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Förord 
 
Med dessa ord, vill vi framföra ett stort tack till alla personer som gjort denna studie möjlig. 
 
Vi vill börja med att tacka vår handledare Urban Ljungquist för hans kritiskt granskande och 
värdefulla handledning av uppsatsen. Dessutom vill vi tacka opponenterna som framfört både 
negativ och positiv kritik, vilket också har hjälpt oss och uppsatsen i rätt riktning. 
 
Vi vill även rikta ett stort tack till våra respondenter som har tagit sig tid att ställa upp på 
våra intervjuer, utan deras medverkan hade studien aldrig kunnat genomföras. 
 
Sist men inte minst vill vi tacka våra familjer för allt stöd och tålamod som denna studie fört 
med sig. 
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11 juni 2013  
 
 
 
Cecilia Norell   Ronny Westerberg 
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Sammanfattning 
 
Titel: Empowerment – i en organisatorisk förändring 
 
Författare: Cecilia Norell och Ronny Westerberg 
 
Handledare: Urban Ljungquist 
 
Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola 
 
Kurs: Kandidatarbete i Företagsekonomi, 15 högskolepoäng 
 
Syfte: Syftet med denna uppsats är att identifiera hur nivån av empowerment utvecklats i en 
organisation som utsatts för högre krav av effektivitet, hur det förändrat ledarskapet och de 
anställdas situation, som en ansats till att bidra till den organisationsteoretiska forskningen. 
 
Metod: Metodvalet byggde på undersökningens syfte att undersöka nivån av empowerment 
inom ett företag som genomgått en stor organisatorisk förändring. Metoden som användes för 
att tillgodose syftet var kvalitativ. Den kvalitativa studien genomfördes med en hermeneutisk 
utgångspunkt, där den enskilde individen fick beskriva sin upplevelse och erfarenhet av 
empowerment, för att ge svar på hur empowerment påverkats i en organisation som gått från 
monopol till konkurrens. Uppsats har en deduktiv ansats, då befintliga teorier som behandlar 
empowerment legat som grund för utformandet av intervjuunderlaget, som sedan kopplats 
ihop med det empiriska materialet, utifrån detta har sedan slutsatserna dragits. 
 
Slutsatser: Slutsatserna som dragits av författarna till denna studie, är att empowerment nivån 
i en organisation som gått från monopol till konkurrens höjs. Dessutom verkar en 
organisation, som gått från monopol till en konkurrensutsatt situation, utvecklas likt en 
empowermentkultur, för att kunna anpassas till marknadens krav. Bakgrunden kan vara att fri 
konkurrens ställer krav på mer kundorienterade och effektiva organisationer. Dessa, i regel 
slimmade organisationer efterfrågar medarbetare som är flexibla, ansvarstagande och har 
förmåga att samarbeta. Den åberopade forskningen visar att empowermentstrategier stödjer 
dessa egenskaper. I studien som gjorts, visar undersökningen att empowerment delvis ökat. 
Medarbetarna har fått ett större individuellt och kollektivt ansvar, där kärnvärden och centrala 
direktiv sätter ramarna för deras handlingsutrymme. Ledarens uppgift är att skapa teamkänsla 
och empowerment genom att uppmuntra medarbetarna till eget ansvarstagande. Både cheferna 
och medarbetarna på de undersökta apoteken upplever ett större personligt och gemensamt 
ansvar för det lokala apoteket. Den upplevda kontrollen begränsar dock möjligheten att höja 
empowerment nivån ytterligare, eftersom kontrollen sätter gränser för chefernas och 
medarbetarnas möjligheter att ta självständiga beslut, utifrån personliga kunskaper och 
erfarenheter. 
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Abstract 
 
Title: Empowerment – i en organisatorisk förändring 
 
Authors: Cecilia Norell and Ronny Westerberg 
 
Supervisor: Urban Ljungquist 
 
Department: School of Management, Blekinge Institute of Technology 
 
Course: Bachelor’s thesis in Business Administration, 15 credits 
 
Purpose: The purpose of this thesis is to identify the level of empowerment developed in an 
organization exposed to higher standards of efficiency, how it changed the leadership and the 
situation of employees, as an effort to contribute to the organization theory research. 
 
Method: The method chosen was based on the study to investigate the level of empowerment 
within a company that has undergone a major organizational change. The method used to 
meet the objective was qualitative. The qualitative study was conducted with a hermeneutic 
basis, where individuals were asked to describe their experience and the experience of 
empowerment, to provide answers to how empowerment impacted in an organization that has 
gone from monopoly to competition. This thesis has a deductive approach, where existing 
theories dealing empowerment formed the basis for the design of interview substrate, which is 
then paired with the empirical evidence, based on this, and then the conclusions drawn 
 
Results: The conclusions drawn by the authors of this study, is that empowerment level in an 
organization that has gone from monopoly to competition increased. Moreover, it seems an 
organization that has gone from a monopoly to a competitive situation developed like an 
empowerment culture, to adapt to market requirements. The reason may be that competition 
demands more customer-oriented and efficient organizations. These, generally leaner 
organizations asking employees who are flexible, responsible and able to cooperate. The cited 
research showing that empowerment strategies support these properties. In the study 
conducted, the survey shows that empowerment partially grown. Employees have been given 
greater individual and collective responsibility, where core values and central directives 
provide the framework for their action. Manager's task is to create team spirit and 
empowerment by encouraging employees to personal responsibility. Both managers and 
employees of the surveyed pharmacies experiencing greater personal and collective 
responsibility for the local pharmacy. The perceived control limits the possibility of raising 
the level of empowerment further, because the control set limits for managers and employees 
to make independent decisions, based on personal knowledge and experience 
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1. Inledning 
I detta kapitel kommer det att ges en bakgrundsbeskrivning, problemdiskussion, problemfråga 
och syfte. Här ges även en övergripande bild av uppsatsens disposition. 
 

1.1 Bakgrund 
Under flera års tid har det skett ett antal avregleringar på den svenska marknaden, flera 
företag har gått från monopol till en konkurrensutsatt marknad. Avsikten med avregleringar är 
att det ska leda till fler aktörer på marknaden, bättre kvalitet på produkter och tjänster, och 
priserna ska marknadsanpassas. När der blir fler aktörer på marknaden ökar konkurrensen och 
kampen om kunderna. En avreglering kan innebära att vissa regler tas bort medan andra 
tillkommer. Exempel på marknader som avregleras är bland annat järnvägen, 
fordonsbesiktningen och apoteket (www.regeringen.se). 
 
Den ökande konkurrensen ger konsumenterna valmöjligheter och skapar förutsättningar för 
bättre kvalitet på varor och tjänster, samt håller priserna nere. När det finns många företag på 
marknaden, ökar också utbudet av varor och tjänster. Företag som konkurrerar på lika villkor, 
stimuleras samtidigt till att bli bättre och mer effektiva. Ett viktigt inslag i dagens 
konkurrenspolitik är att öppna marknader för nya företag, framförallt för små och medelstora 
företag, som då får möjlighet att växa. De stora dominerande företagen kan då ensamma inte 
diktera villkoren och missbruka sin position på marknaden. Fler nya och framgångsrika 
företag med växtkraft skapar nya jobb och tillväxt, och leder dessutom till en bestående 
välfärd. En väl fungerande marknad och en effektiv konkurrens, till nytta för konsumenterna, 
är målet med dagen konkurrenspolitik (www.kkv.se). 
 
Ur regeringens proposition "Konkurrenspolitik för förnyelse och mångfald" 1999/2000:140; 
 

"Konkurrenspolitikens huvuduppgift är att bidra till modernisering och 
utveckling av samhället genom effektiva och öppna marknader. Sådana 
marknader släpper fram nya idéer, nya företag och nya människor." 
(www.kkv.se) 

 
I ett pressmeddelande i oktober 2008, föreslog Järnvägsutredningen 2 att SJ:s monopol skulle 
upphöra den 1 januari 2010. I och med det skulle alla järnvägsoperatörer som uppfyller 
grundläggande villkoren, också få rätt till att trafikera spåren och konkurrera om resenärerna 
på kommersiella villkor. Förslaget skulle leda till mer prisvärda resor och fler resalternativ. 
Regeländringar, i och med avregleringen, syftade till att öppna marknaden för konkurrens och 
ändrade villkor för nya företag att komma in på marknaden (www.regeringen.se). 
 
Ända sedan 2001 har SJ drivit tågtrafik på affärsmässiga grunder, då Statens järnvägar 
delades upp i sex olika bolag. SJ har i uppdrag att sköta persontrafiken på ett sätt som 
genererar vinst, för att kunna tillåta investeringar och nya satsningar, för att kunna erbjuda 
kunderna den service som efterfrågas och för att kunna behålla konkurrenskraften 
(www.sj.se). 
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En annan bransch som gått från monopol till att konkurrensutsättas är fordonsbesiktningen. I 
och med omregleringen avskaffades fordonslagen (2002:574) den 1 juni 2010. Regeringen 
hade tidigare föreslagit att det reglerade monopolet för fordonsbesiktningar skulle omregleras, 
för att skapa en fungerande marknad med effektiv konkurrens. Besiktningsförfarandet skulle 
bli effektivare och leda till utveckling av nya kontrollmetoder. Prisbilden skulle bli bättre och 
valfriheten större för kunden. Regeringen framhöll att de höga kraven på trafiksäkerhet och 
miljökontroll, likväl kan uppnås vid en omreglerad marknad (www.riksdagen.se). 
 
Ytterligare ett företag som har fått ställa om sin organisation och bli mer lyhörd för att nå 
kundtillfredsställelse, är Apoteket AB som 2009 genomgick en stor omställningsprocess i 
samband med omregleringen av apoteksmarknaden. En helt ny marknadssituation uppstod när 
apoteksmonopolet ersattes av konkurrens. Apoteket AB hade tidigare ensamrätt på handel 
med läkemedel sedan 1971. Syftet med omregleringen av apoteksmarknaden var istället att 
skapa bättre tillgänglighet, bättre service, ett bättre serviceutbud, ökad mångfald och låga 
läkemedelskostnader (www.regeringen.se). 
 
Den nya marknadssituationen med högre konkurrens och större valfrihet för kunderna har 
inneburit att företagen på avreglerade marknader varit tvingade att effektivisera och anpassa 
sina organisationer. Denna erfarenhet stämmer väl överens med exempelvis både systemteorin 
och resursberoendeteorin som båda betonar omgivningens betydelse för organisationens 
verksamhet och utveckling (Abrahamsson och Andersen, 2005). 
 
Under åren har olika metoder och ledningsstrategier utvecklats, som alla syftar till att 
involvera de anställda ännu mer i företagets verksamhet och beslutsprocesser. Att det funnits 
ett behov av större medarbetaransvar beror just på att företagen idag behöver kunna anpassa 
sig snabbare och förändra sig för att möta kundernas krav. Personalminskningar i samband 
med effektivisering har även medfört krav på flexiblare och bredare kompetens hos 
personalen. Organisationerna ställer också större krav på teamwork, eftersom färre 
medarbetare skall utföra fler arbetsuppgifter (Randle och Svensson, 2007). 
 
En metod som svarar upp mot marknadens nya krav är empowerment som på allvar 
introducerades som ledningsstrategi på 1980-talet och blev snabbt populärt (Randolph, 2000). 
Empowerment och andra nya ledningsstrategier, som till exempel Lean production och Total 
Quality Management (TQM), växte fram på grund av den allt hårdare globala konkurrensen 
som redan på 1980-talet drev fram rationaliseringar och personalminskningar ute på 
företagen. Samtidigt medförde den globala konkurrensen även större krav på kundorienterade 
organisationer. Den gamla ledningsfilosofin som ansåg att produktivitet skapades genom 
anställda, kombinerades nu med slagord som ”kunden är kung”. Detta bidrog till ett nytt 
synsätt där ledningsstrategier som till exempel empowerment ansågs som allt viktigare för att 
kunna möta omgivningens nya krav på organisationerna. I detta sammanhang kan man säga 
att omgivningens krav krävde att företagen tillförde ny kraft och förmåga till förändring i hela 
organisationen för att fortsätta existera (Hamidreza et al, 2013). 
 
Scott och Jaffe (1991) och Randolph (2000) beskriver empowerment som ett samspel mellan 
ledarskapet och medarbetarskapet där syftet är att skapa en företagskultur där medarbetarna 
vill och uppmuntras till att ta ett större ansvar i arbetet (Scott och Jaffe, 1991). Hällsten och 
Tengblad (2006) menar på att empowerment och ledningens vilja att skapa mer 
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ansvarstagande, resulterar i mer motiverade och stimulerade medarbetare. Hällsten och 
Tengblad (2006) anser att empowerment handlar om hur organisationen hanterar sina 
medarbetare och hänvisar till Kinlaw (1995), som i begreppet empowerment lägger 
betydelserna bemyndigande, spridning och delegering av makt (Hällsten och Tengblad, 2006). 
 

1.2 Problemdiskussion 
Empowerment handlar om att skapa medbestämmande och anpassningsförmåga i en 
organisation för att snabbare kunna hantera förändringar i företagets omvärld (Scott och Jaffe, 
1991). Tidigare forskning visar på ett tydligt samband mellan kundtillfredsställelse och 
företagskultur. Effektiva organisationer har en kultur som uppmuntrar och kommunicerar 
värdeord, så som medbestämmande, tydlighet, anpassningsförmåga och mission (Arnold et al, 
2005). Det anser också Taborda (1999), men framhåller dessutom att teamwork, ledarskap 
och empowerment är viktiga faktorer vid genomförandet av organisatoriska förändringar. Ett 
effektivt teamwork kan inte ske utan ett bra ledarskap, och strategier för empowerment måste 
vara de verktyg som ledarna använder sig av för att uppnå ett effektivt teamwork (Taborda, 
1999). 
 
Mellan en empowermentkultur och den traditionella hierarkiska kulturen är det stora 
skillnader. Kommunikation är en central skiljelinje mellan de både kulturerna. Empowerment 
innebär ett nytt sätt att tänka, vilket även förändrar kommunikationen inom en organisation. 
Utöver detta behöver även nivån på relationer och organisationsstrukturen förändras, för att 
förändringsprocessen mot en empowermentkultur skall kunna genomföras i en organisation. 
Att förändra tankesättet handlar om att anställda aktivt skall medverka i arbetsprocesser, ta 
ansvar och själv söka kunskap. Förändrade relationer innebär fokus på team och 
samarbetsprocesser, och organisationsstruktur innebär att anpassa organisationens policy, 
drivkraft och arbetsprocesser till att stödja empowerment (Scott och Jaffe, 1991). 
 
I en traditionell organisation hade de anställda oftast en tydlig definierad arbetsroll och 
ledningens uppgift var i första hand att kontrollera arbetsprocesser så att de anställda 
uppnådde ledningens uppsatta mål. I en tid då konkurrenskraft och alltmer begränsade 
resurser ställer högre krav på effektivare organisationer, eftersträvar många företag idag en 
organisation och företagskultur som bygger på mer samarbete och medarbetaransvar (Scott 
och Jaffe, 1991). 
 
Inom ledarskapsforskningen har fokus flyttats från ledaren till att även inkludera 
medarbetaren och betydelsen av samarbete mellan ledare och medarbetare. Det demokratiska 
ledarskapet har ansetts betydelsefullt för att skapa effektivitet (Arnold et al, 2005). Flera 
studier har visat på sambandet mellan det transformella ledarskapet och psykologisk 
empowerment. Bland annat refererar Zhu et al. (2012) till flera empiriska studier (t.ex. Avolio 
et al. 2004, Fuller et al. 1999, Kark et al. 2003) som visar en positiv relation mellan 
transformellt ledarskap och anställdas psykologiska empowerment (Zhu et al, 2012). 
 
