna har varit från samma arbetsplats och skulle kunna bli 

igenkända i studien, vilket är anledningen till att jag har tagit hänsyn till deras anonymitet. 

Enligt min bedömning så kan resultatet anses vara känsligt för respondenterna, såväl mot 

arbetsgivare som kollegor. För att upprätthålla anonymiteten har respondenterna fått fiktiva 
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namn i uppsatsen. Inte heller organisationen har nämnts vid namn och jag har försökt 

anonymisera så långt det går, utan att komprimera förståelsen av uppsatsen. Kandidaterna 

blev informerade innan intervjun om att inspelat material kommer raderas efter transkribering 

och att det endast kommer vara tillgängligt för mig i sin helhet (Vetenskapsrådet, 2002). 

3.6.4 Nyttjandekravet 

Alla respondenter informerades även innan intervjun att allt material som samlas in vid mötet 

endast kommer användas i syfte till denna uppsats (Vetenskapsrådet, 2002). 

3.7 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet är tillförlitligheten och användbarheten av ett mätinstrument, hur bra man mäter 

det man faktiskt mäter (Aspers, 2011). En faktor för reliabilitet är ledande frågor som 

oavsiktligt kan påverka svaret från respondenterna (Kvale, 1997). För att undvika ledande 

frågor skrev jag innan intervjuns start ner ett antal möjliga följdfrågor som kunde ställas 

beroende på respondentens svar. Även reliabiliteten är en aspekt till att jag har valt att inte 

använda mig av ordet makt, för att inte oavsiktligt påverka svaret från respondenterna, vilket 

är en risk om respondenten definierar ordet annorlunda från vad undersökningen gör. Jag har 

för att uppnå så hög reliabilitet som möjligt genomfört alla utskrifter av intervjuerna på egen 

hand vilket kan förhindra att meningar tolkas felaktigt i utskriften (Kvale, 1997). Därför 

minskar risken att transkriberingen blir felaktig till följd av att man exempelvis inte hör vad 

som sägs, missuppfattar stämningen eller pauser som har gjorts. Jag har även för att komma 

ihåg dessa relationella aspekter, valt att skriva ut framtydande sådana inom parantares i 

materialet, så som (skratt) eller (hård ton), i syfte att minska egna tolkningar av situationen i 

efterhand som kan förändra samtalet (Kvale, 1997). 

Validitet handlar om huruvida man mäter det man vill mäta (Aspers, 2011). Detta är en 

granskning som görs under hela processen när man gör en studie. Under planering och 

intervju fas handlar det om att se till att upprätthålla forskningsetiska principer och att hela 

tiden ifrågasätta meningen i det som sägs samt kontrollera den erhållna informationen. När 

analysen genomförs fram till att rapporten är klar, handlar det om att de tolkningar man gör är 

logiska och valida hållbara. Utgångspunkten ska vara att rapporten är en valid redogörelse för 

studiens huvudresultat (Kvale, 1997). Ett problem med validitet som kan uppstå vid 

kvalitativa intervjuer är att respondenterna inte svarar sanningsenligt. Då mitt syfte är att 

förstå upplevelsen för mina intervjupersoner påverkar det problemet inte min studie. Det är 
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endast om respondenterna med avsikt ljuger om sin upplevelse det skulle bli ett problem 

(Kvale, 1997). Om man har en låg reliabilitet innebär det även att man får en låg validitet. Om 

man mäter det man vill mäta dåligt så kan man inte mäta det man ska (Aspers, 2011). 

Enligt Larsson (2005) så förlorar man en del validitet när man väljer att anonymisera både 

organisation och person, det som presenteras som resultat till viss del blir diffust. Jag har tagit 

det i åtanke när jag valt att anonymisera och gjort bedömningen att möjligheten till de svaren 

jag kan få genom att erbjuda anonymitet överväger eventuella problem med validiteten. 
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4. Resultat 

Resultatet kommer att redovisas i följande delar; Makt, organisationsstrukturen och 

ledarskapet. Detta för att göra det tydligt vad som har framkommit i intervjuerna utifrån min 

teoretiska modell (se modell 2.2) för att undersöka hur användandet av makt i en organisation 

kan uppfattas olika av chef och medarbetare utifrån French och Ravens taxonomi med tillägg.  

