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Sammanfattning 

Sveriges arbetsmarknad står inför utmaningar då framtidens arbeten förväntas ersättas av mer 

komplexa tjänster som följd av att samhället blir mer högteknologiskt. Denna 

näringslivsförändring förväntas vidare generera högre krav på anställda till att bli mer 

självgående, flexibla och kompetenta – samtidigt förväntas organisationer möjliggöra detta för 

sina anställda. Denna näringslivsförändring går att koppla till begreppet och management-

tekniken empowerment, som syftar till att anställda ska få möjlighet till större delaktighet 

genom ökade befogenheter och därigenom generera positiva utfall för anställda såväl som 

organisationer. Kunskapen inom empowerment består övervägande av internationell 

forskning och främst av kvantitativa data. Vi har därför identifierat ett kunskapsglapp i 

litteraturen som avser självledandet och empowerment i en svensk kontext. Studiens 

frågeställningar går ut på att undersöka hur dagens självledande anställda, det vill säga 

anställda som jobbar i en kontext av empowerment, upplever behovet av en chef och vilket 

stöd de eventuellt känner att de behöver.  

 

För att besvara våra frågeställningar genomförde vi en kvalitativ fallstudie hos en ledande 

aktör inom fastighetsbranschen som nyligen genomgått en omorganisering med syfte att öka 

kunskapsnivån hos de anställda och därigenom skapa självledande anställda. Det empiriska 

materialet består av tio semistrukturerade intervjuer med anställda inom olika befattningar 

som före och efter omorganisering har blivit självledande.  

 

Det empiriska materialet analyserades med förankring i teorin om empowerment. Resultat 

visar att majoriteten av informanterna upplever ett behov av en chef. Behovet vi har 

identifierat hos informanterna har analyserats på både mikro- och makronivå. Sammantaget 

handlar det om ett behov av att chefen tydliggör riktlinjer avseende anställdas arbetsroller och 

arbetsuppgifter. Men likaväl grundar sig behovet i mjuka värden – så som att chefen ska vara 

lyhörd, relationsskapande, engagerad och hjälpa de anställda med deras utveckling.  

Nyckelord 
Empowerment, strukturell empowerment, psykologisk empowerment, självledarskap, chef, 
befogenhet 
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Förord 

Det finns flera personer som har hjälpt oss på många sätt att göra vår kandidatuppsats 

genomförbar. Först och främst vill vi tacka vår kontaktperson på fastighetsbolagets HR-

avdelning, som studien ägt rum på, för sitt trevliga bemötande, stöd och idéer hen lagt ner i 

denna uppsats. Ett stort tack riktas också till alla tio personer som har deltagit i vår studie 

genom att låta sig intervjuas. Utan deras engagemang, värme och tid hade inte vår studie 

kunnat genomföras.  

 

Slutligen vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Linda Weidenstedt som från början har 

varit otroligt engagerad i vår uppsatsidé. Hennes fantastiska stöd har hjälpt oss med nya idéer 

och synvinklar som har varit givande och intressanta under uppsatsens process. Utan Lindas 

stöd hade inte uppsatsen varit det den är idag. 

    

Stockholm, maj 2018 

Aleksandra Sukalo och Gabriela Montenegro 
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Inledning  

En levnadsnivåundersökning gjord av Institutet för Social Forskning på Stockholms 

Universitet, visar en stadig ökning av tjänstemän i Sverige sedan 1968 (LNU, 2010). Dessa 

näringslivsförändringar stärks av Lagerqvist (2012) som funnit att mer än 50% av dagens 

svenskar arbetar inom tjänstemannasektorn. Samtidigt skriver Fölster (2014) i sin rapport för 

strategisk forskning, att nästan hälften av de arbeten som finns i Sverige förväntas försvinna 

inom 20 år och ersättas av mer komplexa arbeten. Detta innebär således att organisationer på 

arbetsmarknaden idag står inför nya utmaningar som följd av ett mer snabbrörligt, 

högteknologiskt och informationsbaserat samhälle. Följaktligen förväntas efterfrågan av mer 

flexibla, självständiga och kompetenta anställda att öka och därigenom förväntas 

organisationer röra sig mot allt fler självledande arbetsteam och konceptet empowerment 

(Houghton m.fl., 2006). 

 

Som följd av förändringar som skett och förväntas att ske i ännu större utsträckning inom 

näringslivet framöver, har vi funnit att det finns ett behov av att undersöka självledande 

anställda närmare och framförallt i en svensk kontext. Vi genomförde vår studie på ett företag 

som nyligen genomgått en organisationsförändring vars syfte varit att öka kunskapsnivån och 

därigenom skapa mer självledande anställda. Vi analyserade organisationens ökade efterfråga 

på självständighet, kompetens och delaktighet ur perspektivet empowerment, som är nära 

besläktat med att vara självledande. Vid en genomgång av tidigare forskning inom området 

fann vi att en övervägande del av kunskapen om empowerment består av internationell 

forskning som framförallt är kvantitativ. Vi anser därför att denna studie kommer att bidra 

med ett nytt perspektiv inom forskningsområdet på den svenska arbetsmarknaden samt även 

komplettera de kvantitativa studierna som finns internationellt. 

 

Frågeställningarna vi kommer att undersöka är huruvida självledande anställda har ett behov 

av en chef och i sådana fall vilket behov som efterfrågas. Ett gammalt kinesiskt ordspråk, som 

återfinns i Manz och Sims (1987:106) beskriver ledarskap som, ”the best of all leaders is the 

one who helps people so that, eventually, they don’t need him”. I linje med uttrycket vill vi 

alltså undersöka om en chef är något som informanterna i studien upplever att de behöver. 



 

 3 

Frågeställning och syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka självledande anställdas syn på självledandet och 

behovet av att ha en chef. För att nå syftet utgörs frågeställningen av: 

1. Upplever självledande anställda ett behov av en chef? 

2. Vilket behov kan i sådana fall identifieras enligt de självledande anställda? 

Disposition 

Studien börjar med ett grundligt teoriavsnitt av komponenterna inom empowerment-teorin 

som består av en redogörelse på mikro- och makronivå. Detta anser vi kommer att ge en mer 

nyanserad bild till våra frågeställningar. Vidare gör vi även en kort redogörelse av tidigare 

forskning, som följs av ett metodavsnitt. I metoden kommer vi att analysera samtliga 

ställningstaganden som vi har gjort under processens gång. Därefter redovisar vi de mest 

relevanta resultaten från studien som kommer att ge en helhetsbild till frågeställningen och 

dess syfte. Vidare följer en ingående diskussion av de huvudsakliga resultaten som avslutas 

med en kritisk reflektion av vårt arbete och förslag på framtida forskning. 

Teori 

I detta avsnitt redogör vi för vår valda teori och dess byggstenar. Vår teoretiska utgångspunkt 

är empowerment som kommer att användas som stöd för att analysera självledande anställdas 

behov av en chef. Det övergripande syftet med empowerment är att ge anställda större 

ansvarsfrihet och befogenheter som ska främja deras arbetstillfredsställelse och prestationer – 

ett koncept som är nära besläktat med att vara självledande. Vi anser därmed att denna teori 

utgör en god grund till att undersöka våra frågeställningar. 
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Vi har vidare valt att analysera empowerment ur både ett mikro- och makroperspektiv genom 

komponenterna strukturell och psykologisk empowerment. Strukturell empowerment syftar 

till strukturer, policys och praxis medan psykologisk empowerment består av den anställdes 

upplevelse av bland annat motivation och meningsfullhet (Spreitzer & Doneson 2005:2;5). 

Weidenstedt (2017a) argumenterar för att dessa komponenter kompletterar varandra, vilket vi 

håller med om. Genom att skapa en förståelse för båda aspekterna av empowerment, vill vi 

undersöka huruvida strukturell empowerment möjliggör psykologisk empowerment likväl hur 

psykologisk empowerment bidrar till strukturell empowerment (Spreitzer & Doneson 2005:8). 

Vi anser vidare att empowerment som teoretisk utgångspunkt kommer att bidra till en mer 

nyanserad bild av hur det är att vara självledande och därigenom vår studie. 

Empowerment  

Empowerment är ett utbrett begrepp som har studerats i flera decennier inom olika fält. Det 

har framförallt tagit en given plats inom ledarskapspraktikerna och organisationsforskningen 

(Conger & Kanungo,1988; Thomas & Velthouse, 1990; Weidenstedt, 2017a). Teorin har 

ingen entydig definition utan anses vara kontextuellt bunden av populationer, organisationer 

och arbetsdomäner (Spreitzer, 2007; Zimmerman 1990; Zimmermann, 2000).  

 

Zimmerman (2000:43) ser empowerment som ett teoretiskt ramverk som skapar ett mervärde 

för anställda genom en ökad förståelse för befintliga processer inom organisationer, såväl som 

för potentiella konsekvenser av olika beslutsfattande. Han definierade därför empowerment 

som en process där anställda ges möjligheten att kunna påverka och ta kontroll över sitt 

dagliga arbete förslagsvis genom att utveckla sina färdigheter, hantera resurser och utveckla 

sitt sociala nätverk (Zimmerman, 1995:583–584). Thomas och Velthouse (1990:667) menar, i 

likhet med Zimmerman, att empowerment är ett sätt att ge befogenheter till anställda. Detta 

kan göras på olika sätt; genom auktoritär befogenhet, kapacitet – som syftar till anställdas 

tilltro till sin egen förmåga – eller engagemang, som kan kopplas till motivation. Denna tanke 

stärks av Weidenstedt (2017a:37) som definierar empowerment som befogenheter som 

distribueras ut i organisationen, vars syfte är att öka den anställdes känsla av egenkontroll och 

effektivitet.  

 

Zimmerman (2000) förklarar vidare att vikten av empowerment ligger i målsättning, syfte och 

strategi. Således menar Spreitzer och Doneson (2005) att empowerment handlar om att 
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inspirera anställda att vilja äga sin egen utveckling, snarare än att anamma en regi från 

organisationen. Detta stärks av Conger och Kanungo (1988) som menar att anställda med 

makt i större utsträckning tenderar att nå sina mål än de som saknar befogenheter. 