Campbell (2000) lyfter fram den motsägelsefulla paradoxen som en utmaning där ledningen 
vill ha medarbetare som tar egna initiativ samtidigt som de vill att medarbetarna följer 
ledningens direktiv (Campbell, 2000). Att finna balanser mellan frihet och kontroll är 
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avgörande annars kan resultatet bli kaos (Scott och Jaffe, 1991). Randolph (2000) anser att 
empowerment är en lång och komplex förändringsresa som egentligen aldrig tar slut 
(Randolph, 2000). 
 
Enligt Hällsten och Tengblad (2006) har tidigare erfarenheter och studier visar på både 
fördelar och nackdelar med empowerment. Empowerment har i vissa sammanhang blivit 
förknippat med kostnadsbesparingar, minskad bemanning och flera studier har visat att det 
medfört ökade ansvarsområden och högre arbetsbelastning, för både chefer och medarbetare. 
Samtidigt finns det flera studier som visar att ökat ansvarstagande och medarbetarnas 
möjlighet att påverka arbetet upplevs som stimulerande för medarbetarna (Hällsten och 
Tengblad, 2006). 
 
Liknande motsatsförhållande lyfter Randle och Svensson (2007) fram, där forskarna hävdar 
att effektivisering, teamwork och omstrukturering av verksamheter antingen leder till 
exploatering av teamet och de anställda eller till empowerment. Om teamarbete införs som en 
del i organisationsutvecklingen där teamet och de anställda ges resurser att påverka utförandet 
och innehåll leder detta till empowerment. Sker teamarbetet som ett medel att slimma 
organisationen och kostnadseffektivisera samtidigt som team och medlemmar ges ökade 
ansvarsområden utan att tilldelas större befogenhet att påverka, uppstår istället exploatering 
(Randle och Svensson, 2007). 
 
Apoteket AB som tidigare hade ensamrätt på handel med läkemedel gick från monopol till att 
verka på en konkurrensutsatt marknad, då apoteksmarknaden omreglerades 2009. 
Omregleringen har ställt nya krav på både inre och yttre effektivitet för att kunna anpassa sig 
till den nya konkurrens- och marknadssituationen, vilket bekräftas av Apoteket AB:s VD och 
koncernchef, Ann Carlsson. Ann Carlsson skriver i bokslutkommunikén från 2012 att 
omregleringen medförde stora förändringar av apotekets organisation, som även intensivt fått 
arbeta för att förbättra deras produkter och tjänster. De har också fått höja sin inre effektivitet 
för att anpassa sig till den nya marknadssituationen och arbeta mer kundfokuserat (Apoteket 
AB, Bokslutskommuniké 2012). 
 
Mot denna bakgrund av de krav som empowerment visat sig ställa på en hel organisation, 
studeras och jämförs nivån av empowerment i ett företag, Apoteket AB som genomgått en 
stor omställningsprocess, samt hur empowerment påverkat medlemmarna inom 
organisationen. 
 

1.3 Problemformulering 
Hur påverkas empowerment i en organisation som gått från monopol till konkurrens? 
 

1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att identifiera hur nivån av empowerment utvecklats i en 
organisation som utsatts för högre krav av effektivitet, hur det förändrat ledarskapet och de 
anställdas situation, som en ansats till att bidra till den organisationsteoretiska forskningen. 
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1.5 Disposition 
För att få en uppfattning av uppsatsens upplägg, presenteras här en beskrivning av 
uppsatsens utformning; 
 
Kapitel 1, Inledning. Detta kapitel ska ge en grundläggande förståelse för uppsatsens ämne. 
Bakgrundsbeskrivning, problemdiskussion, problemfråga och syfte ligger till grund för hela 
uppsatsen. 
 
Kapitel 2, Metod. I detta kapitel beskrivs den arbetsmetod som använts och varför, vilka 
avgränsningar som gjorts för att få en tydligare struktur på arbetet, samt metod- och källkritik 
framförs. 
 
Kapitel 3, Teori. I detta kapitel presenteras de modeller och teorier som kommer att användas 
i analysen. Teorierna spelar en viktig roll vid problemdiskussionen. Ett antal existerande 
modeller och teorier har valts för att skapa en överblick över det område som undersöks. Den 
teoretiska referensramen fungerar som en stomme när resultatet analyseras utifrån det 
insamlande materialet. 
 
Kapitel 4, Empiri. I detta kapitel redogörs det för den information som är behövlig för att 
besvara frågeställningarna, historik och information om apoteket, omregleringen, Apoteket 
AB och dess organisation, samt en kort presentation av respondenterna och studien som 
gjorts. 
 
Kapitel 5, Analys. I detta kapitel analyseras det insamlade empiriska underlaget, med hjälp av 
den valda metoden, presenterade modeller och teoretisk referensram. Utgångspunkten ligger i 
forskningsmodellen, figur 8. Strategiska förändringsnivåer, som presenteras i kapitel 3. 
 
Kapitel 6, Slutsatser. I detta kapitel presenterar författarna av denna uppsats sina slutsatser av 
studien. 
 
Kapitel 7, Förslag på vidare forskning. Här ges det förslag på vidare forskning inom 
empowerment. 
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2. Metod 
I detta kapitel beskrivs den arbetsmetod som använts i uppsatsen, vilka avgränsningar som 
gjorts, samt metod- och källkritik framförs. 
 

2.1 Tillvägagångssätt 
Denna uppsats syftar till att identifiera hur nivån av empowerment utvecklats i en organisation 
som utsatts för högre krav av effektivitet. För att kunna besvara uppsatsens 
problemformulering, har en forskningsmodell använts, se figur 8, s. 34. De tre strategiska 
nivåerna; tankesätt, relationer och organisationsstruktur som ingår i modellen, behöver 
förändras för att empowerment ska kunna utvecklas i en organisation. För att kunna 
genomföra studien undersöks nivån av empowerment inom ett företag som genomgått en stor 
organisatorisk förändring. 
 
Utifrån den valda litteratur som behandlar ämnet empowerment i uppsatsen, ansågs den 
forskningsmodell som valts ut, lämpa sig särskilt bra för att studera empowerment i en 
förändringsprocess. Bakgrunden till att denna forskningsmodell valts, är för att den upplevs 
ha relevans och trovärdighet då den harmonierar med andra forskningsteorier inom detta 
område, bland annat Yukl och Becker (2006) och Taborda (2001). Dessutom är den 
pedagogisk och lätt att förstå. Forskningsmodellen har använts för att studera 
problemdiskussionen djupare och som grund för intervjuunderlaget. Modellen användes även 
för att analysera det empiriska materialet. När det empiriska materialet samlades in, 
intervjuades fyra respondenter. Intervjuerna gjordes för att få information om och hur 
empowerment påverkats i respondenternas organisation som gått från monopol till 
konkurrens, för att kunna besvara uppsatsens problemformulering; ”Hur påverkas 
empowerment i en organisation som gått från monopol till konkurrens?” 
 
Efter att ha sammanställt den teoretiska referensramen och det empiriska materialet, 
analyserades informationen som inhämtats med hjälp av den valda metoden. Som 
utgångspunkt, för att underlätta analysen, användes de tre strategiska nivåerna; tankesättet, 
relationer och organisationsstrukturen som ingår i forskningsmodellen (Scott och Jaffe, 1991). 
För att tydligare förklara det som analyserats, dras det paralleller till Morgans (1999) 
organisationsmetaforer; maskinmetaforen och organismmetaforen (Morgan, 1999). 
Avslutningsvis återfinns de teoretiska slutsatserna som studien gett upphov till. 
 

2.2 Val av metod 
Vid insamling av empirisk data finns det två metoder som används, kvalitativ och kvantitativ 
metod. Syftar metoden till att gå på djupet och undersöka ett fåtal enheter med personliga svar 
är den kvalitativa metoden att föredra, syftar metoden till att undersöka många enheter, 
relativt ytligt, anses den kvantitativa metoden bättre (Jacobsen, 2002). Metodvalet byggde på 
undersökningens syfte att identifiera hur nivån av empowerment utvecklats inom ett företag 
som genomgått en stor organisatorisk förändring. På grund av den organisatoriska 
förändringen har organisationen utsatts för högre krav av effektivitet, och metodvalet hjälper 
till att identifiera hur det förändrat ledarskapet och de anställdas situation. Metoden som 
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användes för att tillgodose syftet var kvalitativ, då ett fåtal enheter undersöks, med personliga 
svar. Kvalitativa intervjuer innebär att förstå och tolka hur respondenten tänker och upplever, 
sin tillvaro och att komma nära respondenten, anser både Trost (2010) och Bryman och Bell 
(2005). 
 

2.2.1 Hermeneutisk eller positivistisk utgångspunkt 
Den kvalitativa studien genomfördes med en hermeneutisk utgångspunkt, där den enskilde 
individen fick beskriva sin upplevelse och erfarenhet av empowerment, för att ge svar på hur 
empowerment nivån utvecklats i en organisation som genomgått en större 
organisationsförändring. Hermeneutiken står för ett intuitivt sätt att nå kunskap, som lägger 
tonvikten på inlevelse, tolkning och förståelse, till skillnad mot positivismen. Positivismen har 
som syfte att generalisera, hitta mönster och regelbundenhet (Rosengren och Arvidson, 2002). 
En hermeneutisk utgångspunkt valdes eftersom det görs en studie med hjälp av intervjuer. En 
studie med hermeneutisk utgångspunkt kan vara svår att generalisera, då människor har egna 
viljor och förmågor att förändra sig och sitt beteende (Rosengren och Arvidson, 2002). 
 

2.2.2 Deduktiv eller induktiv ansats 
Induktiv och deduktiv ansats är de två typer av ansatser som finns inom forskningen 
(Andersen, 1998). I denna uppsats har en deduktiv ansats använts, då befintliga teorier legat 
som grund för utformandet av intervjuunderlaget. Den deduktiva ansatsen innebär att 
forskaren utgår från befintliga teorier, som jämförs mot det empiriska materialet som samlats 
in, efter att jämförelse gjorts formuleras slutsatserna (Andersen, 1998). Den induktiva 
ansatsen innebär att forskaren utgår från empirisk fakta som sedan formuleras i en teori 
(Andersen, 1998). Studien i denna uppsats utgår från teorier som behandlar empowerment och 
organisatoriska förändringar. Syftet är att identifiera hur nivån av empowerment utvecklats i 
en organisation som utsatts för högre krav av effektivitet, hur det förändrat ledarskapet och de 
anställdas situation. Tanken med denna uppsats är därför inte att utforma en ny teori kring 
empowerment, vilket en induktiv forskningsansats innebär. När befintliga teorier ligger till 
grund för undersökningen och slutsatser dras om individuella företeelser har forskaren ett 
deduktivt arbetssätt (Patel och Davidsson, 2003). Valet blev därför en deduktiv metod, 
eftersom studien utgått ifrån befintliga teorier som sedan kopplats ihop med det empiriska 
materialet, utifrån detta har sedan slutsatserna dragits. 
 

2.3 Datainsamling 
Vid insamling av datakällor, insamlas både primär- och sekundärdata. Data som samlats in av 
andra kallas sekundärdata och data som undersökaren själv samlar in kallas för primärdata 
(Lundahl & Skärvad, 1999). Studien i uppsatsen baseras på både primär- och sekundärdata, 
men främst på primärdata som inhämtats genom intervjuer med respondenterna. Intervjuerna 
genomfördes vid personliga möten och per telefon. Telefonintervjuer kan vara till nackdel, då 
tolkning av respondenternas reaktioner kan visuellt utebli eller försvåras (Bryman och Bell, 
2005). Underlaget för intervjuerna består av frågeformulär och återfinns som bilaga 1 och 2. 
Frågorna har till stor del formats utifrån forskningsmodellen som använts. Intervjuerna 
utformades för att få information om och hur empowerment påverkat den omställningsprocess 
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som deras organisation genomgått. Primärdata samlas ofta in för ett specifikt ändamål och gör 
att materialet blir aktuellt vid den aktuella tidpunkten, vilket också medför att den troligen inte 
samlats in av någon annan (Lundahl och Skärvad, 1999). Uppsatsens sekundärdata baseras på 
litteratur, studier och vetenskapliga artiklar som behandlar det berörda ämnet, empowerment. 
Fördelen med sekundärdata är att den är relativt lätt överkomlig, men den bör dock vara 
aktuell, trovärdig och objektivt framställd (Lundahl och Skärvad, 1999). 
 
Sekundärdata för denna studie utgörs dels av vetenskapliga artiklar som inhämtats från 
databasen Business Source Complete samt i sammanhanget relevant teoretisk litteratur inom 
den organisationsteoretiska forskningen till exempel Arnold et al (2005), Scott och Jaffe 
(1991) samt Bruzelius och Skärvad (1995). Primärdata består förutom data som inhämtats 
genom intervjuerna, främst av information från apoteket.se. 
 

2.3.1 En studie av Apoteket AB 
Valet med att göra en studie av Apoteket AB var för att få insikt och för att få förståelse för 
hur empowerment kan förändras och uppfattas av ledare och medarbetare inom en specifik 
organisation, i detta fall Apoteket AB. Då Apoteket AB är en organisation som gått från 
monopol till att verka på en marknad av fri konkurrens ansågs detta urval stämma bra överens 
med studiens frågeställning. Apoteket AB finns dessutom i hela Sverige, vilket har haft 
praktiska fördelar vid genomförandet av intervjuerna. Författarna till denna uppsats bor i olika 
delar av landet och respektive författare valde apotek belägna i sitt närområde. Mot bakgrund 
av syftet och frågeställningen, samt att empowerment påverkar samtliga personalnivåer inom 
en organisation, genomfördes intervjuer med både apotekschefer och medarbetare på 
apoteken. Insamling av primärdata från både medarbetare och chefer ansågs därför 
nödvändigt för att uppnå validitet av studiens resultat. Inom ramen för studien blev valet att 
göra en processinriktad studie, där det jämfördes hur empowerment över tid påverkats när 
marknadsförutsättningar ändrats radikalt, före och efter apoteksmonopolet. Enligt Lundahl & 
Skärvad (1999) anses dock en fallstudie vara mest framgångsrik för att tolka organisationers 
hela komplexitet. Undersökningen måste då vara djupgående för att kunna ge detaljerade 
kunskaper (Lundahl & Skärvad, 1999). Studien som görs i detta arbete kommer inte att vara 
så djupgående och detaljerad som en fallstudie är, för att kunna tolka organisationens hela 
komplexitet. 
 

2.3.2 Undersökningens utformning 
Intervjuerna genomfördes semistrukturerat, så att intervjuerna kunde styras med utgångspunkt 
i de frågeställningar som skulle besvaras. Semistrukturerade intervjuer innebär att intervjun 
delvis styrs genom att forskaren har specifika ämnen som ska behandlas, men respondenten 
kan fritt besvara frågorna (Bryman & Bell, 2005). Beroende på respondentens svar, valdes 
lyhört följdfrågor som varierade beroende på vilka svar som respondenten gav på de 
semistrukturerade frågorna. Intervjuerna genomfördes vid personliga möten med 
respondenterna, samt via telefon. Intervjuunderlaget skapades utifrån forskningsmodellen, 
figur 8, Strategiska förändringsnivåer (Scott och Jaffe, 1991) för att ta reda på förhållandena 
som modellen består utav. Forskningsmodellen lämpar sig särskilt bra för att studera 
empowerment i en förändringsprocess, därför att den visar tre strategiska nivåer som behöver 
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förändras för att empowerment ska kunna utvecklas i en organisation. Scott och Jaffe (1991) 
belyser att organisationsstrukturen, relationer och tankesättet måste förändras för att 
empowerment skall kunna genomföras (Scott och Jaffe, 1991). Intervjuunderlagen finns med 
som bilaga 1 och 2. 
 