4.1 Makt 

Efter granskning av det empiriska materialet så verkar varken medarbetare eller chefer 

uppleva att det förekommer någon tvångsmakt, referensmakt eller ekologisk makt. Dessa 

maktbaser har därför uteslutits inför analysen. Nedan ser vi det kodningsschema som kunde 

identifieras i empirin: 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.1 Kodningsschema över maktbaser 

Som tidigare har nämnt i uppsatsen så förekommer en viss överlappning mellan dessa 

maktbaser, en anledning till att vissa former inte har förekommit i intervjuerna kan alltså vara 

för att de har tagits upp under andra maktformer. En annan anledning kan vara att frågorna 

som har ställts under intervjun inte är specificerade nog eller inte fångar upp maktbaserna. 

4.1.1 Legitim makt 

Empirin visade att de flesta medarbetarna räknade med att de behövde anpassa sig efter 

chefens önskemål och i viss mån uppfylla dennes krav, vilket enligt Yukl, (2012) visar på 

legitim makt. 

Maktbaser 

Positionsmakt 

Legitim makt Expertmakt Belöningsmakt Informationsmakt 

Personlig makt 
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”Det är han som är min chef, så han kan påverka ganska mycket. Är det något som kommer in som 

är superviktigt så kan han bestämma att jag ska lägga allt annat åt sidan för att fokusera på det här. 

Det har han ganska stort inflytande över. […] Han bestämmer vad för projekt jag ska arbeta med, 

hur jag ska prioritera […] men han är ju min chef så han kan styra och ställa över mig så. 

- Daniel (Medarbetare) 

Här ser vi ett exempel på en medarbetare som tycker att det är en självklarhet att hennes chef 

kan bestämma över hennes arbetsuppgifter till fullo och att hon skulle finna sig i det. Även 

cheferna räknade med att medarbetarna i stor utsträckning skulle utföra det som chefen sade 

till om, men att detta sällan skedde med uppgifter som låg utanför deras arbetsbeskrivning och 

om de skedde då var viktigt att förklara varför. 

”Jag känner en oerhörd lyhördhet från dom när jag ber om att något ska utföras. Men om jag vill att 

det ska vara på ett visst sätt så vill jag också att de ska förstå varför. Sen så känner jag också att de 

är väldigt lojala och hjälper mig med det”.  

- Carina (Chef) 

Citatet ovan ger ett tydligt exempel att chefen kan ställa krav och förväntar sig att de ska 

utföras och även att medarbetarna genomför dessa utan protester, vilket stämmer överens med 

det Jacobsen & Thorsvik (2002) säger om att man har mer legitim makt om man sitter på 

högre positioner.  

4.1.2 Expertmakt 

Att chefen ska kunna lösa jobbrelaterade problem, dela med sig av sina erfarenheter och 

tekniska kunskaper är faktorer för att besitta expertmakt där Yukl (2012) menar att dessa tre 

faktorer skapar potentiellt inflytande över medarbetarna. I intervjuerna framgick det att 

cheferna i stor utsträckning tycker att de besitter expertmakt genom att de besitter extra 

kunskaper vilket gör att de kan lösa problem samt dela med sig av sin kunskap.  

”Jag har en bra helikopterbild, jag vet mycket om vad som pågår runt omkring och i omvärlden […] 

Jag är ganska orädd och ganska kunnig inom mitt område, eller, väldigt kunnig […] Jag kan gissa 

att det ibland kan hindra när jag kommer med mina frågor sen, att det kan vara lite småläskigt, men 

också att jag ofta kan hjälpa till, vilket gör mig till en bra ledare”.  

- Gunilla (Chef) 

I det här citatet ser vi ett exempel på en chef som anser att hon besitter större/mer kunskaper 

än medarbetarna och även kan hjälpa dem lösa problem i sitt arbete. Enligt French och Raven 

(1959) varierar styrkan med expertmakt beroende på omfattningen av den kunskap cheferna 
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besitter. Det framgick även att medarbetarna gärna vände sig till sina chefer när de hade 

någon fundering angående sitt arbete eller behövde ta viktiga beslut. Vilket enligt Yukl (2012) 

är en indikation på expertmakt. 