Zimmerman (2000) påpekar också att anställda som upplever empowerment kommer att vilja 

vara mer ansvarstagande och delaktiga i organisationen och dess utveckling (Zimmerman, 

2000:46). Utöver detta menar Spreitzer och Doneson (2005:17) att anställda som har en insikt 

och förståelse av sina styrkor, i högre utsträckning också kommer att uppleva empowerment 

och därigenom ha en mer positiv attityd. 

 

Empowerment bidrar dock inte bara till de anställdas utveckling utan kan på sikt, även leda 

till positiva effekter för organisationen. De positiva effekterna förväntas generera lägre 

kostnader, bättre arbetsprestationer, större engagemang, arbetstillfredsställelse, ökat 

innovativt beteende och produktivitet (Spreitzer & Doneson 2005:3;11). Detta avspeglar en 

anledning för chefer att delegera befogenheter, för att kunna öka anställdas effektivitet och 

uppnådda målsättningar (Conger & Kanungo, 1988:472–473). Spreitzer och Doneson (2005) 

påtalar däremot vikten av att flera eller samtliga komponenter inom begreppet empowerment 

behöver uppfyllas för att önskat resultat ska uppnås och att både anställda och organisationer 

ska bli positivt påverkade av empowerment. Dessa komponenter är information, stöd, 

resurser, utvecklingsmöjligheter, meningsfullhet, kompetens, självbestämmande och 

påverkan. I följande avsnitt kommer vi att diskutera dessa två typer av empowerment 

närmare. Författarna illustrerar detta argument genom att förklara, att om en anställd 

visserligen får tillgång till nödvändig information (strukturell empowerment) men samtidigt 

upplever en avsaknad av ett tydligt syfte bakom arbetsuppgiften och därför inte förstår hur 

informationen ska användas (psykologisk empowerment), så kommer troligen inte den 

anställde heller att känna sig empowered (Spreitzer & Doneson 2005, 5–6;10). Detta tydliggör 

samspelet mellan strukturell och psykologisk empowerment och vikten av båda aspekter. 

Strukturell Empowerment  

Strukturell empowerment kan ses som en struktur vars syfte är att ge resurser till de anställda 

(Jaheoon m.fl., 2017:1525; Zimmerman, 1995:581) genom att distribuera befogenheter som 

ska öka och uppmana de anställdas ansvar och delaktighet (Spreitzer & Doneson 2005:5–6; 

Weidenstedt, 2017a:14). Grundtanken bakom detta ligger i att beslutsfattandet ska sippra ner i 

olika led inom organisationen. Detta ska vidare generera att de anställda har möjlighet att fatta 
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beslut som rör deras dagliga arbete och arbetsroll (Spreitzer, 2007:3–4). Enligt Lawler (1986) 

ingår det i strukturell empowerment att ge den anställde tillgång till information, stöd – så 

som att få hjälp och resurser – kompetensutbildningar samt utvecklingsmöjligheter, oavsett 

den anställdes position (Spreitzer, 2007:4). Organisationer kan möjliggöra detta genom att 

skapa policy, strukturer och praxis som ska stärka de anställdas kontroll och delaktighet. 

Vidare behöver inte strukturell empowerment alltid innefatta strategiska eller omfattande 

beslut, utan kan likaväl handla om vilken arbetsmetod eller arbetstempo de anställda ska 

arbeta efter (ibid). 
Figur 1 illustrerar de fyra komponenter som ingår i strukturell empowerment 
 

Spreitzer (2007) redogör mer konkret för en rad olika åtgärder som kan stärka strukturell 

empowerment inom organisationer. Ett exempel på åtgärd kan vara att skapa transparens i 

informationsflödet. Denna transparens kan organisationer och ledningsgrupper skapa genom 

att på ett tydligt sätt redogöra för strategiska riktlinjer, så som mål, visioner och ansvar såväl 

som ekonomiska aspekter som kostnader och produktivitet. Vidare föreslår hon en 

transparens, även i motsatt riktning, det vill säga anställdas åsikter och förbättringsförslag ska 

kunna nå högre upp inom organisationen. Författaren menar på att transparens i 

informationsflödet kommer i större utsträckning leda till bättre och smartare beslut för 

organisationer. Ett annat exempel på åtgärder inom strukturell empowerment är att erbjuda 

anställda resurser, så som utbildningar med syfte att öka anställdas kunskaper och kompetens 

både i sina nuvarande arbetsroller såväl som organisationen i sin helhet. Ytterligare ett 

exempel som lyfts är att öka självledande arbetsteam inom organisationer eftersom det per 

automatik skapar ökad auktoritet och ansvar (Spreitzer, 2007:5). 

 

Sammanfattningsvis kan man argumentera att strukturell empowerment inte enbart syftar till 

att stärka anställdas kunskaper och delaktighet utan också kan ses som att det innebär fördelar 

för organisationen. Genom att frigöra tid från att fatta somliga beslut kan chefer istället ägna 

sig mer åt strategiskt och innovativt arbete, som ska hjälpa organisationen att bli mer 

framgångsrik (Spreitzer, 2007:4). 
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Psykologisk Empowerment  

Som ett komplement till strukturella aspekter av empowerment operationaliserade Thomas 

och Velthouse (1990:668) psykologisk empowerment som en inneboende motivation som är 

kopplad till den anställdes arbetsuppgift och aktiviteter. På så vis syftar psykologisk 

empowerment till att fånga individuella upplevelser och erfarenheter om hur anställda kan 

uppleva en känsla av empowerment, utöver en strukturell analysnivå (Weidenstedt, 

2017a:16). Vidare skapades fyra kognitioner som skulle illustrera den inneboende 

motivationen hos den anställde med fokus på dennes upplevelse av arbetet (Spreitzer, 

2007:7). Dessa fyra kognitioner kom sedan att sammanfattas av Spreitzer (1995) till följande; 

meningsfullhet, kompetens, självbestämmande och påverkan. 

Figur 2 illustrerar de fyra kognitioner som ingår i psykologisk empowerment av Spreitzer (1995). 
 

Meningsfullhet innebär att arbetet och arbetsmålen har ett syfte som går i linje med den 

anställdes egna värderingar och som genererar engagemang och hängivenhet (Thomas & 

Velthouse, 1990). Detta inkluderar även förväntningar på arbetsrollen, värderingar, tilltro och 

beteende (Spreitzer, 1995). Yukl och Becker (2006:211) menar vidare att meningsfullhet kan 

ses som motorn i empowerment som ger anställda större drivkraft i sitt arbete. Om en anställd 

däremot inte upplever meningsfullhet ökar sannolikheten att denne kommer att känna sig 

isolerad och inte kunna relatera till sitt arbete och de arbetsuppgifter denne har (Thomas & 

Velthouse, 1990).  

 

Kompetens definieras som den anställdes tilltro till sin egen förmåga att kunna utföra sina 

arbetsuppgifter på ett bra och kompetent sätt. Kompetensen relaterar därmed till den 

anställdes effektivitet, förväntningar på sina egna prestationer och självförtroende i 

arbetsrollen (Spreitzer, 1995:1443). Om en anställd upplever sig ha kompetens så ökar 

sannolikheten att ta sig an svårare arbetsuppgifter (Spreitzer & Doneson, 2005:16). Conger 

och Kanungo (1988:479) visade på hur emotionellt och förtroendegivande stöd kan stärka 

anställdas tilltro till sin egen kompetens och utförande av arbetsuppgifter, även vid 

utmaningar i arbete. Spreitzer och Doneson (2005:7) vidareutvecklade detta genom att påvisa 

att chefer utgör en viktig roll för de anställdas upplevda empowerment, då de har möjligheten 
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att tydliggöra metoder, begränsningar och skapa tillförlitliga relationer. I motsats till detta 

innebär således avsaknaden av kompetens en risk att skapa en rädsla hos den anställde. Detta 

kan vidare resultera i att denne kan komma att undvika situationer då berörd kompetens 

behöver användas – något som på sikt också innebär att den anställde inte kommer att kunna 

vidareutveckla kompetensen eller förbättra den (Thomas & Velthouse, 1990). Detta stärker 

Houghton m.fl., (2007:24) i sin argumentation om att anställda som saknar erfarenhet 

troligtvis behöver mer vägledning innan de kan uppmuntras och tillåtas i en mer självledande 

roll. 

 

Självbestämmande ger den anställde en känsla av att denne har möjligheter att fatta beslut och 

därigenom också har ett ansvar för sina handlingar (Thomas & Velthouse, 1990; Spreitzer 

1995). Exempelvis kan detta röra vilka arbetsmetoder man ska använda sig av, vilket 

arbetstempo man ska ha och vilken insats man ska lägga in (Spreitzer & Doneson, 2005). 

Författarna argumenterar att anställdas självbestämmande tenderar att öka flexibilitet, 

kreativitet och initiativtagande. Medan motsatt effekt istället kan skapa negativa känslor 

kopplade till arbetet och ett försämrat självförtroende (Thomas & Velthouse, 1990). 

Självbestämmande innebär inte nödvändigtvis att anställda alltid kommer att fatta korrekta 

beslut. Utan även om de fattar felaktiga beslut så kan de anställda uppleva en känsla av 

empowerment som följd av att de har fått vara med i beslutsprocessen (Zimmerman, 

1990:173–174). På samma sätt resonerar Conger och Kanungo (1988) i sin studie, då de fann 

att anställdas motivation grundar sig i förväntningar på önskat resultat och utfall. De menar att 

anställdas förväntningar väger tyngre än själva resultatet och därmed utfallet. Således kan 

sämre utfall inte skada den anställdes känsla av empowerment så länge stöd och uppskattning 

finns från chefer (Conger & Kanungo, 1988:476). 

 

Påverkan handlar om den anställdes förmåga att kunna påverka olika utfall som rör dennes 

arbete genom exempelvis strategiska, administrativa och operativa beslut (Spreitzer, 2007). I 

och med detta skapas förutsättningar för anställda att uppleva att de gör en skillnad i arbetet. 