2.4 Metodens avgränsning 
Även om det anses vara en effektiv metod att göra en studie för att studera komplexa 
situationer måste studien fokuseras och koncentreras för att undvika att informationsflödet blir 
för stort och svårgripbart. Risken är annars att forskningsprocessen går vilse, blir otydlig och 
tappar i kvalitet. En studie behöver avgränsas och inriktas på områden som är relevanta med 
utgångspunkt från undersökningens syfte och den teoretiska referensram som används 
(Lundahl & Skärvad, 1999). 
 
I detta fall är det enbart ett företag som undersöks, Apoteket AB, som genomgått en 
organisationsförändring i och med att apoteksmonopolet omreglerats. Detta för att kunna 
skapa kvalité och fördjupning i arbetet. Vidare avgränsas arbetet till att undersöka två apotek 
och dess apotekschefer och de anställdas perspektiv. Respondenterna måste varit anställda en 
längre tid, så att de varit med både före och efter omregleringen. 
 
Apotek som drivs av andra kedjor, franchisetagare eller fristående apotek (apotek som drivs i 
egen regi) undersöktes inte i detta arbete, inriktningen skedde enbart mot Apoteket AB. 
 

2.4.1 Alternativ metod 
Eftersom metodvalet byggde på undersökningens syfte att identifiera hur nivån av 
empowerment utvecklats inom ett företag som genomgått en stor organisatorisk förändring, 
ansågs det viktigt att kunna förstå och tolka respondenten tankar och upplevelser, med hjälp 
av en kvalitativ metod. En kvantitativ övervägdes dock eftersom det skulle kunna vara av 
värde att få information och svar ifrån en bredare vinkel med hjälp av en enkätundersökning. 
En kvantitativ metod används till största del när forskarna sammanställer statistik av studien 
som gjorts, med hjälp av en förutbestämd och standardiserad enkätundersökning, där 
resultatet generaliseras (Jacobsen, 2002). Denna metod valdes bort, då mer djupgående svar 
och möjligheten till följdfrågor önskades, vilket en enkätundersökning inte gör. Avsikten med 
undersökningen var att den skulle ge utrymme för varierade svar med möjlighet till 
följdfrågor, därför valdes en kvalitativ undersökningsmetod. 
 
Enligt Lundahl & Skärvad (1999) anses en fallstudie vara mest framgångsrik för att tolka en 
organisations hela komplexitet. Undersökningen måste kunna ge detaljerade kunskaper 
(Lundahl & Skärvad, 1999). Studien som görs i detta arbete kommer inte att vara så detaljerad 
som en fallstudie är, och inte heller tolkas organisationens hela komplexitet. Därför benämns 
undersökningen av Apoteket AB enbart som ”studie”, för att inga missförstånd ska uppstå. 
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2.5 Metod- och källkritik 
Metodvalet föreföll till att bli kvalitativ och inte kvantitativ, vilket har lett till att slutsatserna 
validitetsbedömts utifrån respondenternas svar och endast av författarna av detta arbete. Med 
validitet menas metodens förmåga att mäta det som avses att mäta (Rosengren och Arvidson, 
2002). Undersökningen riktades till ett fåtal personer, apotekschefer och anställda.  Det finns 
alltid en risk att insamlad data inte är reliabla, det vill säga att respondenterna inte är helt 
ärliga i sin respons och de kan ha en uppfattning som går att tolka på olika sätt, medvetet eller 
omedvetet. Med reliabilitet menas att metodens resultat är tillförlitlig (Rosengren och 
Arvidson, 2002) och fullständig pålitlighet är svår att uppfylla (Bryman och Bell, 2005). I 
detta fall kan det vara svårt att mäta den enskildes individuella upplevelser. Inom ramen för 
denna uppsats skulle en kvantitativ undersökning bli alltför omfattande i tid, eftersom det var 
arbetsamt att få respondenter att ställa upp på en intervju. Den låga svarsfrekvensen med fyra 
intervjuer kan också ha lett till en felaktig analys. De båda apotek som slutligen deltog i 
undersökningen, valdes efter hand utifrån tillgänglighet och till sist efter vilja att delta i 
undersökningen. 
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3. Teori 
I detta kapitel presenteras de modeller och teorier som kommer att användas i analysen. Ett 
antal existerande modeller och teorier har valts för att skapa en överblick över det område 
som undersöks i studien. 
 

3.1 Företagskultur 
Företagskultur är de värderingar och idéer som byggts upp inom ett företag och har skapats av 
de som arbetar i företaget, mer eller mindre styrt av företagsledningen. Värderingarna avser 
både allmänna affärsprinciper och principer vid till exempel rekrytering, befordran och 
belöning, samt för beteendenormer med mera. Företagskulturen gäller för företaget i sin 
helhet, men även inom olika avdelningar i företaget (Bruzelius och Skärvad, 1995). 
 
Det finns många olika definitioner av begreppet företagskultur. Arnold et al. (2005) menar på 
att en av de vanligaste definitionerna som Eldrigde och Crombie (1974) anger är att kultur 
består av en unik sammansättning av normer, värderingar, övertygelser och beteenden. Sättet 
som gruppen och individen kombinerar dessa för att få saker och ting gjorda, karakteriserar 
företagskulturen. Kulturen definierar hur organisationen skall agera i olika situationer och 
påverkar alla i en organisation, från ledningen till medarbetarna ute i organisationen. Kultur 
legitimerar vissa handlingar och inskränker andra ageranden i situationer (Arnold et al, 2005). 
 
Det har även gjorts flera försök att indela och kategorisera företagskultur. En av de mest 
acceptabla teorierna enligt Arnold et al. (2005) är baserade på Handy (1972) och Harrison´s 
(1972) arbete kring organisationsideologier och delar in företagskultur i fyra huvudtyper; 
kraft, roll, uppgift och person (Arnold et al, 2005). Ett forskningsområde inom 
organisationsutveckling är hur en organisation kan förändra företagskulturen inom 
organisationen, om det överhuvudtaget går att leda och förändra företagskulturer inom en 
organisation (Arnold et al, 2005). 
 
De finns en allmän uppfattning inom forskningen att företagskultur går att leda och förändra i 
en organisation. En ledande teori av Barett (1990) som Arnold et al. (2005) refererar till, 
fastslår att värderingar, övertygelser och attityder är inlärda och därför kan ledningen också 
leda och manipulera en förändring av företagskulturen (Arnold et al, 2005). 
 
Arnold et al. (2005) refererar också till en av de ledande forskarna Schein (1985), som anser 
att organisationer måste vara försiktiga och uppmärksamma när de genomför stora kulturella 
förändringsprogram. Schein (1985) anser att före varje förändringsprogram måste det vara 
känt hur den nuvarande företagskulturen fungerar och hur organisationen tänker, känner och 
reagerar. Schein (1985) förespråkar därför att förändringsarbetet av en företagskultur skall ses 
som en anpassningsbar och kännbar lärandeprocess (Arnold et al, 2005). 
 
I likhet med Schein (1985) anser Hassard och Sharifi (1989) enligt Arnold et al. (2005), att 
ledningen och opinionsledare måste vara delaktiga i förändringsarbetet. De anser att 
ledningen måste förstå att det nya systemet också påverkar deras eget beteende (Arnold et al, 
2005). Arnold et al. (2005) refererar också till Meek (1988) som menar att företagskultur inte 
kan manipuleras eller sättas på eller av. Han anser vidare att en kultur måste betraktas som 
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något som organisationen ”är” och inte som någonting som organisationen ”har”. Det är inte 
en oberoende variabel, inte heller kan den skapas, upptäckas och förstöras genom ledningens 
infall (Arnold et al, 2005). 
 
Organisationsutveckling är en unik organisationsförbättringsstrategi som växte fram under 
senare delen av 1950-talet och början av 1960-talet. Den har utvecklats till ett nätverk av 
teorier och praktiska verktyg. Organisationsutveckling handlar om hur människor och 
organisationer fungerar tillsammans. Organisationsutveckling handlar också om en planerad 
förändring, där målet är att få individer, team och organisationer att fungera bättre (Arnold et 
al, 2005). 
 
Enligt Arnold et al. (2005) fann Warwick och Thompson (1980) fem typiska värden som 
organisationsutvecklare använde sig av: 
 

 Skapa handlingskraft för medarbetarna 
 Skapa en öppen kommunikation 
 Underlätta medbestämmande i förändringsprocessen och målformuleringen 
 Uppmuntra till samarbete 
 Uppmuntra ständigt lärande 

 
Dessa fem typiska värden stämmer bra in på hur en empowermentkultur beskrivs. 
Arbetsplatser som omfattas av en empowermentkultur har också hög kreativitet, delegerat 
beslutsfattande, tydlig kundfokus och ett marknadsorienterat synsätt (Scott och Jaffe, 1991). 
 

3.1.1 Orsaker till organisationsförändringar 
Bakgrunden till organisationsförändringar kan vara konsekvenser av interna impulser genom 
att anställda i organisationen utför något nytt. Oftast uppkommer dessa impulser som en 
kombination av vad individen uppfattar sker i omgivningen och de möjligheter och 
begränsningar som finns i den egna organisationen. Andra förändringsimpulser drivs av 
externa faktorer. Dessa förändringsimpulser kan påverka organisationer med olika kraft. Det 
kan handla om teknologiska framsteg, att kunderna vill ha nya produkter, nya 
konkurrensförhållanden eller för att till exempel en politisk majoritet förändrar spelregler som 
sätts upp för relationen mellan den offentliga och privata verksamheten (Abrahamsson och 
Andersen, 2005). 
 
Behovet av förändring kan uppstå på grund av skillnaden av det resultat som organisationen 
ger idag och det resultat som förväntas i framtiden. Det kan vara så att ledningen anser att 
dagens resultat inte kan upprätthållas med den befintliga organisationen och de resurser som 
finns idag. Enligt forskningen kring företagsstrategier, är det vanligaste skälet till förändring 
att omgivningen förändrats (Abrahamsson och Andersen, 2005). 
 
Organisationsförändringar har skiftande påverkan på olika nivåer i en organisation. Under 
senare år finns det många exempel där företag genomfört förändringar genom 
personalneddragningar, där den slimmade organisationen påverkat antalet anställda till 
exempel genom att organisationsstrukturen förändrats. Det kan till exempel innebära att 



Cecilia Norell & Ronny Westerberg  Empowerment – i en organisatorisk förändring 

 

20 

 

ansvars- och auktoritetsfördelningen fått ses över, eller att det medfört ändrade krav på 
medarbetarnas kompetens. Det har länge funnits en uppfattning att organisationer blir mer 
effektiva och mer framgångsrika genom att förändra sin struktur. Framförallt har 
decentraliserade organisationer setts som en lösning där plattare organisationer inneburit färre 
ledningsnivåer med fler underordnade för varje chef. Datorisering och ny teknik utgör en 
betydande förändringsimpuls både inom den privata och offentliga sektorn (Abrahamsson och 
Andersen, 2005). 
 

 
 
Figur 1. Områden för organisatoriska förändringar (Abrahamsson och Andersen, 2005, s. 232) 
 
Enligt Abrahamsson och Andersen (2005) finns det olika teorier som beskriver 
organisationens beroende av omgivningen för dess fortlevnad. Systemteorin betonar starkt 
omgivningens betydelse för organisationens verksamhet, där utbytet mellan organisationen 
och dess intressenter påverkar vilka mål och strategier som har utvecklas inom 
organisationen. Resursberoendeteorin understryker anpassningens betydelse och hur det 
påverkar resursallokeringen i organisationen (Abrahamsson och Andersen, 2005). 
 
Abrahamsson och Andersen (2005) hänvisar även till forskarna Burns och Stalkar (1961) som 
delar in omgivningen i stabila och labila. Dessa menar att uppkomsten av olika 
organisationsstrukturer är beroende om ledningen uppfattar omgivningen som stabil eller 
labil. Den första typen anses vara stabil och beskrivs inom nationalekonomin som fri 
konkurrens med många konkurrenter, den andra typen är relativt stabil men förändringar kan 
ske i omgivningen som ökar osäkerheten för organisationen. Den tredje omgivningen beskrivs 
som relativt osäker och utgörs av många konkurrenter på marknaden men enbart ett fåtal 
riktigt stora. Den fjärde karakteriseras av konstant förändring där varje förändring påverkar 
hela omgivningen (Abrahamsson och Andersen, 2005). 
 

3.2 Empowerment 
Empowerment introducerades i företagsvärlden på 1980-talet och blev snabbt ett populärt 
begrepp. Syftet med empowerment var att skapa en företagskultur där medarbetare vill och 
uppmuntras till att ta ansvar i arbetet (Randolph, 2000). Bakgrunden var att den allt hårdare 
globala konkurrensen på 1980-talet drev fram rationaliseringar och personalminskningar ute 
på företagen. Samtidigt krävde kunderna effektivare och mer kundorienterade organisationer 
(Randolph, 2000). 
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Enligt Hamidreza et al. (2013) ansåg den gamla ledningsfilosofin att produktivitet skapades 
genom de anställda. Senare kombinerades den gamla ledningsfilosofin med slagord som 
”kunden är kung” och skapade därmed ett nytt synsätt, där ledningsstrategier som till exempel 
empowerment, ansågs allt viktigare för att kunna möta omgivningens nya krav på 
organisationerna. I detta sammanhang kan man säga att omgivningens krav krävde att 
företagen tillförde ny kraft och förmåga till förändring i hela organisationen för att fortsätta 
existera (Hamidreza et al, 2013). 
 
Det finns många definitioner på begreppet empowerment och vad det innebär som strategi 
inom den organisationsteoretiska forskningen. Gemensamt för dessa teorier är att de betonar 
hur viktigt det är att ett ökat ansvar även innebär större befogenhet och möjlighet att påverka 
arbetet. Randolph (2000) anser att de flesta ledare beskriver empowerment som förmågan att 
ge människor kraften att ta beslut. En definition som Randolph menar är alltför begränsad 
eftersom den inte tar hänsyn till den kunskap, erfarenhet och egna motivation som 
medarbetare besitter. För att uppnå verklig empowerment menar Randolph att ledare behöver 
se ännu längre och skapa förutsättningar som frigör och tar tillvara på den inneboende 
potentialen hos alla medarbetare (Randolph, 2000). 
 
Enligt Hällsten och Tengblad (2006) kan empowerment ses som en renodlad ledningsstrategi 
som syftar till att optimera människors kompetens för att förbättra organisationens 
verksamhet. Hällsten och Tengblad (2006) beskriver empowerment som en 
förändringsaktivitet – en process som ger möjlighet till medarbetarskapande. Hällsten och 
Tengblad (2006) skiljer på empowerment och medarbetarskap där den förstnämnda handlar 
om hur organisationen hanterar sina anställda medan medarbetarskapet utgår från hur 
medarbetarna hanterar relationen till sitt arbete, sin arbetsgivare och sina arbetskamrater 
(Hällsten och Tengblad, 2006).  
 
Taborda (2001) anser att empowerment handlar om att förflytta ansvarstagande och 
beslutstagande längre ut i organisationen. Empowerment är nyckeln till att släppa loss energin 
och kompetensen i organisationen vilket gör den mer konkurrenskraftig (Taborda, 2001). 
 
Ahmed et al. (2011) refererar till flera forskningsdefinitioner, om begreppet empowerment; 
 

Effendi (2003) menar på att empowerment är en process vars syfte är att 
uppbringa kraften att ta beslut och bidra till att synliggöra planer och kompetens 
hos individer som kan förbättra prestationer i organisationen (Ahmed et al, 
2011) 
 
Brown and Harvery (2006) anser att empowerment är en strategi vars mål är att 
släppa lös energin hos individer och få dem delaktiga och aktiva i en 
organisations strategi och där målet är harmonisering av individens behov med 
organisationens vision och mål (Ahmed et al, 2011). 
 