”I: vem brukar du vända dig till när du ska ta beslut om något viktigt? 

R: ja det blir ju antingen min chef eller en nära medarbetare som har samma typ av arbetsuppgifter, 

liksom som kan området.  

I: hur mycket kan din chef av ditt arbete? 

R: Han har tidigare suttit i min roll, så han kan ju en hel del. Och det känns skönt att han har den 

bakgrunden som jag är i nu.” 

- Fredrik (medarbetare) 

I citatet ser vi respondenten beskriva hur han gärna vänder sig till sin chef när det ska tas 

viktiga beslut då han upplever att chefen har kunskap inom området och möjlighet att lösa 

problemen som kan uppstå.  

4.1.3 Belöningsmakt 

Empirin visar att både chefer och medarbetare anser att cheferna kan dela ut vissa belöningar. 

Enligt Yukl (2012) besitter man belöningsmakt om man kan fördela ut eftertraktade resurser.  

”Jag tycker att min chef är väldigt flexibel och att jag kan arbeta hemifrån. Det är med flexibla 

arbetstider, hon är väldigt generös och vill verkligen att jag ska få ihop mitt arbetsliv med mitt 

familjeliv och det uppskattar jag väldigt mycket, det ser jag nog som en belöning.” 

- Bengt (Medarbetare) 

I citatet ser vi ett exempel på en medarbetare som anser att han får en belöning av sin chef när 

han har möjlighet att bestämma över sina arbetstider i större utsträckning. Samtliga chefer har 

också möjlighet att påverka sina medarbetares lön, vilket enligt Yukl (2012) är en indikation 

på belöningsmakt.  

”I: Bestämmer du din personals löneökning? 

R: Vi har en modell som bygger på att man först har medarbetarsamtal och sen lönesamtal där man 

tittar på hur väl man har nått kriterierna under året. Då pratar man inte pengar utan försöker 

tillsammans identifiera att du och jag är överens. Därefter är det upp till mig att utifrån en pott som 

finns lägga pengar på mina medarbetare, och det är ingen förhandling.” 

- Carina (Chef) 

Här visar en chef ett tydligt exempel på att hon besitter stark belöningsmakt i form av makt 

över lönesättning. Alla chefer upplevde att de även hade möjlighet att ge andra belöningar 
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som att fördela mer eftertraktade arbetsuppgifter, erbjuda mer eller andra resurser, erbjuda 

mer tid i form av feedback och så vidare, vilket alla är faktorer för belöningsmakt enligt Yukl 

(2012). 

4.1.4 Informationsmakt 

Det framgår tydligt i mitt resultat att både chefer och medarbetare anser att cheferna sitter på 

mer information än övriga anställda vilket visar på informationsmakt (Yukl 2012). En 

anledning till att det kan vara fallet är att cheferna kan ta del av mer information på grund av 

sin position och kan även bestämma över vad för information som ska nå de andra (Yukl 

2012). 

”Det är väldigt hierarkiskt. All dialog ska gå genom chefer, vilket gör att det kan bli väldigt tungrott 

i arbetet. Det som berör mig direkt mejlas till min chef, och om han inte har tid att vidarebefordra det 

mejlet så kan det ligga i hans dator i flera dagar innan det når mig, vilket såklart påverkar mitt 

arbete. Chefer pratar med chefer istället för att chefen pratar direkt med mig.” 

- Eva (Medarbetare) 

Ovan ger respondenten ett exempel på hur informationsmakten hamnar hos cheferna och sen 

måste ges ut av chefen om hon bestämmer det och när det passar henne. Informationsmakt går 

även in under den hierarkiska strukturen, vi ser fler exempel på att informationsmakt 

förekommer under 4.2. 