Detta genom att uppnå ett syfte och ett mål, vilket tydligt går att sammankoppla med resultat 

och prestation (Thomas & Velthouse, 1990). Även detta tenderar att öka anställdas innovativa 

beteende som följd av upplevelsen av att inte ha lika stora tekniska eller strukturella 

begränsningar (Spreitzer, 1995:1448–1449).  
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Zimmerman (1995:585) belyser även att psykologisk empowerment kan ses som ett 

dynamiskt begrepp och argumenterar för att den upplevda empowerment tenderar att fluktuera 

över tid men att det i sin helhet på sikt alltid ökar. Anledningen till att han anser begreppet 

vara dynamiskt grundar sig i att individer vid olika tillfällen i privatlivet såväl som yrkeslivet 

upplever en mer och mindre stark känsla av empowerment. Detta kan ses som en naturlig del 

av livet. 

Kritisk reflektion av empowerment  

Även om ingen universell definition finns av empowerment så är de flesta inom forskningen 

eniga om att avsikten bakom konceptet är positiv (Amundsen & Martinsen, 2015; Spreitzer & 

Doneson 2005; Weidenstedt, 2017a; Zimmerman, 1990). En konsekvens av att empowerment 

anses vara kontextuellt bunden, är att det kan medföra svårigheter med att hitta ett mätverktyg 

som ska verka likvärdigt universellt. Med detta sagt argumenteras det att empowerment inte 

kommer att verka likadant för alla anställda eller i alla kontexter och därmed nödvändigtvis 

inte kan antas att alltid vara positiv. Zimmerman understryker därför vikten av en konsekvent 

definition som kan skapa grundläggande ramar för vad empowerment är, trots dess 

kontextuella bundenhet (Zimmerman 2000:45, Zimmerman 1995:587). På så vis kan man 

argumentera för att utfallet av åtgärder gällande empowerment kan komma att variera 

beroende på omständigheterna (Weidenstedt, 2017a).  

 

Ett ytterligare problem med konceptet empowerment är att det går in i en mängd andra 

begrepp och koncept som betecknar liknande aspekter. Självledarskap är ett sådant besläktat 

koncept, där några av komponenterna går att återfinna i empowerment. Detta understryks av 

Markham och Markham (1995:343) som menar att självledarskap kan ses som en uppmaning 

till empowerment bland anställda. Dessa likheter inom teorierna gör att vi kan granska 

forskningen kritiskt i förhållande till våra frågeställningar. Markham och Markham (1995) 

refererar exempelvis till en artikel av Manz och Sims (1980) som argumenterar för att 

självledarskap kan komma att ses som ett substitut för chefer, vilket i sin tur kan reducera 

chefskostnader inom organisationer (Markham S & Markham I, 1995:345). I motsats till 

tidigare påstående menar Morgeson (2005) att det finns tre faktorer som understryker vikten 

av en chef, även i självledande team. Först och främst argumenterar han att självledande 

anställda inte fattar de slutgiltiga beslut så som avskedningar, anställningar och större inköp. 

Vidare menar författaren att chefer bär ansvaret att engagera och uppmuntra sitt team, upplysa 
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om deras begränsningar samt hantera oförutsedda händelser på ett sätt som är svårt för 

anställda att göra i sitt dagliga arbete då de saknar den övergripande inblicken. Slutligen 

argumenterar författaren för att chefer kan bidra positivt till teamet och dess funktioner 

(Morgeson, 2005:497). I linje med detta argumenterar Stewart m.fl., (2011:213), i motsats till 

Manz och Sims, att självledandet inte ska ses som ett substitut för chefer utan snarare att 

rollen tar sig en ny skepnad som ska bidra med stöd och hjälp för anställda att utföra sitt 

arbete. Detta argument stärks ytterligare av Spreitzer (2007:11) som menar att chefer i 

empowerment team har en roll som skiljer sig från den traditionella chefsrollen. Detta 

möjliggör för chefer att kunna åstadkomma empowerment bland de anställda och kan därmed 

ses som nödvändig. 

Tidigare forskning 

Eftersom vi redan redogjort för de viktigaste bidragen inom empowerment litteraturen, 

redogör vi i det här avsnittet bara kort för tidigare forskning inom fältet. Som tidigare nämnt 

domineras tidigare forskning om empowerment av internationella studier och vi har, till det 

bästa av vår förmåga, funnit ett kunskapsglapp inom litteraturen om hur empowerment kan 

tillämpas på svensk arbetsmarknad och framförallt inom tjänstemannasektorn. Följaktligen 

har vi anpassat genomgången av tidigare forskning i den mån vi kunnat för att komma så nära 

studiens ämne som möjligt och därmed skapa bästa möjliga relevans till syftet. 

  

Som tidigare nämnt är ett fundament inom empowerment en distribution av befogenheter som 

ska främja delaktighet och ansvar. I sin studie fann Manz och Sims (2001) att självledande 

anställda tenderar att utveckla en ansvarskänsla över sina arbetsuppgifter och arbetsprocesser. 

Detta skapar ökat engagemang till arbetsuppgifter, målsättningar, arbetsteam och 

organisationen i sin helhet. Vidare fann de i sin studie att dessa anställda också känner ökad 

känsla av autonomi och kontroll som i sin tur kommer generera ett självständigt beteende och 

därigenom beslutsfattande. Detta går att anknyta till empowerment som visar hur ökade 

befogenheter inger kontroll över ens arbetsliv och genererar ett mer självständigt arbete. 

Författarna hävdar vidare i sin studie att anställda som inte aktivt arbetar med sitt självledande 
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istället tenderar att skapa ett mycket större behov av en chef som ska vägleda dem. Detta 

skapar en oförmåga att självständigt kunna handla och tänka (Houghton & Yoho, 2005).  

 

En svensk studie av Weidenstedt (2017b) syftade till att undersöka inställningen till 

empowerment bland anställda inom svensk detaljhandel. I denna studie fann hon stöd för att 

anställda som känner en hög grad av empowerment också rapporterar bättre välmående samt 

bättre prestationer i arbetet. I studien framkom det att ålder tenderar att variera behovet av 

åtgärder som leder till empowerment. Författaren argumenterar att anställda i åldern 40–59 

vanligtvis har större erfarenhet, kompetens och självförtroende som kan leda till att de redan 

upplever en viss grad av empowerment och därmed inte känner ett lika stort behov som en 

yngre målgrupp i åldern 20–39 (Weidenstedt, 2017b:18–19). Detta stärker Spreitzers 

(1995:1443) slutsats om att anställda som upplever sig vara kompetenta och har en tillit till sin 

förmåga, också kommer öka sin effektivitet samt våga ta mandat. Vidare fann Weidenstedt i 

sin studie att informanterna antog att åtgärder av empowerment skulle öka deras 

arbetsbelastning, ge fler arbetsuppgifter och även öka arbetskraven (Weidenstedt, 2017b:20). 

Denna studie kan därför hjälpa oss att se hur anställdas inställning till omorganiseringen och 

därigenom mer självledande roller, kan komma att påverka deras förväntningar och 

upplevelser. Denna erfarenhet kan vidare tänkas komma att påverka behovet av en chef. 

 

I vår kritiska reflektion av empowerment redogör vi för potentiella konsekvenser av att 

empowerment ses som kontextuellt bundet. Detta är något som också har uppmärksammats av 

senare forskning, där flera studier hänvisar till problem som uppstår när empowerment 

misslyckas – ett fenomen som är känt som paradoxal empowerment (Weidenstedt, 2017a; 

Yukl & Becker, 2006). Spreitzer och Doneson (2005) påpekar att många organisationer tar till 

sig empowerment som en kortsiktig lösning i hopp om att det ska lösa befintliga problem, så 

kallade quick-fix. Vilket ofta leder till att organisationer överger processen av empowerment 

under implementeringsfasen och innan det hunnit ge någon effekt (Spreitzer & Doneson 

2005:3), vilket styrks av Yukl och Becker (2006). Detta kan i sin tur bero på att organisationer 

inte alltid vet hur de ska applicera teorin i praktiken på ett bra sätt eller att åtgärderna avtar 

och glöms bort under processens gång (Spreitzer & Doneson 2005:7). Andra anledningar till 

misslyckade åtgärder av empowerment är antagandet att alla anställda önskar utökat ansvar 

och beslutsfattande i samma utsträckning (Weidenstedt, 2017a:40). Detta förtydligar 

Wickisier (1997:217–218) genom att påvisa att det alltid inom en grupp anställda kommer att 

finnas de som upplever sig vara empowered, de som delvis är det och de som är avvaktande. 
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Han menar vidare på att den största anledning till att man inte önskar bli empowered grundar 

sig i rädsla, som kan leda till att anställda sluter sig för förändringar. Detta kan vidare leda till 

ökad stress eller sämre självförtroende (Weidenstedt, 2016:8). Med detta sagt kan 

organisationer aldrig tvinga anställda att känna empowerment eftersom det istället kan skapa 

en motsatt effekt (Spreitzer & Doneson 2005:13;21). En ytterligare potentiell anledning kan 

vara att formella befogenheter saknas vilket gör att den anställde fortfarande kommer att 

känna sig underminerad av den delegerade. Detta kan uppdaga negativa känslor så som 

besvikelse, bitterhet eller frustration över att inte känna kontroll eller kunna leva upp till 

förväntade krav i arbetet (Weidenstedt, 2017a; Spreitzer & Doneson, 2005; Zimmerman, 

1990). Detta styrker Wickisier (1997:218) och argumenterar att essensen av paradoxal 

empowerment också grundar sig i när befogenheter och kontroll fråntas anställda, vilket kan 

komma att skapa oförutsedda konsekvenser. 

Reflektioner kring avsaknaden av svensk 

empowerment forskning  

Som tidigare nämnt finns väldigt lite akademisk forskning av empowerment på arbetsplatsen i 

Sverige. Denna insikt delas av Weidenstedt (2017a:28) som hävdar att forskning om 

empowerment i Sverige främst handlar om hälsa och välmående på arbetet, snarare än hur 

empowerment kan användas som ett verktyg för att främja engagemang, motivation och 

prestation på jobbet. En anledning till detta kan vara att skandinaviska länder i större 

utsträckning, än exempelvis Anglosaxiska länder, har empowerment som ett inneboende stöd 

inom politiska och fackliga aspekter (Humborstad, 2012:224).  