Al-Utaibi (2004) betonar att empowerment innebär att förflytta ansvar och kraft 
till de anställda som uppmanas att ta del av information och kunskap som förses 
av organisationen, analysera informationen och utifrån denna analys ha kraften 
att ta egna beslut (Ahmed et al, 2011). 
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Taborda (2001) är av samma mening vad gäller empowerment, och uttrycker att 
organisationen behöver kunna släppa övervakningen för att kunna ge de anställda en känsla av 
kraft och möjlighet att kontrollera sitt arbete. Men, det ställer även till följd av det, krav på 
ledarskapet där chefen behöver vara mer en möjliggörare och coach, istället för en kontrollant. 
Chefen behöver släppa kontrollen för att vara en ledare som uppmuntrar till handlingskraft för 
de anställda (Taborda, 2001). 
 
Samtliga teorier som undersökts återkommer till att samarbete och teamwork är en 
förutsättning för att empowerment skall fungera. 
 
Vid genomförandet av organisatoriska förändringar, anser Taborda (1999) att teamwork, 
ledarskap och empowerment är viktiga faktorer. Dessa faktorer står i nära förbindelser med 
varandra och han refererar till sin masteravhandling från 1997. Ett effektivt teamwork kan 
inte ske utan ett bra ledarskap, och strategier för empowerment måste vara de verktyg som 
ledarna använder sig av för att uppnå ett effektivt teamwork (Taborda, 1999). 
 
Randle och Svensson (2007) för fram åsikten att ledningsstrategin som uppmanar till 
ansvarstagande genom teamwork, kan leda till både empowerment eller exploatering. Införs 
teamwork som medel för att minska kostnader och slimma organisationer, medför det 
exploatering om ökat ansvarstagande inte samtidigt ger möjlighet till ökat självstyre. Införs 
däremot teamwork som en del av en organisationsutveckling där anställda ges 
kompetensutveckling och självstyre, leder det till empowerment i hela organisationen (Randle 
och Svensson, 2007). 
 
Empowerment innebär både för- och nackdelar för en organisation och dess medlemmar, 
vilket flera studier och även erfarenheter från organisationer visat. Empowerment har under 
senare år oftast likställts med kostnadsbesparingar och minskad bemanning. Enligt flera 
studier har resultatet inte alltid blivit så bra, då ökade ansvarsområden medfört ökad 
arbetsbelastning som följd för såväl chefer som medarbetare. Det finns även många positiva 
exempel där ökat ansvar resulterat i mer motiverade och stimulerade medarbetare (Hällsten 
och Tengblad, 2005). 
 

3.2.1 Den proaktiva medarbetaren och teamet 
Flera forskare betonar att teamwork är en viktig faktor. Teamwork kan skapa större personligt 
engagemang och förbättra kvalitén och produktiviteten i en organisation. Med teamwork ställs 
det helt nya krav både på medarbetaren men även på ledarskapet. En organisation som lyckas 
nå en hög empowerment nivå får medarbetare som känner ansvar för sitt arbete, eftersom de 
själv får ta ansvar och även konsekvenser för resultatet. Empowerment innebär inte bara att ge 
kraft och ansvar, utan handlar också om att ge medarbetarna möjligheter till ständigt lärande. 
Empowermentstrategier behöver därför ge nödvändiga resurser som gör det möjligt för 
anställda att utvecklas. 
 
Randolph (2000) anser att implementeringen av empowerment ställer stora krav på både 
ledare och medarbetare inom organisationen (Randolph, 2000). I sin artikel om 



Cecilia Norell & Ronny Westerberg  Empowerment – i en organisatorisk förändring 

 

23 

 

empowerment, lyfter Taborda (1999) fram vikten av teamwork, som kan vara ett av de 
viktigaste sätten att anpassa sig till det nya arbetssättet. Taborda refererar till Peters (1989) 
som har uppfattningen att organisationer som behöver bli konkurrenskraftiga måste organisera 
sig som ett team, vilket kan göras genom att sätta ihop projektgrupper. En projektgrupp blir 
mer effektiv och har tydligare mål och uppgiften blir mer väldefinierad (Taborda, 1999). 
 
Liknande åsikter hänvisar Ahmad et al. (2011) till, som framförs av Besterfield (2003) och 
Little och Ferries (2002). Besterfield (2003) anser att organisationen måste omstrukturera 
arbetet för att teamarbete skall kunna fungera. Anställningars förhållanden som styr mot 
arbetsteam harmoniserar betydligt bättre med de anställdas empowerment. Besterfield (2003) 
anser även att beslut och idéer som har utvecklats ur teamarbete är bättre än beslut och idéer 
som arbetats fram individuellt. Little och Ferries (2002) konstaterar att den främsta fördelen 
med självstyrande och ”empowered” team är att det skapar mer flexibilitet, produktivitet, 
minskade kostnader och mer lösningsfokuserat arbete (Ahmad et al, 2011). 
 
Även (Yukl och Becker, 2006) stödjer tanken att självstyrande team kräver strukturella 
förändringar av organisationen. Huvudorganisationen bestämmer vanligtvis missionen, mål 
och budget för verksamheten. Teamen kan sedan i olika omfattning ges det operativa ansvaret 
för verksamheten, exempelvis genom att få ansvaret att fastställa arbetsrutiner, prestationsmål, 
arbetsfördelning och uppföljning av prestationer på både team och individnivå. Effekten av 
teamarbete är beroende av huvudorganisationens vilja att ge teamet handlingsutrymme (Yukl 
och Becker, 2006). 
 
Yukl och Becker (2006) hänvisar till forskarna Ilgen et al. (2005) och Kirkman och Rosen 
(1997) som anser att teamarbete kan skapa större personligt engagemang och förbättra kvalité 
och produktivitet i organisationen. Självstyrande team kan dock lätt misslyckas eftersom 
dessa är beroende av uppmuntran och support från ledningen för att det skall fungera (Yukl 
och Becker, 2006). 
 
På en arbetsplats med empowermentkultur utvecklas en partnerrelation mellan ledning och de 
anställda enligt Scott och Jaffe (1991). 
 
Campbell (2000) beskriver den framväxande syn som lyfter fram den proaktiva medarbetaren 
som en individ med stort engagemang, initiativkraft och naturlig ansvarskänsla. Detta nya 
synsätt kontrasterar mot den tidigare uppfattningen kring anställda. Tidigare ansågs företagen 
endast ha behov av de erfarenheter och kunskaper hos individen som arbetet krävde. Idag ser 
istället företagen en potentiell tillgång i alla de erfarenheter och kunskaper som individen bär 
med sig. Det innebär att det ställs helt nya krav både på medarbetaren men även på 
ledarskapet, där den tidigare rollen som ansvarig organisatör och planerare idag till stor del 
handlar om att inspirera och uppmuntra medarbetare till att ta egna beslut och agera proaktivt 
(Campbell, 2000). Enligt Scott och Jaffe (1991) ses de anställda i organisationer med 
empowermentkultur som beslutsfattare och inte som utförare (Scott och Jaffe, 1991). 
 
För att styrka dessa åsikter, refererar Ahmed et al. (2011) till Zemek och Schaff (1989) som 
anser att en organisation som lyckas nå en hög empowerment nivå får medarbetare som 
känner ansvar för sitt arbete, eftersom de själv får ta ansvar och även konsekvenser för 
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resultatet. De ges även kunskaper om att själv följa upp det egna arbetet, vilket höjer 
proaktiviteten och får dem att vilja ta egna initiativ (Ahmed et al, 2011).  
 
Dessutom anser Hamidreza et al. (2013) som refererar till Soofali (2003) att empowerment 
inte bara innebär att ge kraft och ansvar, utan handlar också om att ge de anställda 
möjligheterna till ständigt lärande. Empowermentstrategier behöver därför ge nödvändiga 
resurser som gör det möjligt för anställda och att utvecklas. Detta är en viktig faktor enligt 
Hamidreza (2013) eftersom det gör det möjligt för alla anställda att tänka mer oberoende och 
vara mer lyhörda för faktorer som påverkar företaget (Hamidreza et al, 2013). 
 
När medarbetarna ges större ansvar och frihet att påverka, är det också viktigt att de förstår 
vad det innebär och hur det kommer att påverka och förändra deras arbetsroll. Samtidigt som 
medarbetarna får stort ansvar och stora möjligheter att själv påverka sitt arbete, innebär det 
också att det gemensamma ansvaret och risken delas mellan ledningen och medarbetarna. Det 
ökade handlingsutrymmet kan av medarbetarna upplevas som skrämmande, samtidigt skapar 
det ett större engagemang eftersom medarbetaren själv inser att varje beslut får konsekvenser 
(Randolph, 2000). 
 

3.2.2 Det effektiva ledarskapet och medarbetaren 
Ledarskapsforskningen är omfattande och många forskare har försökt att förklara ledarskapets 
effektivitet utifrån olika perspektiv. Generellt kan det påstås finnas fyra tydliga infallsvinklar 
inom denna forskning. Inledningsvis fokuserade forskningen på ledarens egenskaper och 
beteende. Under 1970-talet utvecklades teorier om det situationsanpassade ledarskapet. 
Senare forskning har fokuserat inte bara på ledaren utan har även involverat medarbetare och 
betydelsen av samarbete mellan ledare och medarbetare. Denna forskning har framhållit 
behovet av den karismatiska och demokratiska ledaren (Arnold et al, 2005). 
 
Undersökningarna som gjorts på universitet i Michigan och Ohio inom den 
beteendevetenskapliga forskningen, identifierade beteenden som var framträdande för 
effektiva ledare (Arnold et al, 2005). Enligt Arnold et al. (2005) kunde forskare på 
universitetet i Michigan identifiera två ledartyper; 
 

 Den produktorienterade ledaren som visar ett stort intresse för struktur, 
arbetsprocesser och medarbetarnas prestationer. 
 

 Den relationsorienterade ledaren som är intresserad av att samarbete, struktur och att 
skapa sammanhållna team. Samtidigt har denna ledare också förmågan att aktivt visa 
hänsyn och kommunicera sin egen och de anställdas roll i organisationen. 

 
Enligt Arnold et al. (2005) fann forskare på Ohio universitet att ledarstilar inte behövde stå i 
motsats till varandra. I stället ansågs ledaren kunna använda olika grader av både struktur och 
medarbetarhänsyn beroende på situation; 
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 Fokus på att initiera strukturellt beteende; Ledaren definierar tydliga 
organisationsstrukturer, arbets- och ansvarområden och initierar klara 
informationsstrukturer. 
 

 Fokus på att visa hänsynsfullt beteende; Ledaren visar stor hänsyn för sina 
medarbetare och försöker skapa en varmt och stödjande arbetsklimat. 

 
Enligt Arnold et al. (2005) framhåller Blake and Mouton (1964) en motsvarande infallsvinkel 
på ledarskapet, som betonar medarbetarhänsyn och förmågan att skapa arbetsstrukturer som 
viktiga parametrar för ett effektivt ledarskap (Arnold et al, 2005). Modellen Managerial grid 
(ledningsrutnätet) visar nio olika dimensioner av ledarskap, se figur 2. Ledare i ruta 9,1 anses 
vara uppgiftsorienterade och fokuserar bara på produktionen, ledare i ruta 1,9 anses vara 
relationsorienterade och betonar medarbetarnas delaktighet i arbetet. Idealet enligt Blake och 
Mouton (1964) är en ledare i ruta 9,9 då denna fokuserar både på medarbetare och 
produktionen (Arnold et al, 2005). 
 

 
 
Figur 2. Managerial grid model (översatt och ritad av författarna till uppsatsen, utifrån Blake och Mouton 
(1964), källa; www.wikipedia.org). 
 
”The followership model”, Kelley (1988) som Campbell (2000) refererar till, fokuserar mer 
på medarbetarens roll och delar in de anställda i fyra kategorier beroende på deras grad av 
engagemang och förmåga till oberoende tänkande, se figur 3. Passiva medarbetare uppvisar 
låga värden av båda parametrarna medan proaktiva medarbetare visar höga värden på 
motsvarande parametrar. Kellys forskning visar att proaktiva medarbetare har utmärkande 
särdrag som till exempel hög integritet, förmåga till oberoende tänkande och styrkan att hävda 
sina åsikter (Campbell, 2000). 
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Figur 3. The power of followership (översatt och ritad av författarna till uppsatsen, utifrån Kelley (1988), källa; 
www.leadershipletters.com). 
 
En dimension som visat sig ha betydelse för effektiviteten är om ledaren är auktoritär eller 
demokratisk. Forskning visar att initiativ som skapar proaktivitet och motivation är att tilldela 
medarbetaren ökade ansvarsområden. En effektiv metod är att aktivt involvera medarbetarna i 
olika beslut och uppmuntra dem att ta ett större ansvar i verksamheten genom att använda 
empowermentstrategier (Arnold et al, 2005). Att i företaget betona kvalitet och ständig 
förbättring i alla led inspirerar även medarbetarna att tänka i nya banor för att skapa 
effektivare arbetsprocesser. Arnold et al. (2005) refererar till Gartil (1994) som anger tre 
betydelsefulla nycklar i det demokratiska ledarskapet; 
 

 Ansvarsfördelning som skapar engagemang och delaktighet hos de anställda. 
 Empowerment som innebär att ge ansvar till anställda och grupper, och att sätta höga 

och realistiska mål. 
 Ge råd och förslag utan att diktera lösningar. 

 
Taborda (1999) som förespråkar empowermentstrategier, anser att en ledare som arbetar mot 
empowerment måste ha en föränderlig ledningsfilosofi och organisationsstruktur. Ledarstilen 
förändras från den tidigare klassiska kommando- och kontrollorganisationen, som vilar på en 
hierarkisk grund, till en betydligt mer tvärfunktionellt och deltagande organisation där 
inriktning mot teamwork och empowermentstrategier bör vara gemensamma. Ledarskapet 
måste vara inspirerande och ledarna ska vara mer som handledare, snarare än kontrollerande 
och övervakande (Taborda, 1999). 
 
Betydelsen av en ledning som stödjer empowermentstrategier framhålls även av Ahmed et al. 
(2011) som förespråkar ett ledarskap som skapar möjligheter till empowerment för de 
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anställda längst ut i organisationen. Genom att tillhandahålla resurser och information, 
delegera ansvar och samtidigt låta de anställda bära konsekvenserna av sina beslut, ger detta 
motiverade och kreativa medarbetare. Ett sådant agerande bygger upp ett förtroende inom 
organisationen mellan ledning och anställda (Ahmed et al. 2011). 
 
Det som Taborda (1999) betonar angående empowermentstrategier, framhåller även Arnold 
(2005), och menar på att den tidiga forskningen betraktades gärna ledaren som en taktiker. I 
den senare forskningen framhålls istället betydelsen av det visionära och inspirerande 
ledarskapet (Arnold et al, 2005). Arnold et al. (2005) refererar till Burns (1978) som delar in 
ledarskapet i det transaktionella och transformella ledarskapet. Transaktionella ledare 
motiverar sina anställda genom att belöna deras prestationer och uppföranden. Den 
underliggande idén är transaktionen mellan ledning och anställda där ledaren ger uppskattning 
och belöning i utbyte mot att den anställda ger sin arbetsinsats och kunskap. Den 
transformella ledaren beskrivs istället som en inspiratör som genom sitt agerande uppfattas 
positivt av medarbetarna och får acceptans för sina visioner och mål. Denna samsyn bidrar till 
att ledaren har större möjligheter att förändra (transformera) hela organisationen. 
 

Transformella Ledarskapet Transaktionella Ledarskapet 

Individuell hänsyn: Ledaren tar hänsyn till varje 
anställds unika egenskaper och försöker utveckla 
varje medarbetaren genom ansvarsdelegering och 
coaching 

Belöningssystem: Ledaren erbjuder belöningar 
bara om de anställda presterar enligt mål och 
planer.  

Intellektuell stimulans: Ledaren uppmuntrar 
kreativt tänkande och vill ha en levande dialog 
med de anställda 

Agerar vid avvikelser: Ledaren söker inte 
förbättringar i arbetsmetoder så länge som målen 
och prestationer uppfylls. Ledaren kontrollerar 
arbetet och intervenerar bara om något går fel.  