4.2 Organisationsstruktur 

 

 

 

 

Figur 4.2 Kodningsschema organisationsstruktur 

Samtliga respondenter nämnde den rådande hierarkin som de uppfattade fanns i 

organisationen. Vissa verkade uppleva att detta påverkade deras dagliga arbete mer än andra 

gjorde. En hierarkisk organisation bidrar till ökade maktbaser under kategorin positionsmakt 

(Jacobsen & Thorsvik, 2002). De beskriver vidare att informationsmakten ökar med grad i 

hierarkin då man naturligt får tillgång till mer information i högre positioner. Intervjuerna 

visade på att alla medarbetare upplevde att det utövades makt genom organisationsstrukturen.  

Organisationsstruktur 

Upplever hierarki Upplever inte hierarki 
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”Det finns en kultur här, där det är väldigt hierarkiskt. Där man försöker utöva sin makt helt enkelt. 

Väldigt mycket hysh hysh saker. Det sitter i väggarna liksom, är du högt uppsatt chef så stannar det 

där liksom, det är inte så transparant ner till medarbetarna.” 

- Daniel (Medarbetare) 

Här ser vi ett exempel på att informationsmakt upplevs utövas i organisationen på grund av 

sin hierarkiska uppbyggnad. Att en organisation är hierarkisk uppbyggd kan också leda till 

centralisering av beslut vilket ger makten att ta beslut till de som sitter på chefspositioner 

(Jacobsen & Thorsvik, 2002). Jag ser att det är en del av det som ingår i den legitima 

maktform som återfinns i French och Ravens teori, där makten är knuten till befattning i 

organisationen och man får mer makt ju högre upp man befinner sig (Jacobsen & Thorsvik, 

2002).  

”Vi hade friare händer förut,, sen har det här bara snörts åt, jag vet inte vad det beror på.. Men jag 

märker att det styrs upp allt mer i olika dokument, riktlinjer […]. Ändå tycker jag att vi har 

styrdokument om allting snart” 

 - Hans (Medarbetare) 

Här berättar en respondent hur han tidigare tyckte att han hade större möjlighet att ta beslut i 

sin position men att de på senare tid har blivit mer centraliserat. Uppfattningen om att 

besluten är centraliserade såg jag i samtliga intervjuer med medarbetarna. Däremot så var det 

inte en enda chef som ansåg att besluten var centraliserade, utan snarare att organisationen 

arbetade för att decentralisera så mycket som möjligt. 

”Sen har vi ju försökt genom vårt arbetssätt här på avdelningen och i hela kommunen att vi vill att 

kompetensen, där den finns, ska ha så högt beslutandemandat som möjligt i frågor. Högsta ledningen 

ska mer lägga ut strategisk riktning, där verkställighet och delegation ska så långt ner som möjligt.” 

- Carina (Chef) 

I citatet ovan ser vi exempel på en chef som anser att de arbetar mycket decentraliserat och att 

beslutsmandatet ligger så långt ner som det går i organisationen. Uppfattningarna skiljer sig 

alltså starkt mellan chef och medarbetare i vart beslutsmandatet, och där med delar av den 

legitima makten, finns i organisationen. 
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4.3 Ledarskap 

 

 

 

 

Figur 4.3 Kodningsschema ledarskap 

I empirin har det framkommit att de anställda, både på chefsposition och medarbetarposition, 

som har en chef som de inte upplever utföra ett bra ledarskap, upplever starkare att 

organisationsstrukturen påverkar dem och upplever i de flesta fall maktbaserna förekomma i 

högre grad. De anställda som upplever att de har en bra chef upplever i lägre grad att 

maktbaser förekommer och även att organisationsstrukturen, om än att de är medvetna om 

hierarkin, inte anser att detta är ett hinder i deras arbete på samma sätt. Hur de anställda 

uppfattar sin chef som en bra eller mindre bra ledare, i detta fall både medarbetarna jag har 

intervjuat men även de chefer jag har intervjuat som alla också har högre chefer över sig, har 

jag dels tittat på hur respondenten svarar på frågan ”vad är en bra ledare?” och jämfört detta 

med hur de senare under intervjun beskriver sin egen chef. Jag har även gjort en övervägning 

av helheten i intervjun vad för grund det har utgjort i om respondenten har ansett att hennes 

chef är en bra ledare eller inte.  

”I: Vad är en bra ledare för dig? 