 

Hofstede (2001:87) fann i sin undersökning att Sverige hamnar lågt på skalan av maktdistans, 

vilket innebär att befolkningen i Sverige generellt förespråkar jämlikhet i maktfördelningen. 

Detta kan kopplas till att svenskar förväntar och anser att chefer ska rådgöra med sina 

anställda vid beslut som rör deras arbete (Weidenstedt, 2017a:21). Enligt World Value Survey  

rankades Sverige som ett land med hög tolerans och tillit, vilket främjar kompetens, 

utvecklingsmöjligheter, strukturer och viljan att arbeta i grupper (Weidenstedt, 2017a:22). 

Således kan man argumentera för att beslutsfattande och delaktighet ses som en naturlig del 

på den svenska arbetsmarknaden och som därigenom kan stärkas av tidigare forskning som 
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hänvisar till att svenskar har hög arbetsmoral och engagemang kopplat till sitt arbete 

(Humborstad, 2012:224). 

 

Med anledning av bristen på svensk forskning inom området, har vi därför i större 

utsträckning använt oss av internationell forskning till studiens avsnitt om teori och tidigare 

forskning. Detta kan därför komma att påverka dess applicerbarhet i den svenska kontexten – 

något som vi kommer att ta hänsyn till. 

Metod  

Metodval  

Vi har valt en kvalitativ ansats för vår studie då vi anser att en sådan ansats skapar de bästa 

förutsättningarna för att komma åt och skapa en förståelse för självledande anställdas 

livsvärldar och därigenom besvara våra frågeställningar (Lagermar, 2008:41–42; Aspers, 

2011:14). Vidare har vi valt fallstudie som forskningsdesign, vilket innebär att man tillämpar 

en studie på en specifik plats för att kunna komma åt ett intensivt stadium av en miljö 

(Bryman, 2011: 74). I vårt fall krävs en mer fokuserad studie av vederbörande organisations 

anställda för att kunna besvara våra frågeställningar. Fallstudier kritiseras för att inte kunna 

bidra med ett resultat som ska generera generaliserbarhet och därmed extern validitet 

(Lagermar, 2008:123). Vi anser dock att denna fallstudie kan i viss mån exemplifiera gruppen 

självledande anställda och således representera en bredare kategori som passar till angiven 

kontext och därigenom delvis uppnå extern validitet (Bryman, 2011:77). Vi har vidare strävat 

efter att uppnå extern reliabilitet genom att grundligt redogöra för vårt tillvägagångssätt som 

ska möjliggöra en replikering av denna studie (Lagermar, 2008:118).  

Vårt intresse för studien grundades i ledarskap och motivation som ämnesområde. Detta 

utvecklades sedan vidare efter att ha kommit i kontakt med vederbörande organisation, som 

framhöll att de hade ett intresse av att undersöka deras självledarskap. Vi formulerade därefter 

frågeställningar och ett syfte utifrån vårt intresse, kunskapsluckan vi funnit inom 

forskningsfältet och organisationens behov. Resultatet av denna studie kommer efter 
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opponering att presenteras muntligt för organisationens HR-avdelning och även skickas 

skriftligen till dem och informanterna. 

 

Vårt förhållningssätt i denna studie har varit abduktiv, vilket innebär att vi har växlat mellan 

induktivt och deduktivt förhållningssätt (Aspers, 2011:265). I studiens första skede hade vi ett 

deduktivt förhållningssätt och formade intervjuguiden utifrån teman som vara nära 

sammankopplade till vår valda teori. Detta berodde på att vi ville säkerställa att vi på bästa 

sätt kunde ställa frågor som i efterhand skulle kunna kopplas till teorin och därigenom inte 

lämna något åt slumpen. I det fortsatta arbetet antog vi ett mer induktivt förhållningssätt både 

under intervjuerna, kodning av materialet och i resultatet, för att på så vis vara så öppna som 

möjligt till empirin och eventuellt andra aspekter som inte omfattas av teorin (Lagemar, 

2008:127).  

 

Vidare har vi valt att i denna studie använda oss av det engelska begreppet empowerment 

istället för det svenska begreppet egenmakt. Detta grundar sig i att vi anser att empowerment 

skapar en närmare anknytning till den befintliga kunskapen som främst domineras av 

internationell forskning. Fortsättningsvis anser vi också att det är lättare att urskilja de olika 

komponenterna som ingår i empowerment genom det engelska ordet och således undviker 

risk för förvirring för läsaren. Vi är därför medvetna om det språkskifte som sker 

genomgående i studien.  

Organisationen 

Organisationen som undersökts i studien är en ledande aktör inom fastighetsbranschen som 

äger, förvaltar och utvecklar kontor- och butiksfastigheter i storstäderna och har cirka 350 

anställda. Studien genomfördes på ett av tre affärsområden – teknik, service och utveckling, 

inom Stockholmsområdet. Denna avdelning genomgick under hösten 2017 en omorganisering 

som innebar att vissa roller försvann medan andra skapades. Följden av detta blev att flera 

roller kommit att bli mer självledande än vad de tidigare har varit, med anledning att öka 

kunskapsnivån och därigenom kunna anpassas till samhällets utveckling. 
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Urval & Datainsamling  

Inför studien bokade vi ett uppstartsmöte med vår kontaktperson inom fastighetsbolaget som 

arbetar som HR Business Partner. Kontaktpersonen, även kallad gatekeeper (Aspers, 

2007:119), informerade oss om organisationens struktur och potentiella avdelningar som 

lämpade sig för studiens syfte och gav oss således en förståelse för organisationen. Vi ansåg 

att avdelningen teknik, service och utveckling var bäst lämpad att fånga fenomenet 

självledarskap i vår studie. Detta motiverar vi genom att vissa inom avdelningen har varit 

självledande redan sedan före omorganiseringen medan andra nyligen kommit in i det, vilket 

vi anser ger en mer nyanserad bild av självledandet och därigenom våra frågeställningar.   

Med hjälp av vår gatekeeper skickade vi ut ett missivbrev till storstäderna Stockholm, 

Göteborg och Malmö. Missivbrevet innehöll information om uppsatsens syfte och de 

forskningsetiska principerna. Efter en veckas väntan utan respons fick vi omvärdera vår 

kontaktväg. I samråd med vår handledare kontaktade vi vår gatekeeper igen och bad om att få 

ta del av en lista över anställda inom avdelningen teknik, service och utveckling. Utifrån 

bifogad lista handplockade vi slumpmässigt personer som vi skickade ett separat mail till. I 

mailet informerade vi om studiens syfte och de forskningsetiska principerna samt en förfrågan 

om att ställa upp på en intervju. Genom att kontakta utvalda anställda, kunde vi nå dem på ett 

mer personligt sätt vilket gjorde att vi fick återkoppling från samtliga som vi hade kontaktat. 

Vår förförståelse för empowerment-teorin och innebörden av att vara självledande var väldigt 

begränsad före studien. Därför hade vi ett deduktivt förhållningssätt när vi skrev vår 

intervjuguide som bestod av teman sammankopplade till vår teori för att säkerställa att vi höll 

oss inom ramen av teorierna. Dessa teman bestod av strukturell och psykologisk 

empowerment och dess komponenter samt förväntningar och krav. Vi valde att inte uttrycka 

oss i teoretiska termer i samband med frågor om empowerment för att på ett bättre sätt kunna 

komma åt informanternas upplevelser och därigenom få ett mer naturligt löpande samtal 

genomgående. Istället operationaliserade vi teorin genom att ställa frågor som ingår i 

komponenterna och som i analysen kan sammankopplas till teorin utan att använda begreppet 

empowerment. Vi valde också att ställa frågor som kunde vinklas på ett sätt där informanterna 

upplevt en komponent men likaväl när de har känt en avsaknad av den. Exempelvis ställde vi 

en fråga om informanterna upplevde tydliga riktlinjer för hur de skulle arbeta mot sina mål. 

Varpå vi sedan också vände på frågan och bad dem berätta om en situation där de inte har 
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upplevt tydliga riktlinjer. Detta gjorde vi för att kunna skapa fler dimensioner till analysen 

som skulle kunna möjliggöra vad som anses fungera väl och när informanterna upplever en 

avsaknad och hur de i sådana fall hanterade det. Vi är medvetna om att det till viss del skapar 

en påtvingad information som inte alltid är aktuell i deras nuvarande situation men vi 

argumenterar för att det ändå ger oss ett underlag av vad de värdesätter och upplever i 

förhållande till teorin. Vidare anser vi också att detta kan motverka att ha vetenskapliga 

glasögonen på sig och därmed riskera att bortse från viktiga pusselbitar utöver teorin (Aspers, 

2011: 39). 

Innan vi höll våra intervjuer med informanterna gjorde vi en förstudie på en klasskamrat som 

inte hade kunskaper inom ämnet sedan tidigare. Syftet med detta var att bena ut om alla frågor 

upplevdes tydliga, relevanta och hade bra övergångar (Aspers, 2007:75). I vår forskarroll har 

vi strävat efter transparens gentemot organisationen och informanterna genom att förklara 

studiens syfte, metod, teori, forskningsetiska principer samt besvara eventuella frågor som de 

har haft (Aspers, 2011:67). Vårt mål var att bygga upp trygghet och förtroende till oss genom 

att ha denna transparens för att på så vis kunna komma närmare informanternas sanna åsikter. 