Inspirerande motivation: Ledaren skapar en 
optimistisk, tydlig och uppnåelig vision vilket 
uppmuntrar de anställda att höja sina 
förväntningar 

 

Karisma och ideal: Ledaren inspirerar sin 
omgivning att ta ett större eget engagemang och 
ansvar i sitt arbete. 

 

 
Figur 4. Komponenter i transformellt vs. transaktionell ledarskap (Arnold, 2005, s. 488). 
 
Sharifah (2012) har in en studie undersökt relationen mellan ledarskap och effektivitet i 
företag som samarbetar med Malaysiska regeringen. I studien, som omfattade transformellt, 
transaktionellt och låt-gå ledarskap blev slutsatsen att det transformella ledarskapet var 
effektivast, eftersom det transformella ledarskapet gav högst värde på samtliga 
medarbetarparametrar. Dessa parametrar var engagemang, effektivitet, tillfredställelse, 
inspiration och intellektuell stimulans (Sharifah, 2012). 
 
Även Zhu et al. (2012)  refererar till flera empiriska studier, som till exempel Avolio et al. 
(2004), Fuller et al. (1999) och Kark et al. (2003) som också visar en positiv relation mellan 
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transformellt ledarskap och anställdas psykologiska empowerment. Psykologisk 
empowerment definieras som ”ökad inre arbetsmotivation manifesterad i en individs 
självuppfattning kring sin yrkesroll utifrån mening och syfte, kompetens, självbestämmande 
och betydelse”. Med mening och syfte avses om medarbetaren uppfattar sitt arbete som 
meningsfullt och ansvarsfullt. Kompetens syftar till att medarbetaren uppfattar sig som 
effektiv och kompetent i sin arbetsroll. Med självbestämmande menas att medarbetaren själv 
kan bestämma hur uppgiften skall lösas och med betydelse avses i vilken omfattning som 
medarbetaren tror att hans eller hennes insats påverkar organisationens resultat (Zhu et al, 
2012). 
 

 
 
Figur 5. Teoretisk modell av relationen mellan transaktionellt/transformellt ledarskap, anställda, psykologisk 
empowerment och organisationsidentitet (Zhu et al, 2012, s. 188). 
 
Liknande slutsatser framförs av Castro och Bueno (2008). Resultatet i deras studie bekräftar 
andra studier på området (Byciio et al, 1995, Baring et al, 1996, Bishop, 2000, Dumdum et al, 
2002, Bono och Judge, 2003 och Walumbwa et al, 2003) som betonar betydelsen av att 
ledaren förstår vikten av att medarbetaren känner sig empowered. I likhet med nämnda studier 
visar även Castro och Bueno´s undersökning (2008) att det transformella ledarskapet har en 
hög påverkan på medarbetarna psykologiska empowerment i termer av engagemang för mål 
och visioner samt känslan av självstyre (Castro och Bueno, 2008). 
 
Studien befäster även att psykologisk empowerment är en viktig brygga mellan det 
tranformella ledarskapet och medarbetarnas attityd och åtaganden till organisationen (Castro 
och Bueno, 2008). 
 

3.2.3 Hierarkisk- kontra empowermentkultur 
Organisationsteoretikern Chris Argyris, som Randolph (2000) refererar till, visar tydligt 
skillnaden mellan en hierarkisk uppbyggd kultur och en kultur uppbyggd på empowerment. 
Den förra vilar på externa åtaganden medan en empowermentkultur byggs upp på interna 
åtaganden (Randolph, 2000). 
 
Scott och Jaffe (1991) beskriver en hierarkisk kultur som en pyramidorganisation med 
specialiserade funktioner, klara gränser och tydliga ansvarsbeskrivningar. Genom 
övervakning och kontroll säkerställer ledningen att arbetet utförs i enlighet med 
effektivitetsmålen. I andra ändan återfinns närverksorganisationen, där samarbete, 
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ansvartagande och åtaganden delas lika mellan alla medlemmar. Kunden är i fokus och 
ledningen fungerar som en inspiratör och teamledare, där organisationen drivs av en 
empowermentkultur, som ger kraft till alla medlemmar i organisationen (Scott och Jaffe, 
1991). 
 
Externa åtaganden kännetecknas av att uppgifter och mål kommuniceras uppifrån och ner i 
organisationen. Interna åtaganden kännetecknas istället av att ledning och medarbetare 
tillsammans definierar arbetsuppgifter och planer inom ramen för företagets mål och 
strategier. Denna tydliga skiljelinje kan av medarbetarna upplevas som svår att hantera 
eftersom de flesta människor är vana att agera utifrån externa åtaganden (Randolph, 2000). 
 
Sättet att kommunicera skiljer sig väsentligt mellan en hierarkisk order- och kontrollkultur 
och en empowermentkultur (Randolph, 2000), se figur 6. 
 
 

Hierarkisk kultur Empowerment kultur 

Planera Skapa visioner 

Order och kontroll Samarbete och uppföljning 

Övervaktning Självövervakning 

Individuellt ansvar Gemensamt ansvar 

Pyramidstruktur Tvärfunktionella strukturer 

Arbetsflödesprocesser Projekt 

Ledare Coacher/Teamledare 

Anställda Teammedlemmar 

Gör som du blir tillsagd Du äger ditt eget jobb 

Tillmötesgående Gott omdöme 

  
 Figur 6. Kulturspråk i Hierarkisk- vs. Empowermentkultur (Skapad av författarna till 
 uppsatsen. Källa; Randolph (2000, s. 98)). 
 
Yukl och Becker (2006) påpekar att i centraliserade organisationer som delegerar för lite makt 
och befogenhet till mellanchefer och platschefer begränsas möjligheterna för dessa chefer att 
lokalt skapa engagemang och utveckling. Organisationer med formella strukturer och 
standardiserade arbetsrutiner hejdar också utvecklingen av empowerment lokalt. Yukl och 
Becker (2006) anser att det inte är tillräckligt att bara decentralisera ansvar och befogenhet ut 
i organisationen, det krävs att kraften distribueras till alla nivåer i organisationshierarkin. De 
hänvisar även till forskning av Lawler (1996) och Lawler et al (2001) som påtalar att 
framgångsrik empowerment kräver ledningsprogram och system som delar information, 
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kunskap och belöningar med anställda på alla nivåer i organisationen (Yukl och Becker, 
2006). Medarbetarnas empowerment underlättas genom att tillgängligheten till information 
och övriga resurser ökar, vilket leder till att arbetet kan utföras effektivare (Yukl och Becker, 
2006). 
 
Scott och Jaffe (1991) betonar kommunikationen som en central skiljelinje i en hierarkisk- 
och en empowermentkultur. Avgörande, menar de, är att förändra tänkesättet genom att 
förändra kommunikationen inom en organisation. Samtidigt betonar de att empowerment inte 
handlar om en enskild förändring av ett avgränsat område i en organisation. Om 
implementeringen av empowerment skall blir framgångsrikt behöver förutom 
kommunikationen även nivån på relationer och organisationsstrukturen förändras för att 
förändringsprocessen mot empowerment skall kunna genomföras i organisationen (Scott och 
Jaffe, 1991). 
 
Denna teori har använts som forskningsmodell i denna uppsats och återfinns under rubriken 
3.4 Forskningsmodell, (figur 8, s. 34). Bakgrunden till att denna forskningsmodell valts är för 
att den upplevs ha relevans och trovärdighet då den harmonierar med andra forskningsteorier 
inom detta område. Dessa teorier framför även den strategiska betydelsen av 
informationsdelning, relationer och organisationsstrukturer som stöd i processen för 
empowerment. Dessutom är modellen pedagogisk och lättförståelig och lämpar sig bra, både 
vid insamling, analys och vid redogörelse av det empiriska datamaterialet. 
 

3.2.4 Empowerment - en komplex förändringsprocess 
Processen att genomföra empowerment i en organisation är komplex och tar egentligen aldrig 
slut, enligt Randolph (2000). Det krävs att ledare och medarbetare helt kan bortse från gamla 
vanor och föreställningar som existerat i den mer hierarkiska organisationen och istället vara 
mottagliga för att börja tänka i andra banor och även kunna ändra sina beteenden (Randolph, 
2000). 
 
Randolph (2000) har identifierat tre stadier som en organisation går igenom under 
förändringsprocessen mot en empowermentkultur; 
 

I första stadiet är frågorna många och därför är det viktigt att ledningen 
orienterar och informerar alla inom organisationen om varför man anser att en 
förändring är nödvändig och vad förändringen konkret kommer att innebära för 
medarbetarna. I detta stadium är det viktigt att dela all information. Genom att 
ge tillgång till all information visar företaget medarbetarna förtroende. 
Information är nödvändigt för att anställda både skall kunna och vilja ta ett 
större ansvar i en organisation. Tydliga mål och riktlinjer anger de ramar som 
medarbetarna uppmanas att agera inom (Randolph, 2000). 
 
I det andra stadiet uppträder viss oro när medarbetare inser att empowerment 
inte bara innebär frihet att agera, utan även medför att den anställde är ansvarig 
för sina egna beslut. I den hierarkiska kulturen var medarbetaren delvis skyddad 
eftersom ansvarsfrågan var delegerad uppåt i organisationen. I en 
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empowermentkultur är ansvaret medarbetarens och alla resultat är transparanta 
eftersom full insyn är en viktig del i denna strategi (Randolph, 2000). 
 
I det tredje stadiet har organisationen i sin helhet börjat se fördelarna med den 
nya empowermentkulturen. Anställda upplever att de kan agera med förtroende 
och att de har kraften och kompetensen att ta egna beslut. I detta stadium börjar 
de efterfråga arbetssätt som leder till att samarbetet ökar och börjar aktivt söka 
efter arbetssätt, för att utföra arbetet ännu bättre och effektivare. De vill använda 
sin kompetens, erfarenhet och motivation till att uppnå ännu bättre resultat. I 
detta skede har organisationens medlemmar adopterat ett internt åtagande, 
beteende och språk, som stödjer vidareutvecklingen av empowerment i 
organisationen (Randolph, 2000). 

 

3.2.5 Risker med empowerment - initiativparadoxen 
Medarbetare i dagens organisationer förväntas ta egna initiativ och att kunna göra oberoende 
bedömningar. En paradox i detta är att de samtidigt förväntas följa ledningens direktiv och 
önskemål. Denna motsägelsefulla paradox är en utmaning för många organisationer att lösa. 
Campbell (2000) beskriver olika tillvägagångssätt som ska uppmuntra till proaktivitet och 
initiativkraft, samtidigt som det sker inom ramen för företagets mål och strategier. Ett sätt är 
att eftersträva ömsesidig förståelse mellan ledning och medarbetare för olika mål. Att tydligt 
definiera gränser inom vilka medarbetaren kan agera är ett annat tillvägagångssätt, för att 
undvika oönskat beteende. Dynamisk ansvarsfördelning är ett exempel på detta och innebär 
att individen uppmuntras att ta egna beslut under vissa omständigheter. I övrigt vill företaget 
att medarbetarna skall agera inom fastställda ramar till exempel medarbetarpolicys. Campbell 
(2000) anser också att generöst informationsutbyte mellan ledning och anställda skapar 
gemensamma perspektiv där alla i organisationen delar samma uppfattning om företagets 
nuläge och vilken riktning som gäller framåt. Förutsättningen för att informationsdelning skall 
fungera är att ledning och anställda hyser förtroende för varandra. Samtliga av dessa metoder 
har som mål att skapa proaktiva medarbetare och samtidigt undvika ett dysfunktionellt 
beteende. Beroende på arbetssituation kan olika metoder vara att föredra. I rutinmässiga 
arbetsuppgifter är det kanske effektivare att kommunicera gränser och ge ett dynamiskt 
handlingsutrymme. I mer komplexa arbetsuppgifter där den anställdas initiativkraft värderas 
högt, är det kanske effektivare att bygga upp en gemensam målbild och generöst sprida 
informationen för att alla medarbetare skall agera med utgångspunkt från samma 
situationsanalys (Campbell, 2000). 
 
Att införa empowerment handlar om att hitta rätt balans mellan frihet och kontroll i varje 
organisation och på varje arbetsplats, se figur 7 (s. 32). För mycket frihet och lite kontroll och 
uppföljning kan leda till otydlighet och kaos (Scott och Jaffe, 1991). 
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Figur 7. Zon för empowerment (Scott och Jaffe, 1991, s. 8). 
 

3.3 Organisationsmetaforer i en traditionell vs. empowermentkultur 
Vid en organisationsförändring är det grundläggande att först och främst ta reda på hur den 
aktuella organisationen fungerar. Morgan (1999) beskriver olika metaforer, som kan vara 
behjälpliga vid en analys för att förstå sig på en organisation och dess 
organisationsförändring. Maskinmetaforen och organismmetaforen kan vara lämpliga att 
använda sig av och dra paralleller till, vid en analys av en organisation som arbetar på ett 
traditionellt sätt eller för att se om organisationen arbetar mot empowerment. 
 
Morgan (1999) beskriver maskinmetaforen som idag även benämns som den byråkratiska 
organisationen, vilket är det ”gamla” eller det traditionella sättet att se på en organisation. 
Enligt denna metafor fungerar organisationen som en maskin, där varje individ arbetar som en 
del av en maskin och individen har en bestämd roll för att verksamheten ska bli fulländad. De 
anställda förväntas inte komma med egna tankar och idéer, utan de ska utföra sina uppgifter 
och arbeta enligt rutin, effektivt och pålitligt, som om det vore en väloljad maskin. De 
anställda ska bara följa de instruktioner som de blir tilldelade och det är chefen som fattar alla 
beslut (Morgan, 1999). Denna metafor stämmer bra in på en hierarkiskkultur som beskrivs av 
bland annat Randolph (2000), Scott och Jaffe (1991), Yukl och Becker (2006) och Taborda 
(1999) i likhet med organismmetaforen som stämmer bra in på hur empowermentkulturen 
framställs. 
 
Enligt Morgan (1999) kan organisationer betraktas som organismer med hjälp av 
organismmetaforen. Alla människor har olika behov som de är beroende av och deras 
prestationer formas där efter. Precis som olika organismer är anpassade för olika miljöer, 
fungerar en del organisationstyper också olika bra i olika miljöer. Är behoven tillfredsställda, 
är de som mest effektiva och presterar där efter, vilket gäller för både individer och 
organismer (Morgan, 1999). Ses organisationen som en organism, där människan hela tiden 
förändras, kan det leda det till utveckling och framgång om organisationen följer med i 
utvecklingen. Som en parallell till empowerment beskrivs en uppmärksammad del av 
organismmetaforen, med att ge personalen ansvar och frihet i arbetsuppgifterna. Istället för att 
betraktas som enbart arbetskraft, betraktas de som en resurs, vilket leder till att de anställda 
känner sig värdefulla och organisationen når ett bättre resultat på längre sikt. Beslut som fattas 
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tillsammans med personalens blir effektivare och kvalitén blir bättre (Morgan, 1999). 
Morgans beskrivning av organismmetaforen stämmer bra in på det som flera teorier, av bland 
annat Randolph (2000), Scott och Jaffe (1991), Yukl och Becker (2006), Taborda (2001), 
Ahmed et al. (2011) och även Campbell (2000), det vill säga, att empowerment leder till 
bättre kvalitet och effektivare arbetsprocesser när medarbetarna uppmuntras till att ta ett större 
ansvar och när de involveras i verksamhetens beslut. Men ledningen bör vara vaksam, Randle 
och Svensson (2007) för fram att ledningsstrategier som uppmanar till ansvarstagande genom 
teamwork, kan leda till både empowerment eller exploatering, alternativt, som Scott och Jaffe 
(1991) skriver, för mycket frihet kan leda till kaos. 
 