R: En bra ledare är en som vågar ta tag, gå med rak rygg, hela handen liksom. Kunna ta svåra 

beslut, inte vara konflikträdd, vara lyhörd och bry sig om medarbetarna liksom. […] 

I: Hur arbetar din chef med att du ska känna dig inkluderad? 

R: Jag tycker att han är väldigt lyhörd, Han bryr sig väldigt mycket […]”. 

- Fredrik (Medarbetare) 

Det här citatet visar ett exempel på hur det har låtit i intervjuer där den anställde upplever att 

hon har en bra chef. Att majoriteten av de anställda som upplever sig ha en bra chef samtidigt 

i lägre grad upplever att makt förkommer kan vara en slump då urvalet endast består av åtta 

personer, där hälften finner att de har en bra chef och där tre av fyra upplever lägre grad av 

maktbaserna än resten av urvalet. Det var framförallt lägre grad av informationsmakt som 

uppfattades, där de anställda inte i samma grad ansåg att information undanhölls av chefen 

eller att de inte fick ta del av information som endast chefer högre upp hade tillgång till. 

Alltså påverkar ett upplevt bra ledarskap att en del maktbaser upplevs förekomma mer sällan. 

Ledarskap 

Upplever ett bra ledarskap Upplever inte ett bra ledarskap 
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Enligt Yukl (2012) kan man också skapa en ökad känsla av inkludering i ledarskapet om 

ledaren arbetar med att göra medarbetarna delaktiga i en del av de beslut som tas. 

”Det gör hon genom att hon har på våra arbetsplatsträffar, där hela vår avdelning träffas en gång i 

månaden, har vi ofta workshops, där hon tar upp allt som händer. Jag vet inte hur hon orkar, men i 

alla fall, hon ber oss om hjälp att tänka. Och då i och med att hon gör det så blir ju vi involverade. 

Hon tvingar oss till det skulle jag vilja påstå.” 

- Hans (medarbetare) 

I det här citatet ser vi ett exempel på hur en chef arbetar med inkludering genom att tvinga 

medarbetarna att tänka med henne och försöka lösa problemet. Den här tendensen såg jag hos 

alla chefer, att de försöker ta beslut i den mån det går med sina medarbetare. De medarbetare 

som upplevde sin chef som bra höll uteslutande med om att de kände sig inkluderade i beslut, 

medan de som upplevde sin chef som mindre bra i stor utsträckning inte gjorde det. Det här 

bekräftar det Yukl (2012) säger om att man främjar ömsesidigt inflytande genom att göra 

medarbetarna delaktiga i besluten. 

4.4 Reviderad teoretisk modell 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.4 Reviderad teoretisk modell (Egenkonstruerad) 

Utifrån de påverkanssamband mellan definitionerna jag har hittat i empirin har jag skapat 

ovanstående modell. Här ser vi att den teoretiska modellen (se modell 2.2) ligger i grund och 

har sedan reviderats med tillägg och borttagning av samband.  

Det jag tidigare har nämnt att organisationsstrukturen påverkar ledarskapet har jag inte hittat 

bevis för i empirin. Det utesluter inte att så är fallet, men jag har inget stöd för det och har 

därför tagit bort det från min modell. Att organisationsstrukturen påverkar både chefens 

uppfattning och medarbetarens uppfattning har klargjorts i ovan resultat där vi ser att 

Organisationsstrukturen 

Chefens uppfattning om 
makt i organisationen 

Medarbetarens uppfattning 
om makt i organisationen 

Ledarskapet 
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medarbetarna upplever en hög grad av centralisering i organisationen, medan cheferna anser 

att det är en decentralisering. Både medarbetare och chefer upplevde även att de finns 

informations och belöningsmakt i organisationen vilket ska förekomma i högre grad i 

hierarkiska organisationer (Jacobsen & Thorsvik, 2002). 

Ledarskapet påverkade också både chefens och medarbetarens uppfattning om makt, där 

empirin visar att de som upplevt ett bra ledarskap i mindre utsträckning upplever sig påverkas 

av den hierarkiska organisationen samt upplever maktbaserna i lägre grad. De som däremot 

upplever ett mindre bra ledarskap upplever starkare att organisationsstrukturen påverkar dem i 

sitt dagliga arbete och att maktbaserna förekommer i större utsträckning.  