Vi genomförde tio semistrukturerade intervjuer. Tillvägagångsättet för semistrukturerade 

intervjuer innebär att det visserligen finns strukturerade frågor och teman, men det möjliggör 

även utrymme för att flexibelt kunna ställa följdfrågor och frångå intervjuguiden vid behov 

(Lagemar, 2008:69). Intervjuernas upplägg bestod av en inledning där vi presenterade oss 

själva, återupprepade syftet med studien och informerade om intervjuns upplägg samt vad 

som kommer att ske i vår studie framöver. Enligt Lagemar (2008:71) är inledningen en viktig 

del för att den intervjuade ska känna sig trygg i situationen och få en tydlig bild av vad 

studien handlar om. Vidare bestod intervjun av avsnittet bakgrund som innefattade frågor om 

informantens arbetsroll och arbetsuppgifter. Även detta var ett inledande sätt att skapa 

trygghet och bekvämlighet innan frågorna kopplade till våra frågeställningar ställdes. När en 

kvalitativ intervju ska genomföras menar Langemar (2008: 70) att det är viktigt att vara 

lyhörd och flexibel. Detta är något vi under samtliga intervjuer strävade efter för att inte missa 

värdefull information. Vi har även varit måna om att inte på något sätt påverka informanterna 

i deras svar, exempelvis genom att ställa öppna frågor. Däremot kunde vi upprepa 

informanternas svar omformulerade med egna ord för att få en bekräftelse eller be om 

förtydligande av vad de precis hade sagt (ibid). I slutet av samtliga intervjuer bad vi 

informanterna att tipsa om en eller flera kollegor inom avdelningen som de anser kunde passa 
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vår studie – ett tillvägagångssätt som även kallas snöbollsurval (Lagermar, 2008:63). Vidare 

informerade vi dem om att de i efterhand har möjlighet att ta del av studien och även kontakta 

oss vid vidare frågor och funderingar. Samtliga av informanterna önskade ta del av studien 

och kommer efter inlämning att få den skickad per mail (Aspers, 2011:35). 

Intervjuerna varade mellan 40 till 60 minuter och hölls i enskilda mötesrum på 

organisationens olika kontor runt om i Stockholm. Vi anpassade oss efter våra informanter för 

att öka tillgängligheten och bad även dem att bjuda in till möten. Detta med förhoppningen att 

de skulle känna en större trygghet av att deltagandet var på deras villkor. Vidare spelades 

samtliga intervjuer in efter godkännande från informanterna för att säkerställa att all 

information transkriberades korrekt, vilket också underlättade vid kodningen.  

Etik  

Inför varje vetenskaplig undersökning har man som forskare skyldighet att ta hänsyn till de 

individer som är inblandade i forskningsprocessen (Vetenskapsrådet, 2002 s. 7–14). Till detta 

har Vetenskapsrådet (2002) formulerat ett antal forskningsetiska principer som forskare bör 

följa. Dessa fyra huvudkrav består av; 1) Informationskravet som innebär att forskaren ska 

informera om forskningens syfte för deltagarna, 2) Samtyckeskravet som innebär att 

deltagarna i en studie har rätt att själva bestämma över sin medverkan, 3) 

Konfidentialitetskravet som handlar om att deltagare ska ges största möjliga konfidentialitet 

och att personuppgifterna ska bevaras på ett sätt att utomstående inte kan ta del av dem, samt 

4) Nyttjandekravet vilket betyder att uppgifter insamlade om enskilda personer får endast 

användas för forskningsändamål. Om alla dessa krav följs av forskaren har denne gett 

deltagarna det individskydd som de har rätt till (ibid.). 

Vi har under studien tagit hänsyn till samtliga principer. När vi kontaktade informanterna 

informerade vi dem om de forskningsetiska principerna så som studiens syfte, att de förblir 

anonyma och att inga uppgifter ska kunna sammankopplas till dem i studien eller efteråt. 

Vidare informerade vi informanterna att de när som helst under studien får avbryta sitt 

deltagande. Under intervjuns inledning gick vi återigen igenom de forskningsetiska 

principerna för att säkerställa att de fortfarande kände sig trygga med att delta. 
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Analys 

Efter att samtliga intervjuer hade genomförts transkriberades intervjuerna som vi därefter 

skrev ut. Vi började med att läsa samtliga intervjuer för att bekanta oss med materialet och få 

en övergripande bild. Därefter övergick vi till öppen kodning för att kritiskt granska och tolka 

återkommande begrepp och särskilda uttryck (Aspers 2011:172), så kallade första ordningens 

konstruktioner. Detta gav oss väldigt många och olika koder som vi noterade i marginalen. 

Vidare fortsatte vi med en fokuserad kodning med ett mer deduktivt förhållningssätt då vi 

först skapade teman utifrån teoretiska begrepp och därmed andra ordningens konstruktioner 

(Bryman, 2011:514). Detta kombinerades induktivt med återkommande koder som inte ingick 

i teorin men var av relevans för att kunna besvara frågeställningarna. På detta sätt la vi teorin 

åt sidan och lät empirin vara framträdande. När vi hade noterat alla koder skapade vi ett 

kodningsschema i Excel där vi klippte in citat från transkriberingen som passade till de olika 

teman vi skapat och som vi önskade belysa (Aspers, 2011:173). Detta gjorde att vi också 

kunde kartlägga noterade koder och lägga till nya, slå ihop eller ta bort dem vi inte ansåg var 

av relevans, vilket medförde en större överblick som underlättade vid analysen. 

Resultat  

I detta avsnitt kommer vi att presentera studiens huvudsakliga resultat som består av generella 

observationer och konkreta analyser som avser att besvara studiens frågeställningar: (1) 

Upplever självledande anställda ett behov av en chef? Och (2) Vilket behov kan i sådana fall 

identifieras enligt de självledande anställda? Resultatet kommer att redovisas genom ett antal 

underrubriker som är förankrade i empowerment-teorin samt två fokusområden, utöver vår 

teori, som uppdagats från empirin och är av vikt för studiens syfte och frågeställningar. 

Underlaget till resultatet och analysen består av intervjuer med tio anställda i olika 

självledande roller på det undersökta fastighetsbolaget. För att säkerställa att ingen 

information ska kunna kopplas till deltagarna och därmed påverka deras anonymitet, har vi 

valt att benämna samtliga som informanter 1–10. 
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Omorganisering 

Fastighetsbolaget genomförde en omorganisering av avdelningen teknik, service och 

utveckling under hösten 2017, med syfte att höja kompetensnivån bland de anställda som 

följd av hyresgästers ökade kravställningar. Detta blev också ett sätt för organisationen att 

fokusera på andra kärnfrågor än man tidigare hade gjort.  

 

I studien har vi funnit att majoriteten av informanterna anser att det ökade ansvaret som följt 

av omorganiseringen, har bidragit till nytt engagemang och en positiv atmosfär i 

organisationen. Informant 4 belyser denna organisationsförändring på ett sätt som kan tolkas 

som att uppskattning och teamkänsla är viktiga faktorer för självförtroendet i arbetet:  
Det känns överlag som att teknik och service har fått mer fokus i företaget. Förut kändes det liksom som att man 

slet och slet i det tysta och ingen brydde sig och ingen förstod vad man gjorde […] Jag kände mig obekväm när 

jag inte var med teknik och service-gänget. Som att jag var en sämre människa. Men när det var vi då var det 

hur kul som helst […] Nu har det liksom lyfts upp på en helt annan nivå så det är jätteroligt [...] det känns som 

att alla har blivit lite mer i team, alla jobbar åt samma håll, man pratar mycket mer med varandra. 

 

Det som framgår ur citatet är att informanten upplever att uppskattning och teamkänsla kan 

leda till ökad meningsfullhet, en komponent inom psykologisk empowerment. Meningsfullhet 

tenderar att bidra till ökad arbetstillfredsställelse och engagemang. Thomas & Velthouse 

(1990) argumenterade i sin studie att en avsaknad av meningsfullhet däremot kan leda till en 

upplevd känsla av isolering i arbetet. Detta argument kan således vara en möjlig förklaring för 

informantens upplevelse av arbetsmiljön före organisationsförändringarna. 

 

Samtidigt framhålls det av flera informanter att omorganiseringen bidragit till ökade 

oklarheter avseende deras nya arbetsroller och arbetsuppgifter. Denna förvirring beskrivs av 

informant 6:  
Ja, alltså vi har ju precis haft en omorganisation som är väldigt, väldigt stor. Så att egentligen skulle jag kunna 

säga att min roll blev väl inte riktigt satt överhuvudtaget, så att den är lite flytande […] men det bökiga är ju att 

vi inte riktigt vet hur vi ska jobba egentligen. 

 

Enligt Spreitzer och Doneson (2005:7) har chefer ett viktigt ansvar att tydliggöra bland annat 

metoder och begränsningar för sina anställda och därmed förstärka komponenten kompetens, 

inom psykologisk empowerment, för dem. Citatet kan tolkas som att det sannolikt finns 

brister angående denna komponent inom empowerment hos vederbörande chef utifrån vårt 
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material. En potentiell konsekvens av detta, om det inte åtgärdas, skulle kunna vara en negativ 

inverkan på anställdas arbetsprestation, effektivitet och självförtroende. 

 

Sammanfattningsvis kan vi argumentera för att omorganisationen övergripande har fört med 

sig ökad arbetstillfredsställelse och engagemang för de anställda, vilket har bidragit till ett 

positivt utfall för organisationen. Samtidigt framhålls det att det kan finnas 

förbättringspotential för chefer att klargöra arbetsbeskrivningar och arbetsuppgifter för 

anställda som berörs av omorganiseringen. 

Strukturell empowerment 

I termer av strukturell empowerment, har vårt material uppvisat en tydlig koncentration av 

informanternas berättelser kring komponenten stöd. Vi har därför valt att belysa just stöd 

ingående eftersom vi anser att det är av relevans för studiens frågeställningar.  

 

Särskilt utmärkande för komponenten stöd är att samtliga informanter ansåg att stora delar av 

kunskap och resurser går att återfinnas inom organisationen – på flera platser än enbart hos 

chefen. Informanternas enhetlighet tyder på att valet att söka stöd inte baseras på hierarkiska 

yrkesroller, utan snarare på kunskapen någon besitter. Detta framkom tydligt hos informant 4: 
Vill jag ha hjälp så finns det alltid någon att fråga. Antingen ringa någon entreprenör eller så har vi väldigt 

mycket kunskap på [organisationsnamnet]. Det gäller bara hitta vem det är. Men många gånger man kör fast så 

kan man kolla med någon, för oftast har någon haft liknande problem. 

 

Något som stärks ytterligare av informant 3: 
Jag tänker att om någon har koll på någonting då går jag till dem. Om jag vet att chefen har koll på det så går 

jag till hen (red.). Sen om det är så, alltså, att jag inte har någon att fråga eller att jag inte vet vem jag ska ta det 

med, då frågar jag chefen absolut och sen kan hen (red) typ ta det vidare någonstans. 