3.4 Forskningsmodell 
Forskningsmodellen som presenteras nedan har använts för att studera problemdiskussionen 
djupare och som grund för intervjuunderlaget. Modellen användes även för att analysera det 
empiriska materialet. Anledningen till att forskningsmodellen valdes ut, är för att den lämpar 
sig särskilt bra för att studera empowerment i en förändringsprocess, då den visar tre 
strategiska nivåer som behöver förändras för att empowerment ska kunna utvecklas i en 
organisation. Modellen är lätt att förstå och den är lämplig vid insamling, analys och 
redogörelse av det empiriska materialet. 
 
Både Randolph (2000) och Scott och Jaffe (1991), menar på att en hierarkisk kultur och en 
empowermentkultur skiljer sig i hög grad åt. Scott och Jaffe (1991) belyser att tankesättet, 
relationer och organisationsstrukturen måste förändras för att empowerment skall kunna 
genomföras och används som ett stöd i processen (Scott och Jaffe, 1991). Enligt Randolph 
(2000) byggs en hierarkisk kultur upp av externa åtaganden och en empowermentkultur byggs 
upp av interna åtaganden (Randolph, 2000). Scott och Jaffe (1991) beskriver en hierarkisk 
kultur som en pyramidorganisation med tydliga gränser. Övervakning och kontroll 
säkerställer effektiviteten, till skillnad mot en empowermentkultur där organisationsstrukturen 
liknas vid ett närverk som vilar på samarbete och gemensamt ansvartagande hos 
medlemmarna (Scott och Jaffe, 1991). 
 
Modellen harmonierar även med andra forskningsteorier inom detta område, som till exempel, 
Yukl och Becker (2006) som menar att empowerment underlättas genom att tillgängligheten 
av information ökar för medarbetarna (Yukl och Becker, 2006). Campbell (2000) anser att 
generöst informationsutbyte mellan ledning och anställda skapar gemensamma perspektiv, där 
alla i organisationen delar samma uppfattning om företagets nuläge och vilken riktning som 
gäller framåt (Campbell, 2000). 
 
Taborda (2001) är av uppfattning att empowerment handlar om att förflytta ansvarstagande 
och beslutstagande ut till medarbetarna i organisationen. Släpps energin och kompetensen loss 
med hjälp av empowerment, blir organisationen mer konkurrenskraftig (Taborda, 2001). Som 
ett sista exempel ur forskningsteorierna, beskriver Hällsten och Tengblad (2006) 
empowerment som en förändringsaktivitet, en process som ger möjlighet till medarbetarskap. 
Hällsten och Tengblad (2006) skiljer på empowerment och medarbetarskap där empowerment 
handlar om hur organisationen hanterar sina anställda medan medarbetarskapet utgår ifrån hur 
medarbetarna hanterar relationen till sitt arbete, sin arbetsgivare och sina arbetskamrater 
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(Hällsten och Tengblad, 2006). Alla dessa exempel av teorier berör de tre nivåerna som 
behövs för att empowerment ska kunna utvecklas i en organisation. 
 

 
 
 Figur 8. Strategiska förändringsnivåer (Scott och Jaffe, 1991, s. 35). 
 

3.4.1 De strategiska förändringsnivåerna i forskningsmodellen 
Förtydligande av de tre nivåerna som behöver förändras för att empowerment ska kunna 
utvecklas i en organisation enligt Scott och Jaffe (1991). 

 
Tankesätt 
Denna nivå avser ledningens grad av stöd och uppmuntran till anställda att ta 
eget ansvar, samt hur ledningen stödjer delning av information. Tankesätt avser 
vidare hur den anställda upplever möjligheten att påverka verksamheten och i 
vilken omfattning den anställda vill ta ansvar i företaget. På denna strategiska 
nivå undersöks även i vilken omfattning som ledare och anställda upplever att 
de får tillgång till information i företaget. 
 
Relationer 
På denna strategiska nivå avses hur hela organisationen upplever teamkänslan 
och viljan till samarbete inom organisationen. Denna nivå omfattar även 
förmågan att ge och ta feedback mellan ledning och anställda. 
 
Organisationsstruktur 
Denna strategiska nivå avser i vilken omfattning organisationens företagspolicy, 
drivkraft och arbetsprocesser stödjer empowerment. Exempelvis indikerar 
omfattningen av kollektiva aktiviteter, personalutvecklingsprogram, fokus på 
humankapital och informationsdelning nivån på empowerment. 

 
Tas alla dessa tre nivåerna i beaktande leder organisationen och dess företagskultur mot en 
empowermentkultur. Företagskultur består av en unik sammansättning av normer, 
värderingar, övertygelser och beteenden (Arnold et al, 2005) och en arbetsplats som omfattas 
av en empowermentkultur har hög kreativitet, delegerat beslutsfattande, tydlig kundfokus och 
ett marknadsorienterat synsätt (Scott och Jaffe, 1991). 
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4. Empiri 
I detta kapitel redogörs det för den information som är behövlig för att besvara 
problemformuleringen, historia och information om Apoteket AB samt en presentation av 
respondenterna. 
 

4.1 Apotekets historia i korthet 
Ända sedan 1600-talet och fram till 1971, har Sverige i stort sätt haft samma apoteksväsende. 
Priserna var centralt styrda, men en apotekare kunde driva sitt egna apotek som egen 
företagare om ett tillstånd erhållits, ett så kallat ”Apoteksprivilegium”. Staten tillsatte en 
utredning om apoteksväsendets organisation 1963 och det förhandlades om ett samarbete med 
apotekarnas centralorganisation. Långdragna förhandlingar leder tillslut till att ett statligt ägt 
monopol ska ersätta det gamla systemet och Apoteksbolaget AB bildas 1970. Apotekens 
placering kunde styras bättre och en samlad kanal för distribution införs, eftersom systemet 
med olika grossister och flertalet leveranser blivit opraktiskt och kostnadskrävande. 
Sjukhusapoteken ökade från 10 till 80 stycken och totalt ökade antalet apotek från 600 till 900 
stycken i landet (Apoteket AB:s årsredovisning 2007). 
 
1992 utreds ett förslag om att receptbelagda läkemedel ska avregleras, men regeringen drar 
tillbaka förslaget och monopolet består, däremot blir prissättningen på läkemedel i stort sätt 
fri 1993. I och med internets inträde, skapas nya möjligheter för Apotekets spridning av 
information och även av försäljning till både vårdgivare och privata kunder. Apoteksbolaget 
AB byter 1998 namn till Apoteket AB (Apoteket AB:s årsredovisning 2007). 
 
Med EU-medlemskapet som referens, ifrågasattes Apotekets monopol igen under 2000-talets 
början, men så länge apoteket inte diskriminerade några tillverkare eller några produkter, slog 
EG-domstolen fast i maj 2005 att systemet var förenligt med EU:s regler (www.apoteket.se). 
 
I december 2006 fattades det återigen ett beslut om att utreda apoteksmarknaden (Apoteket 
AB:s årsredovisning 2007) och huvudbetänkandet angående omregleringen av 
apoteksmarknaden presenterades i januari 2008, med syfte att handeln med läkemedel skulle 
konkurrensutsättas (Apoteket AB, Bokslutskommuniké 2008). Konkurrens förväntades från 
internationella apotekskedjor och enskilda apoteksägare som samverkar.  Receptfria 
läkemedel förväntades även säljas i hälsokostfackhandeln och i dagligvaruhandeln (Apoteket 
AB:s årsredovisning 2008). 
 
Enligt Apoteket AB:s årsredovisning från 2008 fanns det drygt 900 apotek och 855 
apoteksombud, vilket motsvarade 10,000 invånare per apotek, de ägdes av staten och hade 
ensamrätt att sälja både receptbelagda och receptfria läkemedel (Apoteket AB:s 
årsredovisning 2008). 
 

4.1.1 Omreglering av apoteksmarknaden 
Den 29 april 2009 fattade riksdagen beslut om att den svenska apoteksmarknaden skulle 
omregleras och formellt öppnades detaljhandeln med läkemedel för privata aktörer den 1 juli 
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2009. Alla, med undantag för förskrivare och läkemedelstillverkare, kan äga apotek om 
tillstånd från läkemedelsverket erhållits. Apoteket AB har fått möta konkurrens från andra 
apotekskedjor, fristående apotek och även från detaljhandeln. Den 11 juni 2009 beslöt 
riksdagen att tillåta försäljning av de flesta receptfria läkemedlen i detaljhandeln, för att öka 
tillgängligheten. Den 1 november 2009 blev det verklighet, och där med konkurrerar även 
hälsokosthandeln, servicebutiker och dagligvaruhandeln med apoteken på marknaden 
(Apoteket AB:s årsredovisning 2009). 
 
Enligt Apoteket AB:s årsredovisning från 2012 fanns det drygt 1270 apotek, den 31 december 
2012, vilket motsvarar 7,500 invånare per apotek (Apoteket AB:s årsredovisning 2012) vilket 
är en ökning sedan omregleringen, då det fanns drygt 900 apotek. 
 

 
 
Figur 9. Aktörer och antal apotek 2012 (Sveriges apotekarförening branschrapport 2012, s. 5). 
 
Apoteket AB är fortfarande statligt ägt och som kan ses i figur 9, har Apoteket AB flest 
apotek. Dessutom är omregleringen av apoteksmarknaden inte riktigt klar, men konkurrensen 
är ett faktum. Apoteksprofilering och differentiering mellan aktörerna blir extra viktig för 
överlevnad, när de inte kan konkurrera med varandra utifrån läkemedelspriserna (Sveriges 
apotekarförening branschrapport 2012). Ett sätt för Apoteket AB att profilera sig, är att arbeta 
med sina fyra kärnvärden som ska genomsyra företagskulturen och det dagliga arbetet 
(Apoteket AB:s årsredovisning 2012). 
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4.2 Apoteket AB organisation 
Apoteket AB är fortfarande statligt ägt, men en viss förändring kan ses i de 
organisationsscheman som presenteras nedan, före och efter omregleringen. 
 

4.2.1 Apoteket AB:s organisation 2007, före omregleringen 
 

 
 
Figur 10. Apotekets organisationsschema före omregleringen (Apoteket AB:s årsredovisning 2007, s. 23). 
 

4.2.2 Apoteket AB:s kärnvärden 2007, före omregleringen 
I Apoteket AB:s årsredovisning för 2007 skrivs det att målsättningen är att upplevas som 
trovärdigt, omtänksamt, handlingskraftigt och nytänkande, enligt fyra kärnvärden. Dessa 
kärnvärden ska vara genomgående i alla deras handlingar och i alla kontakter med kunder och 
andra intressenter; 
 

 Trovärdighet – Allt som säljs inom ramen för Apoteket är godkänt utifrån högt ställda 
krav. Kunderna ska alltid kunna lita på Apoteket. 

 Omtänksamhet – Apoteket möter individen utifrån dennes behov och livssituation. 
Apoteket tar ansvar för konsekvenserna av sin verksamhet och bidrar till en god miljö 
och ett samhälle som främjar hälsa. 

 Nytänkande – Apotekets kunder upplever bolaget som spännande och idérikt. 
 Handlingskraft – Apoteket är marknadsledare och antar utmaningen att utveckla 

hälsobranschen. (Apoteket AB:s årsredovisning 2007). 
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4.2.3 Apoteket AB:s organisation 2012, efter omregleringen 
 

 
 
Figur 11. Apotekets organisationsschema efter omregleringen (Apoteket AB:s årsredovisning 2012, s. 12). 
 

4.2.4 Apoteket AB:s kärnvärden 2012, efter omregleringen 
I sin årsredovisning för 2012 skriver Apoteket AB att de är ett av Sveriges starkaste och mest 
ansedda varumärken, vilket är en strategisk tillgång som de ständigt vårdar och utvecklar. Till 
sin hjälp har Apoteket AB fyra kärnvärden som ska genomsyra företagskulturen och det 
dagliga arbetet; 
 

 Trovärdiga – Vi förmedlar vårt kunnande och använder vår kompetens till att utveckla 
attraktiva lösningar utifrån dagens och morgondagens behov. 

 Omtänksamma – Vi möter varje kund utifrån dennes behov och situation. Vi är 
omtänksamma genom att tidigt identifiera kundernas behov. 

 Engagerade – Vi är genuint intresserade av att människor ska må bra. Vårt 
engagemang gör att vi sträcker oss längre och alltid strävar efter att göra saker 
bättre. 

 Initiativrika – Vår strävan att bli bättre och utveckla verksamheten utgår från att 
våga utmana oss själva och ligga steget före. Vi tar initiativ, söker nya utmaningar 
och fokuserar på de möjligheter som har ett faktiskt värde för våra kunder. (Apoteket 
AB:s årsredovisning 2012) 

 

4.3 Apotekets personal – en viktig resurs 
Apotekens viktigaste resurs är personalen, och hela apoteksbranschen kännetecknas av 
kompetent och sakkunnig personal. Kunderna bör få individuellt anpassad information om 
sina läkemedel och den välutbildade personalen ska informera om rätt läkemedelsanvändning. 
Kunderna ska även erbjudas stöd i sitt köp av både läkemedel och egenvårdsprodukter. För att 
kunna ge den kvalificerade rådgivningen om läkemedel, krävs rätt utbildning. För Apotekare 
och legitimerade receptarier som får hantera receptbelagda läkemedel krävs en 5-årig 
respektive 3-årig universitetsutbildning, för att få legitimation. Den personal som främst 
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arbetar med de receptfria varorna och egenvårdsprodukterna, arbetar som Apotekstekniker, 
utbildningen är på 1,5 år och finns som yrkeshögskoleutbildning. Det finns även tjänster som 
Apoteksassistent där inga förkunskaper i form av utbildningskrav ställs. Apoteksassistenter 
hjälper främst kunderna med kassaservice och lager/varuhantering (Sveriges 
apotekarförening, branschrapport 2012). 
 

4.4 Respondenter 
Respondenterna valdes utifrån apotekens tillgänglighet och tillgång för författarna av denna 
uppsats. Det var svårigheter att få respondenter att vilja ställa upp på en intervju, vilket ledde 
till att antalet respondenter inte blev lika många som önskat, slutligen blev det två 
apotekschefer och två medarbetare som ställde upp på intervju. Undersökningen genomfördes 
på två apotek. När det empiriska materialet samlades in kom det till kännedom att det bland 
annat pågår interna utredningar inom Apoteket AB och att fler förändringar kan väntas 
komma, vilket har medfört att all information om respondenterna kommer att förbli 
konfidentiella. 
 

 Ålder Kön Utbildning Antal år på 
apotek 

Antal år i 
befattningen 

Apotekschef 1 59 Kvinna Apotekare 37 15 

Apotekschef 2 33 Kvinna Leg. receptarie 7 5 

Medarbetare 1 53 Kvinna Receptarie 8 8 

Medarbetare 2 54 Kvinna Receptarie 10 10 

 
Figur 12. Sammanställning av respondenterna. 

4.4.1 Intervjuerna 
Intervjuerna genomfördes semistrukturerat så att intervjuerna kunde styras med utgångspunkt 
i frågeställningarna som skulle besvaras. Intervjumallen skapades utifrån forskningsmodellen, 
figur 8 (s. 34), som enligt Scott och Jaffe (1991), belyser att organisationsstrukturen, 
relationer och tankesättet måste förändras för att empowerment skall kunna genomföras. 
Beroende på respondentens svar, valdes följdfrågor som varierade utifrån vilka svar som 
respondenten gav. Intervjuerna genomfördes vid personliga möten med respondenterna, samt 
via telefon. Intervjuformulären finns med som bilagor. 
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5. Analys 
I detta kapitel analyseras det insamlade empiriska underlaget med hjälp av den valda 
metoden, presenterade modeller och teoretisk referensram. Utgångspunkten ligger i 
forskningsmodellen (figur 8, Strategiska förändringsnivåer) och delas upp efter värdeorden; 
Tankesätt, Relationer och Organisationsstruktur, men också beroende på respons från 
apotekschef eller medarbetare. 
 