Chefens uppfattning om makt påverkar till sist ledarskapet genom att inverka på vad för 

maktbaser denna kommer att använda sig av. Vad cheferna anser behövs åtgärdas och inte i 

organisationen när det kommer till maktfördelning kommer reflektera deras ledarskap. Därför 

är det naturligt att denna påverkan finns. Idag anser cheferna att det är decentraliserat i 

organisationen, vilket kan vara en anledning till att medarbetarna anser att det är centraliserat, 

ingen arbetar för att medarbetarnas uppfattning ska förändras eftersom cheferna redan anser 

att vi är där.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 28 

5. Diskussion 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur makt uppfattas beroende på position, 

ledarskap och organisationsstruktur samt att undersöka hur väl French och Ravens (1959) 

makttaxonomi med tillägg av Yukl & Falbe (1991) går att tillämpa i en organisation. 

Uppsatsen har utgått från frågeställningarna: “Hur uppfattar chefer makten?”, “Hur uppfattar 

medarbetare makten?” och ”Hur väl följer organisationen French och Ravens taxonomi?”. 

Efter en analys av den empiri som framkom under intervjuerna indikerar resultatet att det 

finns en övervägande likhet mellan hur chefer och medarbetare uppfattar makten som utövas i 

organisationen i stort. Både chefer och medarbetare upplever att det förekommer legitim 

makt, expertmakt, belöningsmakt och informationsmakt. De övriga maktbaserna; tvångsmakt, 

ekologisk makt och referensmakt hittades det inga kopplingar till i empirin. Det kan bero på 

att fel frågor har ställts under intervjun, eller att respondenterna helt enkelt inte har satts i 

situationer där någon behöver använda sig av dessa maktbaser. Alltså kan vi redan här se ett 

avstick från det teoretiska ramverket när dessa maktbaser inte fångas upp i empirin. 

Maktformerna upplevs dock förekomma i olika hög grad mellan chefer och medarbetare. 

Medarbetarna upplever att den legitima makten återfinns hos cheferna i de högre positionerna. 

Cheferna håller med om denna uppfattning men menar att organisationen är decentraliserad 

och där med att beslutsmakten ligger så nära medarbetarna som möjligt. Här skiljer sig 

medarbetarnas och chefernas uppfattning åt. En hierarkisk organisation är ofta centraliserad 

(Jacobsen & Thorsvik, 2002) vilket stödjer medarbetarnas uppfattning. Att cheferna anser att 

det är en decentralisering kan ha att göra med att de även anser att de arbetar mycket med 

skapande av inflytande hos medarbetarna, där de låter sina medarbetare lägga in åsikter och 

hjälpa till att ta beslut (Yukl, 2012). De medarbetare som upplever att de har en bra chef 

upplever även att dem inkluderas i beslutstagandet, medan de som upplever att de har en 

mindre bra chef inte upplever denna inkludering i samma grad. Detta stämmer överens med 

Yukl (2012) att en effektiv chef kommer att inkludera medarbetarna i beslutsfattande. 

Ledaren riskerar att förlora den expertmakt och legitima makt hon besitter om medarbetarna 

skulle finna henne inkompetent till att ta beslut och vara kreativ i de situationer där det behövs 

(Yukl, 2012). 
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Sammanfattningsvis är svaret på frågeställningen ”Hur uppfattar medarbetaren makten i 

organisationen?” att hon uppfattar att det förekommer legitim makt, belöningsmakt, 

expertmakt och informationsmakt. Uppfattningen om hur mycket dessa former förekommer 

varierar med om medarbetaren tycker att hon har en bra chef eller en mindre bra chef. Det 

betyder att en person som har en bra chef i lägre grad upplever en hierarkisk 

organisationsstruktur där man försöker centralisera informationsmakten. Medarbetare 

upplever framförallt legitim makt i högre grad än vad chefer gör. 