 

Detta går att sammankoppla till omorganisationens huvudsakliga syfte – att öka anställdas 

kunskapsnivå och därmed öka självledandet hos dem. Det framgår ytterligare att kunskap och 

resurser inte enbart finns inom organisationen, utan att det också finns möjlighet att få 

stöttning externt av konsulter, entreprenörer eller samarbetspartners. Detta går i linje med 

Manz och Sims (2001) argument som anser att självledarskap kan komma att vara ett substitut 

för chefer.   
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Det framgick även att flera informanter upplevde att behovet av chefens stöd krävs när det 

gäller projekt som är av större ekonomiska belopp eller särskilda projekt som inte är vanligt 

förekommande. Vilket tydliggjordes av informant 7: 
Inte i det här dagliga kanske hen (red.) är med i nya projekt och i större projekt måste hen (red.) vara med. […] 

Jag vill ju ha pengar att göra någonting med och uppskattar kostnaden. Är det någonting med hög kostnad då 

vill man inte sitta där själv utan man måste ha diskussion. Det handlar alltid om att blanda in och fatta 

gemensamma beslut. 

 

Sammanfattningsvis kan man, utifrån vårt material, urskilja att behovet av en chef främst 

avser projekt som är av större karaktär eller inte är vanligt förekommande. Detta grundar sig 

delvis i organisationsstrukturer –  att chefen måste ge sitt godkännande vid exempelvis större 

ekonomiska belopp, men också för att det kan skapa en trygghet i beslutsfattandet för den 

anställde. Men utöver detta, kan man tolka att informanterna gärna söker stöttning av personer 

med relevant kunskap, vilket oftast brukar vara kollegor. 

Psykologisk empowerment 

Vi fann vidare i vårt material att två komponenter inom psykologisk empowerment var av stor 

vikt för att besvara frågeställningarna - nämligen kompetens och självbestämmande. Med 

särskild betoning på komponenten självbestämmande. 

 

Kompetens definieras av Spreitzer (1995:1443) som den anställdes tilltro till sin egen förmåga 

vad avser att utföra sitt arbete på ett kompetent sätt. De som hade arbetat länge inom 

branschen och organisationen, fann vi hade ett större självförtroende i sin yrkesroll och tilltro 

på sin förmåga. Detta illustrerade informant 7 genom att betona ålder och erfarenhet som 

faktorer till dennes kompetens: 
Det är sånt man kommer in vid stigande ålder då känner man sig tryggare i allt […] man har en väldigt massa 

erfarenheter i ryggen så att det blir ju enklare […] Magkänslan hjälper till, man har varit med om mycket och 

sett och hört så mycket under alla år. 

 

Denna slutsats stärks av Weidenstedt (2017a) som i sin studie påvisade att en äldre målgrupp 

inom detaljhandel upplevde större kompetens och bättre självförtroende, vilket enligt henne 

skulle kunna bero på större erfarenhet. Detta resonemang bekräftas ytterligare av informant 5, 

som tillträtt i en ny självledande roll efter omorganiseringen. Informanten påvisade en 
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betydligt lägre grad av upplevd kompetens och därmed sämre egenkontroll över sin 

arbetssituation, eftersom denne var ny i sin roll: 
Det är det som är nackdelen med att vara ny i rollen. Man är så jäkla ineffektiv. Man måste söka information 

hela tiden, detektivarbete hela tiden […] då tar allt extra lång tid. Inte som när man är erfaren […] det är just 

det att man inte har all kunskap.  

 

En sådan känsla, som informant 5 beskriver, kan potentiellt leda till paradoxal empowerment 

med konsekvenser som sämre självförtroende och ökad stress (Weidenstedt, 2016:8). Detta 

skulle kunna motivera ett behov av en chef, som kan ge den anställde mer stöd tills denne blir 

mer trygg i sin nya roll (Houghton & Yoho, 2005).  

 

Vidare leder oss detta in på den andra empowerment-komponenten som är självbestämmande. 

Komponenten definieras som den anställdes upplevelse av att få fatta beslut och ha ett ansvar 

för sina handlingar. Manz och Sims (2001) har funnit i sin studie att ansvarskänsla hos 

anställda tenderar att utveckla dem i deras självledande roller. Detta argumenterar Houghton 

och Yoho (2005), ska bidra till ett lägre behov av en chef eftersom anställda tenderar att ha 

större egenkontroll över sitt arbetsliv och beslutsfattande. Detta återspeglas i våra intervjuer 

då det framkom att flera informanter ansåg att få fatta egna beslut som ökar delaktigheten 

utgjorde en viktig drivkraft för dem. En mycket intressant reflektion från informant 1 visade 

att delaktighet inte enbart bidrar till en ökad ansvarskänsla, utan också påverkar inställningen 

till andra olika aspekter av arbetet: 
[…] att faktiskt få vara med […] istället för att bli informerad om en förändring. Det tyckte jag faktiskt var en 

väldigt stor skillnad och då kände jag mig väldigt motiverad i mitt arbete. Sedan har en förändring både 

negativa saker och positiva saker med sig. Men jag kunde bara se positivt även på de negativa sakerna.  

 

Vi anser att detta på ett tydligt sätt förklarar essensen av när en anställd upplever 

empowerment genom ökad befogenhet och involvering som, i linje med teorin, ökat 

informantens arbetstillfredsställelse och attityd. Informant 1 delade vidare med sig av insikten 

att ökad delaktighet också ställer en förväntan på den anställde att kunna bidra till 

delaktigheten som denne tagit del av. På liknande sätt resonerar informant 2 som menar på att 

delegerat ansvar upplevs som ett förtroende från organisationen och ett ansvar att leva upp till 

de förväntningar som i sin tur kan tänkas följa av ansvaret:  
De har ett sånt förtroende i det du gör […] det är jätteviktigt för mig när förtaget har ett förtroende för dig. Du 

ska inte missbruka det men du måste ändå leva upp till det. Det motiverar och driver en att man får ansvar hela 

tiden. 



 

 23 

 

En organisation som tror på sina anställda och lägger sitt förtroende i dem kan, utifrån vårt 

material, tolkas som en drivkraft som bidrar till en önskan att vilja vara mer ansvarstagande 

samtidigt som det ökar motivationen. Vidare kan vi inte se ett mönster av att det 

nödvändigtvis måste vara chefen som ansvarar för att delegera befogenheten till de 

självledande anställda. 

 

Fortsättningsvis berättar samtliga informanter att en del av deras självledarskap är att de har 

en frihet att bestämma upplägget på sina arbetsuppgifter självständigt så länge det går i linje 

med det organisatoriska ramverket och uppsatta målsättningar. Inställningen till denna frihet 

av beslutsfattande varierar däremot bland informanterna. Informant 4 illustrerar detta genom 

att understryka att det både finns positiva och negativa följder av självbestämmande, utan att 

gå in närmare på vad dessa specifikt är: 
Jag skulle säga att jag jobbar nog precis som jag bestämmer. Jag känner inte att någon tycker och tänker eller 

pekar med hela handen utan jag kör mitt race, helt fullt ut. På gott och ont.  

 

Detta stärks av informant 3 som också understryker att man självständigt sätter sina egna mål 

för hur mycket man vill uppnå inom ramen för organisationens målsättningar: 
Man har fria händer och det är mycket upp till en själv hur mycket man känner att man vill pusha sig, vilket jag 

tycker är jättebra. [organisationsnamnet] pushar inte en till att du måste göra det här, utan det är upp till dig 

själv. 

 

Detta fångar också essensen av empowerment som Spreitzer och Doneson (2005) anser ska 

vara den anställdes sätt att äga sin egen utveckling. Vidare kan man koppla självledandet som 

någonting man som anställd också aktivt behöver arbete med vilket Manz och Sims (2001) 

har argumenterat för. Informant 2 tydliggör detta genom att vederbörande i början var osäker 

på sitt beslutsfattande och kände ett behov av extra stöd. Men med erfarenhet och kunskap om 

vilka möjligheter och begränsningar som finns i beslutsfattandet, har säkerheten ökat: 
I början var jag jätteosäker. Då frågade jag varenda liten grej. Nu har man blivit mer såhär man vet vad man 

har mandat till och de besluten kör man på liksom. Så att jag känner mig säker på att ta beslut. Så länge jag vet 

att jag har mandat till det och är jag osäker så kan jag alltid fråga. 

 

Detta speglar återigen tidigare reflektioner kring behovet av att ha en chef som tydliggör 

riktlinjer för en anställds arbete. Detta ger informant 1 stöd för genom att berätta att chefen 

uppmanar anställda till att fatta beslut, även om det inte alltid får önskat utfall: 
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Jag vet att min chef vill att vi […] ska vara jättemodiga och […] verkligen våga. Man kan alltid göra fel, det ska 

inte vara fel att göra fel, och gör man fel så ska man alltid lära sig. Men att få folk att våga göra fel är rätt svårt. 

 

Vidare illustrerar informant 1 betydelsen av att få fatta egna beslut och hur avgörande det är 

för att kunna trivas i sin yrkesroll: 
Jag behöver kunna få fatta de beslut jag själv vill och känna att jag har ett mandat. Så fort man börjar plocka 

väck mandat då känner man också sig degraderad om man säger så. Sen kan man alltid ta beslut i samförstånd. 

[…] Men så fort jag känner att jag kan argumentera och att jag får argumentera för mina beslut och få mandat 

och genomföra dem så är jag nöjd. För då är det också upp till mig själv över vad jag vill göra. 

 

Detta stärker hur paradoxal empowerment kan uppstå som en känsla av att vara underminerad 

av sin chef och uppleva en degradering när man velat fatta ett beslut men inte fått 

befogenheter att göra det (Zimmerman, 1990). En effekt av detta kan uppdaga negativa 

känslor som kommer att påverka den anställdes arbetsprestation och avsaknad av kontroll i sin 

arbetssituation, eller få andra oförutsedda konsekvenser (Weidenstedt, 2017a; Wickisier, 

1997). 