5.1 Tankesätt 
Förklaring; Ledningens grad av stöd och uppmuntran till anställda att ta eget ansvar och hur 
ledningen stödjer delning av information. Hur den anställda upplever möjligheten att påverka 
verksamheten och i vilken omfattning den anställda vill ta ansvar. I vilken omfattning som 
ledare och anställda upplever att de får tillgång till information i företaget. 
 

5.1.1 Apotekschef 
Arbetsplatser som omfattas av en empowermentkultur har hög kreativitet, delegerat 
beslutsfattande, tydlig kundfokus och ett marknadsorienterat synsätt (Scott och Jaffe, 1991). 
Efter omregleringen är de lokala apoteken, enligt de intervjuade apotekscheferna, fortfarande 
tydligt styrda av organisationen. Kraven är högre, men de har fått större ansvar och 
befogenheter när det gäller att klara jobbet inom ramarna. Möjligheterna att förändra och 
påverka på lokal nivå har ökat. Enligt Yukl och Becker (2006) är det huvudorganisationen 
som oftast bestämmer de övergripande målen, medan teamen får det operativa ansvaret för 
verksamheten. Det leder till ett större engagemang och förbättrad produktivitet i 
organisationen, om de får uppmuntran och support från ledningen (Yukl och Becker, 2006). 
Apotekscheferna säger att ett beslut som måste tas inom ramarna är lättare efter 
omregleringen, då det finns en apotekschef på varje apotek. Tidigare hade en 
apoteksområdeschef 8-12 apotek att täcka. Att apotekschefen finns på plats, har det också lett 
till mer styrning än tidigare. Apoteksbranschen är en bransch med många lagar, regler och 
bestämmelser som inte går att påverka. Målen och kraven som ställs är inte förhandlingsbara 
och apoteken är detaljstyrda. Medarbetarna är nyckeln till processen och den säger sig 
cheferna kunna påverka. På en högre nivå inom Apoteket AB, stämmer en beskrivning in på 
maskinmetaforen (Morgan, 1999), med en hierarkisk styrning. På de lägre nivåerna, ute på de 
enskilda apoteken, stämmer beskrivningen in på organismmetaforen (Morgan, 1999), som 
visar ansatser till empowerment. En respondent av apotekscheferna upplever tydligt att 
verksamheten drivs mer och mer mot ett eget företag, som vill ha flest nöjda kunder, störst 
omsättning och vinst, vilket hon anser är intressant. 
 

Citat; ”Generellt upplever ändå medarbetarna att de inte har något att säga till 
om” 

 
Det är längre avstånd mellan apoteken som ingår i kedjan, efter omregleringen, vilket gör att 
det är mer annan typ av kommunikation, via telefon, webbmöten och e-mejl. Enligt en 
apotekschef ”svämmar inkorgen över”. Det leder även till en envägskommunikation från 
ledningen till de anställda. Apoteket AB verkar inte fullt ut ta tillvara på den kunskap, 
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erfarenhet och egna motivation som medarbetare har. För att uppnå verklig empowerment 
menar Randolph (2000) att ledare behöver se ännu längre och skapa förutsättningar som tar 
tillvara på potentialen hos alla medarbetare (Randolph, 2000). Detta synsätt stöds även av 
Taborda (2001) som menar att organisationen för att uppnå empowerment behöver kunna 
släppa övervakningen för att kunna ge de anställda en känsla av kraft och möjlighet att själva 
kontrollera sitt arbete. Det ställer, till följd av det, även krav på ledarskapet där chefen 
behöver vara mer en möjliggörare och coach, istället för en kontrollant, och chefen behöver 
därför släppa kontrollen för att mer vara en ledare som uppmuntrar till handlingskraft för de 
anställda (Taborda, 2001). 
 

Citat; ”Fokus är SÄLJ, SÄLJ, SÄLJ!” 
 
På lokalnivå, säger respondenterna att apoteken har fått en tätare kommunikation efter 
omregleringen, eftersom det finns en chef på varje arbetsplats och information kan snabbare 
nå ut. Samarbetet mellan de apotek som tidigare ingick i apotekschefens område var bättre 
förr, men informationsflödet var sämre på varje apotek. 
 

Citat; ”Varje apotek drivs betydligt tydligare och med större ansvar och 
befogenheter. Tidigare kunde apotek gömma sig i gruppen (apoteksområden) 
och klara sig på ”goda grannar”.” 

 
Enligt en studie av Sharifah (2012) publicerad i European Journal of Business and 
Management där flera ledarskapsstilar studerades, var det transformella ledarskapet 
effektivast för att skapa psykologisk empowerment. I intervjuerna förmedlar butikscheferna 
ett sätt att leda verksamheten som både kan sägas stödja det transformella, men också det 
transaktionella ledarskap. Skillnad mellan det transaktionella och det transformella 
ledarskapet är enligt Arnold et al. (2005) att det transaktionella ledarskapet främst fokuserar 
på mål och kontroll av prestationer, medan den transformella ledarstilen främst fokuserar på 
att lyfta fram potentialen hos varje enskild (Arnold et al, 2005). 
 

Citat; ”Vi är fortfarande tydligt styrda av organisationen men har större ansvar 
och befogenheter när det gäller att klara jobbet inom dessa ramar” 

 
I intervjuerna lyfter apotekscheferna fram fördelen med att få ett större lokalt ansvar och 
befogenheter, eftersom det ger medarbetarna större möjlighet att lättare bolla sina idéer lokalt. 
På en arbetsplats med empowermentkultur utvecklas en partnerrelation mellan ledning och de 
anställda enligt Scott och Jaffe (1991). Enligt Morgan (1999) stämmer apotekschefernas svar 
bra in på organismmetaforen, som beskriver att beslut som fattas tillsammans med 
personalens blir effektivare och kvalitén blir bättre (Morgan, 1999). Samtidigt kräver den 
centrala styrningen ständig fokus på uppföljning och kontroll av olika nyckeltal t.ex. 
försäljning och lönsamhet, då styrning från högre positioner håller kvar vid den traditionella 
hierarkiska kulturen, som i maskinmetaforen (Morgan, 1999). Dessa förhållanden skulle 
innebära att de inte fullständigt kan utveckla det transformella ledarskapet, eftersom de inte 
använder ett transformellt ledarskap fullt ut. Enligt referensforskningen skulle det innebära att 
de inte kan uppnå en hög nivå av empowerment bland sina medarbetare. Empiriska studier av 
till exempel Sharifah (2012) och Zhu et al. (2012) visar ett tydligt samband mellan det 
tranformella ledarskapet och medarbetarnas känsla av empowerment. I begreppet angavs 



Cecilia Norell & Ronny Westerberg  Empowerment – i en organisatorisk förändring 

 

42 

 

medarbetarvärden som engagemang, effektivitet, inspiration, ökad inre arbetsmotivation och 
medarbetarnas känsla av att deras insats hade betydelse för organisations resultat. Detta 
resonemang stöds även av Yukl och Becker (2006), som påpekar att i centraliserade 
organisationer som delegerar för lite makt och befogenhet till mellanchefer och platschefer 
begränsar möjligheterna för dessa chefer att lokalt skapa engagemang och utveckling. Yukl 
och Becker anser även att organisationer med formella strukturer och standardiserade 
arbetsrutiner hejdar utvecklingen av empowerment lokalt (Yukl och Becker, 2006). 
 

Citat; ”Vi arbetar med balanserade styrkort för att nå kvalitetsmålen som 
ledningen följer upp. Om inte målen nås, görs en handlingsplan med åtgärder. 
Men kravställningen har skärps efter omregleringen, det är stramare och 
tydligare styrning idag”… ”Jag måste också bli tydligare i kommunikationen 
och i kravställningen. Jag är mera på personalen nu jämfört med tidigare. 
Målen har blivit mer individuella, som måste följas upp om de inte fungerar” 

 

5.1.2 Medarbetare 
Skall empowerment fungera anser Randolph (2000) att det är viktigt att medarbetarna förstår 
vad empowerment innebär och hur det kommer att påverka deras arbetsroller (Randolph, 
2000). Insikten om att den nya marknadssituationen ställer nya krav på den lokala 
organisationen verkar finnas hos medarbetarna. 
 
Respondenterna uppfattar att det är större fokus på att sälja och att försäljningen ska leda till 
goda resultat, sedan omregleringen genomfördes. Ansvaret för lönsamheten på apoteket har 
ökat för alla, även medarbetarna. Viktigt för medarbetarna att förstå, enligt Randolph (2000), 
är att det gemensamma ansvaret och risken nu mera delas mellan ledningen och 
medarbetarna. Det ökade handlingsutrymmet kan av medarbetarna upplevas som 
skrämmande, men samtidigt skapar det ett större engagemang eftersom medarbetaren själv 
inser att varje beslut får konsekvenser (Randolph, 2000). Som en parallell till empowerment 
beskrivs en uppmärksammad del av organismmetaforen, med att ge personalen ansvar och 
frihet i arbetsuppgifterna (Morgan, 1999). Medarbetarna har fått ansvarsområden på det 
apotek som de arbetar på, och de skall se till att direktiven följs. Enligt medarbetarna upplevs 
det som inspirerande, men tiden för att hinna med finns inte alltid, när det är mycket kunder 
som alltid ska gå först. Det viktigaste enligt medarbetarna är att sätta kunden i fokus, med 
kärnvärdena i sitt goda minne, för att sträva efter nöjda kunder. Enligt Hamidreza et al. (2013) 
har slagord som ”kunden är kung” skapat ett nytt synsätt, för att kunna möta omgivningens 
nya krav på organisationerna, för fortsatt existens (Hamidreza et al, 2013). 
 

Citat; ”Det är väl ungefär som före omregleringen – kanske har ansvaret för 
lönsamheten på apoteket ökats för alla”… ”Det är mycket mera fokus på att 
sälja och ge resultat i en konkurrenssituation” 

 
Som Randolph (2000) anser, uppnås verklig empowerment genom att ledningen skapar 
förutsättningar som tar tillvara potentialen hos alla medarbetare. Samtidigt som medarbetarna 
får ansvar, får de även stora möjligheter att kunna påverka sitt arbete. Randolph (2000) menar 
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också på att syftet med empowerment är att skapa en företagskultur där medarbetare vill och 
uppmuntras till att ta ansvar i arbetet (Randolph, 2000). 
 

Citat; ”Vi har ansvar för olika områden inom apoteket där vi skall se till att 
direktiven följs. Det är inspirerande men tiden för att hinna med detta finns inte 
alltid när det är mycket kunder och de går ju alltid först!” 

 
Enligt forskningen är det viktigt att medarbetarna upplever att befogenhet och ansvar följs åt. 
Scott och Jaffe (1991) anser att de anställda i en empowermentkultur, skall ses som 
beslutsfattare och inte bara som utförare. Ahmed et al. (2011) refererar i sin forskning till 
Zemek och Schaff (1989) som menar på att organisationer som når en hög empowerment 
nivå, får medarbetare som känner ansvar för sitt arbete, eftersom de själv får ta ansvar och 
även konsekvenser för resultatet, detta anser även Randolph (2000). Medarbetarna i en 
empowerment kultur ges även kunskaper om att själv följa upp det egna arbetet, vilket höjer 
proaktiviteten och får dem att vilja ta egna initiativ (Ahmed et al, 2011). 
 
Av respondenternas svar framgår det att medarbetarna fått ett större eget ansvar samtidigt som 
möjligheten att påverka det egna arbetet uppfattas som begränsad. Enligt respondenterna finns 
det inte någon direkt möjlighet att påverka verksamheten i stort, men på butiksnivå har de i 
alla fall chans att framföra förslag. De har gemensamma träffar där de tillsammans försöker 
utveckla sitt arbetssätt för att nå målen. Personalen får då möjlighet att säga sin mening och 
tillsammans försöker de komma fram till en gemensam lösning.  

 
Citat; ”Vi har gemensamma genomgångar och försöker utveckla vårt sätt att 
jobba för att nå målen. Där får alla säga sin mening och försöka komma fram 
till en gemensam lösning” 

 

5.2 Relationer 
Förklaring; Hur organisationen upplever teamkänslan och viljan till samarbete inom 
organisationen. Denna nivå omfattar även förmågan att ge och ta feedback mellan ledning 
och anställda. 
 

5.2.1 Apotekschef 
Före omregleringen arbetade apotekschefen inte ute i butiken, utan satt mest på kontoret 
enligt respondenterna. Idag är det annorlunda och chefen arbetar till ca 90 % i driften och är 
alltid på plats, det gör chefen mer närvarande än tidigare. Vilket kan bero på att 
personalstyrkan minskat i omfattning. Empowerment har under senare år oftast likställts med 
kostnadsbesparingar och minskad bemanning. Flera studier har visat att resultatet inte alltid 
blivit så bra, då ökade ansvarsområden medfört ökad arbetsbelastning som följd, för såväl 
chefer som medarbetare (Hällsten och Tengblad, 2005). Enligt apotekscheferna är samarbetet 
med andra apotek dessutom inte lika frekvent som tidigare, eftersom det inte finns tid och 
ekonomisk möjlighet till det. Det gör att de som arbetar på ett och samma apotek blir en 
mindre och mer sammansvetsad grupp. 
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Citat; ”Att ”alltid” ha chef på plats skulle kunna innebära att man blir mer 
styrd av chefen än tidigare men jag tror tvärtom också att det kan ge mer frihet 
under ansvar? Det är lättare att kasta fram en idé och få den okejad, kanske 
väntade man förut för att ingen kunde hjälpa en att ta beslut?” 

 
Mer än någonsin är det viktigt att kommunicera med varandra anser apotekscheferna. Efter 
omregleringen anser de att det är lättare att komma överens om semestrar, ledigheter, 
befogenheter med mera, genom att prata med teamet direkt på arbetsplatsen. Att ringa in en 
vikarie om någon är sjuk, är inte självklart längre, vilket det var tidigare. Nu får de som jobbar 
täcka upp för den som är sjuk och det är inte lätt när personalstyrkan minskat, som en följd av 
omregleringen. Detta sammanhang kan refereras till Randle och Svensson (2007) som för 
fram åsikten att ledningsstrategier som uppmanar till ansvarstagande genom teamwork, kan 
leda till både empowerment eller exploatering. Införs teamwork som medel för att minska 
kostnader och slimma organisationer, medför det exploatering om ökat ansvarstagande inte 
samtidigt ger möjlighet till ökat självstyre. Införs däremot teamwork som en del av en 
organisationsutveckling där anställda ges kompetensutveckling och självstyre, leder det till 
empowerment i hela organisationen (Randle och Svensson, 2007).  
 

Citat; ”Känslan var att chefen var mer distanserad, satt på kontor och att 
apoteksområdet behandlades mer som en ”klump” av anställda.” 

 
Enligt apotekscheferna känner nog de flesta av en större teamkänsla, ett större ansvar och 
befogenheter efter omregleringen och det finns en ansats till att just deras apotek ska fungera. 
Om inte budgeten hålls och om resultatet uteblir, finns det en risk att det påverkar just det 
apotekets existens. Personalen förväntas ta ett större ansvar nu och förväntas arbeta 
självständigt. Enligt Yukl och Becker (2006), är medarbetarna beroende av uppmuntran och 
support från ledningen för att självstyrande team skall fungera (Yukl och Becker, 2006). 
Enligt Morgan (1999) i beskrivningen av organismmetaforen, har alla människor olika behov 
som de är beroende av och deras prestationer formas där efter (Morgan, 1999). Dessutom 
säger apotekscheferna att personalen förväntas arbetar snabbt, vara trevliga, ska kunna alla 
IT-system – trots stress och tuffa krav. 
 