Sammanfattningsvis är svaret på den andra frågeställningen ”Hur uppfattar chefen makten i 

organisationen?” att hon också upplever att legitim makt, belöningsmakt, expertmakt och 

informationsmakt förekommer, där chefen anser att organisationen är en hierarki men är 

decentraliserad. Om organisationsstrukturen skulle se annorlunda ut och vara av mindre 

hierarkisk karaktär, kommer den antagligen upplevas mer decentraliserad även av 

medarbetarna (Jacobsen & Thorsvik, 2002) och makten skulle kanske sitta i organisationen 

ute på linjen och chefer stå utan sådan makt. En ledare med positionsmakt ger inte bara 

inflytande över andra utan kan även användas för att stärka den personliga makten (Yukl, 

2012). 

Svaret på den tredje frågeställningen ”Hur väl följer organisationens French och Ravens 

taxonomi?” är att de maktbaser som har identifierats i organisationen är fyra av de sju stycken 

som utgör det teoretiska ramverket. Där legitim makt, belöningsmakt, informationsmakt och 

expertmakt upplevdes förekomma i organisationen och tvångsmakt, ekologiskmakt och 

referensmakt inte gjorde det. Rahim (1986) kom fram till att när expertmakt finns så finns 

även referensmakt, vilket inte stämmer i det här fallet. Som tidigare diskuterat kan det bero på 

att fel frågor ha ställts eller för att referensmakt har fångats upp av någon annan maktbas. Han 

påstod vidare att när belöningsmakt finns så finns även legitim makt enligt medarbetarnas 

uppfattning. Detta stämmer med mitt resultat där medarbetarna, och även cheferna, upplevde 

stark belönings och legitim makt. Att det inte förekommer någon referensmakt kan ha att göra 

med att ledare har för mycket positionsmakt. Enligt Yukl (2012) leder det till att hon istället 

för att utveckla sin personliga makt, förlitar sig på sin positionsmakt som enda 

maktanvändning. Eftersom att det upplevs förekomma expertmakt stämmer detta inte till 

fullo. Det kan även vara så att referensmakten inte har hunnit etablera sig, då det kan ta tid för 

sådan att infinnas (Jacobsen & Thorsvik, 2002). 
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Som avsnittet resultat tydligt visat skiljer sig medarbetarnas och chefernas uppfattning om 

makt åt beroende på om man upplever sig ha en bra ledare eller inte och utifrån vad man har 

för position i hierarkin.  

I en ny typ organisationer, där de är plattare strukturer, tror jag att maktbaserna också kommer 

att se annorlunda ut. Är det då organisationsstrukturen som påverkar maktbruket eller är det 

personernas maktbruk som påverkar organisationen? Det kan vara så att det är ett samspel och 

det därför är av yttersta vikt att organisationer funderar mer kring hur maktbegreppen 

påverkar medarbetare och ledare i organisationen. Därefter väljer de en organisationsform 

som hjälper till att skapa en sund arbetsplats där medarbetare och chefer kan växa genom gott 

ledarskap och en god balans av maktbruk från ledning. 

5.1 Konklusion 

Syftet med studien var “att undersöka hur makt uppfattas beroende på position, ledarskap och 

organisationsstruktur samt att undersöka hur väl French och Ravens taxonomi med tillägg av 

Yukl & Falbe går att tillämpa i en organisation”. För att kunna ta mig an ämnet formulerades 

tre frågeställningar: “Hur uppfattar chefer makten?”, “Hur uppfattar medarbetare makten?” 

och ”Hur väl följer organisationen French och Ravens taxonomi?”. De anställdas resonemang 

har visat att det finns många olika faktorer som påverkar upplevelsen av makt. Flera 

maktbaser som French & Raven (1959) samt Yukl & Falbe (1991) nämner i sin teori har 

återfunnits i det empiriska materialet i denna studie, där chefer och medarbetare är överens i 

vilka som förekommer. Samtidigt har resultatet visat att det finns baser som inte upplevs i 

organisationen, vilka ingår i den taxonomin som French & Raven (1959) beskrivit som 

grundläggande maktbaser. 