Chefens betydelse 

Chefernas delaktighet i det dagliga arbetet, fann vi variera kraftigt. Informant 10 uttryckte att 

dennes chef var högst delaktig i det dagliga arbetet, vilket också uppskattas. Främst beror det 

på att informanten antar att den höga delaktigheten endast kommer att vara på detta sätt 

initialt eftersom omorganisationen fortfarande pågår: 
Jag tycker det [red. angående chefens delaktighet i arbetet] är lagom. Det är nästan lite mycket, men det får det 

gärna vara. Det känns att hen (red.) lite tar det ansvaret jag borde ta och jag känner att hen (red.) får gärna 

göra det. Det är jättebra om hen (red.) är här i början, för det kommer inte kunna var så hela tiden sen […] Jag 

tycker hen (red.) gör ett fantastiskt jobb i att coacha in i en ny roll. 

 

I motsats till detta ansåg informant 8 att dennes chef inte alls varit så närvarande som 

informanten förväntat sig, vilket uttrycktes vara en utmaning till en början. Istället har 

informanten hittat andra kontakter inom organisationen för att få det stöd som behövs i 

arbetet: 
Kanske i början, då var det väldigt svårt. Men nej jag känner inget behov av det. Jag gillar att jobba 

självständigt. Jag har inte så stort behov att det måste vara min chef jag pratar med, jag får hjälp av dem 

personer som jag behöver.  
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Avslutningsvis ställde vi en rättfram fråga som är kopplad till vår frågeställning – ”upplever 

du att det behövs en chef för det arbete du har”? Majoriteten av informanterna ansåg att en 

chef behövdes för att kunna få stöd, känna trygghet och bekräftelse att luta sig mot när man 

behöver det. En del av behovet kan motiveras som en följd av att processen av 

omorganiseringen fortfarande pågår och kräver ett större stöd. Ett annat argument som kan 

lyftas är hur informant 1 resonerade kring chefens roll: 
Jag tror att mycket handlar om att ha någon som visar riktlinjer och ska kunna vara en stöttepelare. En del av 

chefsrollen är också att ha en kommunikation med sina medarbetare och fråga hur dem mår och hur de känner 

och skapa en tillit […] vilket jag kan känna också är en viktig del.  

 

Detta argument stärker tesen att chefens roll kan antas återfinnas i en ny utformning som 

syftar till att bistå med stöd och hjälp för anställda att vända sig till i fråga om större, 

övergripande frågor eller konkreta problem där man inte har kunnat hitta en lösning själv 

(Stewart m.fl., 2011:213). Majoriteten av de anställda förväntar sig att deras chef ska kunna 

stå för tydlighet, engagemang, lyhördhet, stöd och utmaningar genom att ge feedback: 
Jag tycker det är viktigt att min chef är tydlig och att hen (red.) är engagerad […] och faktiskt finnas där när det 

behövs. Det skulle jag säga är det viktigaste. Jag har förväntningar på att min chef ger mig feedback så att jag 

kan bli bättre också. 

 

Vilket stärks ytterligare av informant 4 som menar på att chefen finns som stöd när 

informanten behöver hjälp likaväl som att stödja vederbörandes utveckling: 
Hen (red.) är jättebra. Hen (red.) är väldigt lyhörd och vill alltid ta fram det bästa ur en och lyssnar på en. Man 

måste lyssna för att komma nära någon och försöka vara behjälplig och förstående liksom. Hen (red.) hjälper 

mig med det jag behöver, samtidigt som jag ska utvecklas, så utmanar hen (red.) mig.  

 

Informanterna som däremot argumenterade för att en chef egentligen inte är nödvändig, 

menade att det bara är en ytterligare chefstitel i organisationskedjan och ett sätt att driva upp 

sina löner. Informant 9 ansåg att chefens roll var överflödig i organisationen och därmed inte 

fyllde något tydligt syfte: 
Nej men då ska vi vara helt ärliga. Nej jag tror att man skulle kunna kapa en chef i ledet. Jag är inte säker på att 

min närmsta chef egentligen får oss eller [organisationsnamnet] att gå runt eller behövs. Så Nej. 

 

Sammanfattningsvis kan man, utifrån vårt material, tolka att informanterna upplever att 

kommunikationen med chefen är viktig för dem. Kommunikationen kan beröra 

organisatoriska frågor som att klargöra riktlinjer, men också mjuka värden så som att fråga 

hur man mår, ge feedback, vara engagerad och lyhörd. 



 

 26 

Diskussion 

Studiens frågeställningar har varit att undersöka om självledande anställda upplever att de har 

ett behov av en chef och i sådana fall vad för typ av behov som kan identifieras. Syftet med 

att undersöka dessa frågeställningar har varit att synliggöra den förväntade ökningen av 

självledande roller i en svensk kontext på ett sätt som vi, till det bästa av vår förmåga, inte har 

kunnat hitta i tidigare litteratur. Studien baseras på tio semistrukturerade intervjuer med 

anställda i olika självledande befattningar inom vederbörande undersökt organisation. I det 

här avsnittet kommer vi att redogöra för de huvudsakliga resultaten vi funnit i studien som 

hjälper oss att besvara våra frågeställningar. 

 

I vårt resultat har vi funnit att majoriteten av informanterna upplever ett behov av en chef. 

Detta behov är av övergripande karaktär som återfinns på både makro- och mikronivå. På 

makronivå grundar sig informanternas behov i att organisationen ska ha tydliga riktlinjer för 

hur arbetsrollerna ska vara utformade och vilka arbetsuppgifter som ska ingå. Detta är av 

särskild vikt i vårt fall då organisationen nyligen har genomgått en organisationsförändring 

som inneburit flera förändringar i arbetsroller och därmed deras arbetsuppgifter. Detta går 

också i linje med tidigare forskning, som klargör behovet och argumenterar för att chefers 

ansvar ligger i att, på ett tydligt sätt, redogöra för organisationens tillvägagångssätt och 

begränsningar (Morgeson, 2005). Vidare framhålls det också att behovet, utöver strukturell 

tydlighet, finns i att få stöttning av arbetsuppgifter som berör större ekonomiska beslut eller 

projekt som inte är vanligt förekommande. Detta illustrerades framförallt av informant 7 som 

påpekade att man inte vill vara själv i att fatta större beslut, utan gärna ser att det görs i 

samråd med chefen. 

 

Således behöver vi på makronivå göra en viktig distinktion i behovet som informanterna 

upplever att de behöver av en chef och vad de anser att de redan har. I vårt material 

framhävdes just tydlighet och stöttning av övergripande och större projekt vara ett behov som 

en chef behöver bistå med. Men det som avser deras dagliga arbete upplever informanterna att 

de redan har verktyg och resurser för att kunna leda sig själva. Det framgick av samtliga 

informanter att de självständigt får bestämma hur de ska lägga upp sina arbetsuppgifter, hur 

mycket ansvar de vill ta inom ramen för organisationens mål samt fatta beslut rörande deras 
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dagliga arbete. Fortsättningsvis framgick det att informanterna söker stöd baserat på 

kompetenser hos kollegor och externa parter, snarare än hierarkiska yrkesroller. Följaktligen 

kan vi tolka att informanterna upplever att de gärna har självbestämmande frihet avseende 

deras dagliga arbete, så som arbetsmetoder. Denna tolkning går således i linje med teorins 

syfte – att empowerment ska ge anställda kontroll över sitt dagliga arbete som följd av ökade 

befogenheter och ansvar (Zimmerman, 1995). Därmed fann vi i vårt material inget behov av 

större detaljstyrning eller ett behov av att ha en chef att vända sig till för kunskapsstöd i det 

dagliga arbetet. 

 

På mikronivå framkommer behovet av en chef vara kopplat till psykologiska behov som 

grundar sig i att vilja ha en känsla av trygghet och stöd. Inte minst framkommer känslan av att 

vilja känna trygghet och stöd vara viktig när man är ny i sin roll. Informant 2 illustrerade detta 

genom att förklara hur dennes osäkerhet i början ledde till att informanten ständigt sökte stöd 

genom att ställa många frågor, för att slutligen lära sig vilka mandat denne fick ta. Detta 

bekräftar empirisk forskning av Conger och Kanungo (1988:479) som fann att emotionellt 

och förtroendegivande stöd, i form av att stötta vid frågor, kan stärka anställdas utförande av 

deras arbetsuppgifter. Vidare framgick det att informanternas förväntningar och behov av en 

chef består av att chefen ska finnas tillgänglig, vara lyhörd och relationsskapande och därmed 

bland annat fråga om deras välmående. Följaktligen finns förväntningarna på att chefen också 

ska vara engagerad i deras arbete på ett övergripande sätt genom att vilja veta hur det går och 

vad som sker, samtidigt som chefen ska utmana och utveckla informanterna. 

Sammanfattningsvis kan dessa behov understryka bilden av att den nutida chefen ska bistå 

anställda med stöd och hjälp för att således kunna uppnå empowerment bland sina anställda 

(Stewart m.fl., 2011; Spreitzer, 2007).  

 

Vårt ställningstagande till studiens frågeställningar är att det finns ett behov av en chef, även i 

roller som ska vara självledande. Således anser vi, i linje med Stewart m.fl., (2011) att 

självledarskap inte går att ses som ett substitut för en chef. Vi anser därför att vår studie bidrar 

på ett konkret och handfast sätt för vilka behov som kan identifieras hos de informanter i 

organisationen som vi intervjuade. Vi har identifierat behov på både mikro- och makronivå 

som visar att behovet av en chef består av övergripande karaktär och därmed inte är av lika 

stor vikt i deras dagliga arbete. Däremot framkommer det att chefens tillgänglighet 

fortfarande är viktig, om ett stöd i det dagliga arbetet skulle behövas. Vidare fann vi att större 
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delen av att uppleva ett behov av en chef grundar sig i mjuka värden som involverar 

relationsskapande, engagemang och personlig utveckling för de anställda.  

 

Vårt resultat kan vidare antas ge en indikation för organisationen om hur de kan stötta sina 

självledande anställda. Utifrån vårt material och empowerment-teorin kan man tolka det som 

att organisationen skulle kunna lägga mer vikt på att tydliggöra de nya arbetsrollerna och 

vilka avgränsningar som finns i arbetsuppgifterna eftersom det fortfarande verkar finnas en 

del frågetecken kring dessa. Vi fann vidare att informanterna upplevde varierat stöd i de 

mjuka värdena. Vi ger därför ytterligare tre förslag för organisationen och cheferna att ta 

hänsyn till. Det första är att cheferna skulle kunna fortsätta vara relationsskapande genom att 

säkerställa de anställdas välmående och trivsel. Det andra är att det skulle kunna läggas mer 

fokus på att engagera sig och uppmuntra de anställdas arbete utan att överträda friheten de 

upplever och uppskattar i sitt arbete. Utöver det är det sista förslaget att våga utmana anställda 

genom att ge feedback för att kunna bidra till deras utveckling samtidigt som det kan komma 

att stärka deras känsla av hur de förhåller sig i sina nya roller, vilket indirekt kan skapa 

strukturella tydligheter. 

Kritisk reflektion och förslag på framtida 

forskning 

Vi har i vårt arbete varit transparenta och haft en medvetenhet för avsaknaden av relevant 

forskning kopplad till våra frågeställningar. Detta kan till viss del antas vara en begränsning i 

studien då det inte har gett oss ett lika gediget underlag som önskat att utgå ifrån. Vi hade 

gärna sett mer svensk forskning inom området som eventuellt hade kunnat ge oss en mer 

konkret indikation på vilket fokusområde inom självledarskap som hade kunnat studeras. 

Eftersom detta saknades har denna studie varit på högre abstraktionsnivå, med anpassning 

från internationell forskning. Vidare är en kritik att alla informanter ingick i en specifik 

avdelning, som dessutom nyligen genomgått organisationsförändringar. Detta kan ha påverkat 

resultaten som vi har funnit i studien genom att de upplevda behoven beror på den pågående 

omorganisationen. En annan orsak till att resultaten kan ha påverkats av omorganisationen 

kan vara att de anställda inte är tillräckligt inarbetade i sina självledande roller ännu. Detta är 

vidare någonting som kan komma att försvaga studiens validitet. Överlag anser vi att vi har 

haft ett bra underlag för den nivå som studien bedrivits på. Men ur ett större perspektiv är vårt 
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underlag alldeles för litet för att kunna dra några större slutsatser och mönster som skulle 

kunna bidra till en generaliserbarhet i Sverige. 

 

I framtida forskning skulle det vara mycket intressant att vidareutveckla självledandet i en 

svensk kontext, då det framkommer att arbetsmarknaden tenderar att röra sig åt detta håll. Vi 

ser ett intresse i att både kvalitativ och kvantitativa ansatser studeras som kan komma att 

komplettera varandra och ge en nyansering av självledandet. Förslagsvis ser vi att kvalitativa 

intervjuer kan kompletteras med deltagande observationer som kan uppenbara när stödet 

uppdagas och hur vederbörande agerar och känner, på ett sätt som ger ett mervärde utöver 

intervjuer. Vidare hade det varit intressant att studera om självledandet skiljer sig åt beroende 

på organisationers storlekar, branscher eller olika roller som kan kategoriseras genom 

exempelvis – chefer, administratörer och projektledare. En mer omfattande studie av denna 

karaktär skulle kunna redogöra för vilka samband som kan finnas avseende självledandet på 

den svenska arbetsmarknaden.  
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Appendix 

Intervjuguide 

Presentation (5–10 min) 

• Presentation av författarna 
• Förklaring av syftet med studien och intervjun 
• Informera om de forskningsetiska principerna  
• Förklara upplägget för intervjun 
• Förklara vad som händer framöver i studien 
 

Bakgrund (5–10 min) 

• Hur länge har du arbetat på [organisationsnamnet]?  
• Hur kommer det sig att du arbetar på [organisationsnamnet]? 
• Berätta lite kort om din arbetsroll? Vad är det för roll? 
• Hur ser en vanlig dag på jobbet ut för dig? Vilka arbetsuppgifter har du? 
 

Strukturell empowerment (15 min) 
Kan definieras som kunskaper/färdigheter, resurser (ex utbildning), autonomi, information, 

delaktighet, ansvar och tydlighet. 

• Vad innebär självledarskap för dig? Hur skulle du definiera det? 
• Hur arbetar ni med mål/resultat? 

o Vet du vilka mål och resultat du jobbar mot? 
o Vem är det som bestämmer dessa mål och resultat? 
o Upplever du att det är tydligt för dig hur du förväntas jobba mot målen för att uppnå dem? 
 Hur planerar/tänker du när du lägger upp ditt arbete för att arbeta mot målen? 
o Upplever du att du kan påverka målen/resultaten? Dvs både i att sätta dem men också hur de 

utförs. 
o Kan du minnas en situation när det inte har varit tydliga mål/riktlinjer i din nuvarande roll?  
 Varför då? Hur påverkade det dig? Vad gjorde du? Vad blev resultatet av det? 

 
• Hur går du tillväga när du ska utföra en arbetsuppgift? 

 Finns det utrymme att testa nya arbetssätt? 
o Upplever du att du får hjälp med att utbilda dig/införskaffa de färdigheter/kunskaper som 

behövs för att utföra dina arbetsuppgifter på bästa sätt? 
 Hur får du dessa? 

 
o Har du varit med om en situation där du inte haft tillräckligt med färdigheter att utföra en 

uppgift? Hur hanterade du det då? 
o Ponera att du har för mycket på ditt bord just nu och har en uppgift/ett projekt som behöver 

avslutas i veckan. Hur hanterar du situationen då? 
 Har du möjlighet att få fler resurser? Kan du påverka vilka resursen i sådana fall? Finns 

det någon som du vänder dig till? 
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• Upplever du att du har tillräckligt med insikt/information som berör organisationens övergripande 
mål och avdelningen/kollegornas arbete? 
 Bidrar detta till ditt eget arbete? Upplever du att ditt arbete bidrar till organisationens 

syfte/mål? 
 

• Hur brukar kommunikationen mellan dig och din närmaste chef se ut? 
 Mail, möte, i landskapet? Vad föredrar du? Vad brukar ni då ofta prata om? 
o Är din chef delaktig i dina arbetsuppgifter/projekt? 
 I vilken utsträckning? Skulle du önska mer/mindre av det? 
o Är din chef införstådd/uppdaterad i de arbetsuppgifter och projekt som du arbetar i? Hade 

du önskat mer/mindre insyn? 
o Hur ofta skulle du säga att du och din chef kommunicerar med varandra om det som rör ditt 

dagliga arbete och hur ofta hade du velat? 
 Vad för typ av kommunikation hade du önskat mer/mindre av? Vad är bra? Vad kan göras 

bättre? 
• Hur ser utvecklingsmöjligheterna ut för dig i ditt arbete? 

 
Psykologisk empowerment (15 min) 
Kan definieras som påverkan, kompetens, meningsfullhet och självbestämmande. Komplement till 

strukturerad empowerment. 

• Hur känner du inför att fatta självständiga beslut? 
 Skulle du önska det i mer/mindre utsträckning? 
o Vilka möjligheter har du att fatta självständiga beslut? 
 I vilken utsträckning får du göra det? Behöver det godkännas av någon? 
o Har det funnits en situation i din nuvarande roll där du inte har fått fatta självständiga 

beslut? 
 Hur upplevde du det då? Vad var det för situation? 

 
• Känner du dig tillräckligt utmanad/kvalificerad i ditt arbete? 

 Hur gör du när du stöter på utmaningar i ditt arbete? Får du stöd? Från vem? Vem brukar 
du vända dig till oftast? Hur agerar du när du inte klarar av uppgifter/mål i arbetet? Ex 
självanklagelse. 

 

• Känner du dig motiverad att göra ett bra jobb? 
 Kan du ge ett exempel på när du känt dig motiverad i ditt arbete?  Varför? Vad blev 

resultatet av det?  
o Hur ofta känner du dig motiverad i ditt arbete?  
 Finns det någonting som du skulle önska kunna motivera dig mer? 

 
• Hur upplever du att din arbetsprestation är? 

 Känner du att du gör ett bra jobb? Varför / varför inte?  
 

• Upplever du ditt arbete som meningsfullt? 
 På vilket sätt då? Hur bidrar detta till ditt arbete och din arbetsprestation? Upplever du att 

ditt arbete och de mål du har, ligger nära dina egna värderingar? 
 

• Känner du att du kan påverka din arbetsplats? 
 På vilket sätt då? Ex strategiska eller operativa beslut? Upplever du att du har möjlighet att 

komma med förslag/idéer i ditt arbete? Genomförs dessa idéer? Resulterar de i något 
viktigt för organisationen? Är detta någonting som är viktigt för dig? 
 

• Hur arbetar ni med uppskattning i organisationen? 
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 Känner du dig uppskattad av dina chefer? Hur påverkar detta dig? Hur får du 
uppskattning? Hur ofta? Av vem?  

 

Förväntningar och krav (10 min) 

• Kan du ge exempel på vilka krav du upplever finns på dig i din arbetsroll och arbetsuppgifter? 
 Är dessa något som är uttalade eller är de implicita? Är de tydliga? 

 
• Kan du ge exempel på förväntningar som finns på dig i din arbetsroll/arbetsuppgifter? 

 Är de tydliga? Rimliga? Kan man tydliggöra dem på ett bättre sätt? 
 

• Vilka krav har du på din arbetsplats och dina chefer? 
 

• Upplever du att era ömsesidiga krav matchar varandra? 
 

Avslutning (5 min) 

• Vilka möjligheter och utmaningar ser du med självledarskap? 
• Upplever du att det behövs en chef för det arbete som du har? 
• Önskar du lyfta någonting kring ämnet som vi inte har berört under samtalet? 
• Har du möjlighet att nämna några namn som ingår inom teknik, service och utveckling som du 

tror skulle passa bra till vår studie?  
 

Tack för du ville ställa upp på en intervju för oss, det uppskattar vi väldigt mycket!   

 

Om du skulle ha några frågor/ svar som du kommer på i efterhand eller önskar läsa studien så är det 

bara att återkomma på mail eller telefon så kan vi ha en fortsatt dialog. 
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