5.2 Framtida forskning 

Min studie har syftat till att undersöka hur makt uppfattas beroende på position, ledarskapet 

och organisationsstrukturen, samt att se hur den står sig mot det teoretiska ramverket som har 

använts. Min undersökning genomfördes i en hierarkisk organisation vilket enligt mitt 

empiriska material gav stor påverkan på uppfattningen av maktanvändningen. Förslag på 

framtida forskning är att det skulle vara intressant att studera hur dessa maktbaser skiljer sig 

åt, eller inte gör, i plattare organisationer där, som tidigare diskuterat, makten fördelas på ett 

annat sätt och tenderar att vara mer utspridd. 
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Under intervjuerna förekom det upprepade gånger hur resonemanget att det är svårt att ha en 

ledartitel utan chefsansvar då man saknar mandat, vilket gör ens arbetsuppgifter mycket svåra 

att genomföra. Detta skulle vara intressant att bedriva fortsatt forskning och kanske framför 

allt specifikt inom kommuner, då många kommuner är uppbyggda på att tjänstemän ska 

stödja, stötta och leda de politiska nämnderna, men utan något chefsmandat. 
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7. Appendix 

Bilaga 1. Intervjuguide 

Där de frågor markerade med ”C” endast har ställts till chefer och där det finns två frågor 
avgränsade med ”/” är första frågan ställd till chef och andra till medarbetare.   
Intro 

1. Bakgrund 
a. Utbildning kopplad till tjänst idag? 

2. Anställningens längd.  
3. Hur många år har du varit chef totalt i din karriär respektive i denna organisation? C 
4. Vad har du för position i företaget och vilken avdelning arbetar du på? 
5. Hur många anställda ansvarar du för? C 
6. Hur många arbetar på din avdelning? 
7. Vem rapporterar du till? 

Ledarskap 
8. Vad är en bra ledare? 
9. Är det någon skillnad mellan en ledare och en chef? 
10. Hur ser du till att alla dina medarbetare känner sig inkluderade? C 
11. Vad kännetecknar ledarskapet i er organisation? 
12. Vad är dina främsta egenskaper som en ledare? 
13. Hur mycket tid lägger du på att träffa dina anställda? / Hur mycket träffar du din chef? 

Positionsmakt 
Legitim makt 

14. Kan du berätta om ett tillfälle när du har använt ditt inflytande du har (på grund av din 
position) för att få igenom ett beslut? C 

15. Hur stor möjlighet har du och dina anställda att påverka era arbetsuppgifter? 
Belöningsmakt 

16. Har du en egen budget för din avdelning? C 
a. Bestämmer du utfallet på individens bonus? Bestämmer du din personals 

löneökning? 
17. Vilka typer av belöningsmodeller har ni? (Utbildning, feedback, befordran?) 
18. Hur sätts din lön? 

Tvångsmakt 
19. Vad finns det för regler om hur man får bete sig i organisationen? 

a. Vem har bestämt hur de reglerna är utformade? 
b. Vad händer med personerna som inte följer reglerna? 

20. Hur belönas prestation?/ Bestraffar personer som inte levererar. 
a. Hur är det reglerat? Vem bestämmer? 

Informationsmakt 
21. Vad använder ni er av för informationskanaler inom organisationen? 

a. Hur delegerar chefen information i sin organisation? 
22. Till vem brukar du vända dig till när något viktigt ska tas upp eller ett beslut ska tas på 

din arbetsplats? 
Ekologisk makt 

23. Vad för möjlighet har de anställda att utvärdera ledarskapet? 
a. Din grupp 
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b. Du 
24. Vad för möjlighet att påverka de anställdas dagliga arbetssituation har du? Position, 

hur de sitter på kontoret i landskap/rum, vad för projekt de ingår i? C 
Personlig makt 
Referensmakt 

25. Hur ser din relation ut med dina underställda? / Hur ser din relation ut med din chef? 
Expertmakt 

26. Besitter du några extra kunskaper eller egenskaper i jämfört mot dina underställda?/ 
Besitter du några extra kunskaper eller egenskaper i jämfört mot din chef? 

27. Hur upplever du att du bemöts av dina underställda när du ber om något som ska 
utföras? C 

Övrigt 
Vad motiverar dig till att arbeta här? 
 