När Arnold et al. (2005) refererar till Schein (1985) angående företagskultur, menar han på att 
organisationer måste vara försiktiga och uppmärksamma när de genomför stora kulturella 
förändringsprogram (Arnold et al, 2005). Att gå från monopol till konkurrens är en stor 
förändringsprocess för hela organisationen, inte minst medarbetarna. Enligt Arnold et al. 
(2005) anser Schein att före varje förändringsprogram måste det vara känt, hur den nuvarande 
företagskulturen fungerar och hur organisationen tänker, känner och reagerar (Arnold et al, 
2005). Apoteket AB arbetade intensivt med alla anställda inför omregleringen, enligt 
apotekscheferna och de flesta fick en positiv syn på förändringen. Ett par år efter 
omregleringen förändrades den positiva teamkänslan mellan ledning och anställda, då 
kravställningen ökade enormt. 
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5.2.2 Medarbetare 
På en arbetsplats med empowermentkultur utvecklas en partnerrelation mellan ledning och de 
anställda (Scott och Jaffe, 1991). Scott och Jaffe (1991) anser vidare att kommunikation är en 
central skiljelinje mellan exempelvis en hierarkisk- och en empowermentkultur. Denna 
utveckling kan ses på butiksnivå, då medarbetarna anser att det alltid varit högt i tak på 
apoteket både före och efter omregleringen, men inte högre upp i hierarkin. Med detta i 
åtanke, kan paralleller dras till organismmetaforen och maskinmetaforen (Morgan, 1999). 
Eftersom det finns en chef på varje apotek, har lett till att den interna kommunikationen på 
butiksnivå har förbättrats. De flesta vågar säga vad de tycker utan att någon tar illa upp.  
 

Citat; ”Lättare att prata med sin chef!” 
 
Eftersom apoteken i kedjan är mer utspridda och på längre avstånd än tidigare, säger 
medarbetarna att det blivit svårare att hjälpa varandra. Men om det är möjligt så hjälper de 
varandra. 
 

Citat; ”Genom att det nu är en stenhård marknad behövs verkligen teamwork 
för att kunna gå framåt och ge resultat” 

 

5.3 Organisationsstruktur 
Förklaring; I vilken omfattning organisationens företagspolicy, drivkraft och arbetsprocesser 
stödjer empowerment. Exempelvis indikerar omfattningen av kollektiva aktiviteter, fokus på 
humankapital, personalutvecklingsprogram och informationsdelning nivån på empowerment. 
 

5.3.1 Apotekschef 
Enligt apotekscheferna har det har skett omorganisationer på högre nivåer där strukturen blivit 
enklare, vilket har lett till att det lättare tas snabba beslut. Dock sker det fortfarande 
omorganiseringar. 
 

Citat; Det är många omorganiseringar på gång hela tiden, det tar många år 
innan allting har satt sig, och frågan är om det kommer att göra det. 
Huvudkontoret har dragit ner mycket personal. 

 
Respondenterna säger att apoteket arbetar i hög grad med kärnvärdena, som ska vara 
genomgående i hela företagskulturen, i alla handlingar och i kontakten med kunderna. 
Kärnvärdena ingår som del i utbildningsmaterial och presentationer och de ska ingår i det 
dagliga arbetet. Grunden är omtänksamhet och trovärdighet, även om de strävar mot att bli 
lite mer spännande, det vill säga nytänkande och handlingskraftiga. Kärnvärdena ska ligga till 
grund för alla beslut. 
 
Med referens till Campbell (2000) kan tillvägagångssättet med att kommunicera kärnvärden 
beskrivas som ett exempel på dynamisk ansvarsfördelning där medarbetaren uppmanas till 
proaktivitet och initiativkraft samtidigt som företaget genom centrala direktiv och kärnvärden 
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säkerställer att det sker inom ramen för företagets mål och strategier. Det generösa 
informationsutbytet mellan ledning och anställda bidrar till att bygga upp en gemensam 
plattform och säkerställer att alla i organisationen är överens om nuläge och riktning framåt 
(Campbell, 2000). 
 
Den nya organisationsstrukturen med apotekschefer på varje apotek skapar bättre 
förutsättningar att kunna hantera initiativparadoxen (Campbell, 2000), då varje apotek får 
snabbare handlingsutrymme samtidigt som centrala direktiv effektivare kan implementeras, 
kontrolleras och följas upp på varje apotek. En målsättning med den nya organisationen kan 
vara att hitta rätt balans mellan frihet och kontroll där man uppmuntrar empowerment bland 
sina medarbetare samtidigt som ledningen säkerställer att medarbetarna agerar utifrån 
företagets mål och strategier (Scott & Jaffe, 1991).  
 

Citat; ”När kärnvärdena och Apotekets idé och vision infördes hade vi 
kvällsmöten (tre stycken) om dessa och arbetade med dem. Senare har det 
kommit repetitioner på en hel del möten om vad dessa kärnvärden innebär och 
med pedagogiska bilder och modeller för dem. I vardagsarbetet är det nog mer 
att vi tänker på att vi hela tiden representerar Apoteket AB, vilket är väldigt 
tydligt för oss som har konkurrens nära, och att Apotekets kärnvärden ger en 
ram om hur vi vill att Apoteket AB, vårt apotek och vi som jobbar skall 
uppfattas. 

 
Respondenterna säger att apoteket hade planerade medarbetardagar före omregleringen, efter 
omregleringen finns det inte längre utrymme för aktiviteter med personalen. Före 
omregleringen fanns det budgeterat för aktiviteter, men inte nu. Castro och Bueno (2008) 
betonar betydelsen av att ledaren förstår vikten av att medarbetaren känner sig empowered 
(Castro och Bueno, 2008). Vilket kan åstadkommas genom till exempel medarbetardagar. 
Även om den lokala apotekschefen förstår det, är det inte längre ekonomiskt genomförbart. 
 

Citat; ”Om det ska vara trovärdigt att vara ett företag som bidrar till god hälsa, 
måste personalen må bra och genomsyras av ledningsfilosofin, att vi är ett 
företag som bidrar till god hälsa… Allt blir bara tuffare och tuffare!” 

 
Enligt organisationsteoretikern Chris Argyris (Randolph, 2000) kännetecknas hierarkisk 
uppbyggda kulturer av externa åtaganden där uppgifter och mål kommuniceras uppifrån och 
ned, precis som den byråkratiska maskinmetaforen (Morgan, 1999). En empowermentkultur 
kännetecknas istället av interna åtaganden där ledning och medarbetare tillsammans definierar 
arbetsuppgifter inom ramen för företagets mål och strategier, i likhet med organsimmetaforen 
(Morgan, 1999). 
 

5.3.2 Medarbetare 
Medarbetarna upplever att det nu finns mera personalutvecklingsprogram som e-utbildning att 
förkovra sig i, förut var det mer fysiska utbildningsträffar och medarbetardagar. Det upplevs 
negativt att inte träffa andra medarbetare i samma utsträckning som tidigare, däremot finns 
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det möjlighet att åka till andra apotek och jobba ibland, vilket de anser är inspirerande och 
lärorikt. 
 

Citat; ”Man blir lite hemmablind på sitt eget apotek”  
 
Hamidreza et al. (2013) understryker vikten av att organisationen ger de anställda nödvändiga 
resurser som gör det möjligt för dem att kunna utvecklas. Detta anser han är en viktig faktor 
eftersom det gör dem mer oberoende och lyhörda för faktorer som påverkar företaget 
(Hamidreza et al, 2013). 
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6. Slutsatser 
I detta kapitel presenteras slutsatserna av analysen och problemfrågan ”Hur utvecklas 
empowerment i en organisation som gått från monopol till konkurrens?” besvaras. Förslag 
på åtgärder som kan öka empowerment nivån lämnas i slutet. 
 
Slutsatserna som dragits av författarna till denna studie, är att empowerment nivån i en 
organisation som gått från monopol till konkurrens höjs. En organisation som gått från 
monopol till en konkurrensutsatt situation, verkar utvecklas likt en empowermentkultur, för 
att kunna anpassas till marknadens krav. Under en längre tid har organisationen drivits på ett 
och samma sätt, och plötsligt uppstår en situation som upplevs vara mer påfrestande än 
tidigare. Bakgrunden kan vara att fri konkurrens ställer krav på mer kundorienterade och 
effektiva organisationer. 
 
I studien som gjorts, för att identifiera hur nivån av empowerment utvecklats i en organisation 
som genomgått en organisatorisk förändring, valdes Apoteket AB, som 2009 gick från 
monopol till konkurrens. Tre strategiska nivåer som enligt Scott och Jaffe (1991) anses ha haft 
stor påverkan på empowermentkulturen inom organisationen har undersökts; tankesätt, 
relationer och organisationsstruktur. 
 
Apoteket har en organisation som centralt vilar på en pyramidstruktur och lokalt vilar den på 
en tvärfunktionell struktur, där det inriktas mer åt teamwork och till en viss del empowerment 
för att lösa de olika kraven som ställs. Ledarna på de lokala apoteken fungerar mer som 
handledare än övervakare (Taborda, 1999). Varje medarbetare på apoteken har ett individuellt 
ansvar och tydliga direktiv för hur arbetet skall utföras, där apotekschefen följer upp att de 
satta målen uppfylls. Samtidigt uppmuntrar varje apotek teamkänslan där alla medarbetare har 
ett gemensamt ansvar för att det lokala apoteket når försäljnings- och lönsamhetsmål som 
satts av högsta ledningen. 
 
Medarbetarna har fått ett större individuellt ansvar samtidigt som möjligheten att påverka den 
lokala verksamheten är begränsad. Medarbetarna förväntas ta både ett större individuellt och 
kollektivt ansvar där kärnvärden, centrala direktiv och lönsamhetsmål styr deras agerande i 
butiken. Ledarens uppgift är att skapa teamkänsla och empowerment hos medarbetarna 
genom att uppmuntra till ett eget ansvarstagande. Samtidigt ingår det i ledarrollen att följa upp 
och kontrollera att medarbetare och teamet klarar resultatkraven. Åberopad forskning visar 
tydligt vikten av att medarbetsansvar och befogenhet att själv påverka sitt arbete är vitalt för 
att empowerment nivån skall utvecklas (Yukl och Brecker, 2006, Scott och Jaffe, 1991 och 
Ahmed et al, 2011). Slutsatsen är därför att den strategiska nivån tankesätt inte fullt ut stödjer 
en empowermentkultur eftersom medarbetarna trots egna ansvarområden inte själv upplever 
att de fullt ut kan ta egna initiativ i den dagliga verksamheten. 
 
Teamkänslan på det egna apoteket har blivit starkare efter omregleringen. Den nya 
konkurrenssituationen har ställt större krav på samarbete och det är viktigt att alla i 
organisationen tar sitt ansvar både individuellt och kollektivt för att det egna apoteket skall 
fungera och nå resultatmålen. Dessa faktorer har stärkt teamkänslan lokalt samtidigt som 
kontakten med andra apotek minskat. Taborda (1999) och Ahmed et al. (2011) framhåller 
teamarbete som en tydlig effekt av en empowerment strategi, där medarbetare och ledning 
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uppmanas att kommunicera med varandra och arbeta för att uppnå gemensamma lösningar. 
Samtidigt finns mycket kritik inom forskningen i de fall där teamwork används som en metod 
för att slimma organisationer (Randle och Svensson, 2007). Slutsatsen är att teamkänslan och 
medvetenheten om ett kollektivt ansvar ökat, vilket bidragit till att empowerment nivån på 
den strategiska nivån relationer ökat. Samtidigt som detta bidragit till ökad empowerment 
lokalt, innebär det minskade utbytet med andra apotek i området att empowerment nivån 
minskat mellan apoteken. En negativ effekt av minskat samarbetet är att medarbetarna 
upplever att de inte kan ringa in en vikarie när någon är sjuk, istället måste teamet täcka upp. I 
detta sammanhang är det viktigt att medarbetarna upplever att organisationens uppmuntran till 
teamwork inte bara är ett resultat av högre krav på effektivitet och lönsamhet, utan även en tro 
på att samarbete höjer kvalitén. Enligt Randle och Svensson (2007) finns annars en risk att de 
upplever sig exploaterade, vilket skulle påverka engagemang och empowerment negativt. 
 
Apoteken som ingår i kedjan verkar fortfarande vara hierarkiskt styrda från högre nivå, medan 
upplevelsen är att apotekscheferna ute i butikerna anammat en empowermentkultur i sitt sätt 
att leda. Ledningen ställer höga krav på de enskilda apoteken och övervakar att utvecklingen 
går i den riktning som önskas. Det är även ledningen som planerar för verksamheten, ger 
order och kontrollerar. Apotekscheferna verkar skapa visioner, ett team, gemensamt ansvar 
och fungera mer som en coach eller teamledare för att var och en av medarbetarna ska känna 
ett större ansvar inför sina befogenheter – om de håller sig inom ramarna. 
 
Apoteket har en organisationsstruktur och arbetsprocesser som stödjer empowerment, men 
uppvisar samtidigt en kultur som ger stöd åt ett hierarkiskt synsätt. Centrala direktiv, 
kommunicerade kärnvärden och försäljningsmål skapar externa åtaganden som styr 
personalens agerande ute i det lokala apoteket. Yukl och Becker (2006) anser att 
organisationer med formella strukturer och arbetsrutiner hejdar utvecklingen av 
empowerment. Samtidigt med den centrala styrningen uttrycker de lokala apoteken att de fått 
ett eget resultatansvar och egna befogenheter att påverka verksamheten, där varje ledare 
skapat ett team som tillsammans har ansvaret att nå upp till de centrala målen. Detta stödjer 
tanken på självstyrande team (Yukl och Becker, 2006) som i olika omfattning ger det 
operativa ansvaret, men där huvudorganisationen bestämmer mission, mål och budget för 
verksamheten. Det kan också beskrivas som ett exempel på balansgång mellan frihet och 
kontroll (Scott och Jaffe, 1991). 
 
Lokalt har apoteken fått större frihet att under ansvar styra resultatenheten vilket medfört att 
varje medarbetare och ledaren upplever både ett individuellt men även kollektivt ansvar att 
klara målen. Uppfattningen är att den centrala styrningen av medarbetarna upplevs som en 
utmaning, men också en begränsning. Det skapar externa åtagande ute hos apoteken och 
ledningens uppgift är att både centralt och lokalt följa upp och kontrollera att kärnvärden och 
ekonomsiska nyckeltal utvecklas enligt mål. Slutsatsen är att de lokala apoteken efter 
omregleringen har en empowerment nivå som indikerar både en viss grad av större frihet, 
genom mer ansvar, men även kontroll genom centralt kommunicerade kärnvärden och 
direktiv. I enlighet med Scott och Jaffe (1991) kan detta beskrivas som ett exempel där en 
organisation vill uppnå balans mellan frihet och kontroll genom att både uppmuntra till eget 
ansvarstagande och samtidigt utveckla ett system för att kunna övervaka kvalité och 
användning av resurser. 
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Apotekets företagskultur kan sägas kommunicera både externa och interna åtagande, vilket 
utifrån detta skulle kunna innebära att man både har en företagskultur som är hierarkisk och 
som vilar på empowerment. Denna slutsats baseras på åberopade teorier och vetenskapliga 
artiklar, till exempel Randolph (2000), Yukl och Becker (2006) och Scott och Jaffe (1991). 
Dessa lyfter fram eget ansvarstagande och självstyre, kontra formella strukturer och central 
kontroll som skiljelinje mellan en empowermentkultur och en hierarkisk kultur. Enligt Scott 
och Jaffe (1991) handlar det oftast om en balansgång mellan de båda förhållningssätten. 
 
Om apoteket skulle utveckla en fullständig empowermentkultur skulle varje apotek enligt 
denna teori uteslutande styras utifrån interna åtaganden och självövervakning istället för 
externa åtagande, övervakning och kontroll. Enligt analysen styrs apoteken av både interna 
och externa åtaganden. 
 
Slutsatserna resulterar i att empowerment nivån i en organisation som gått från monopol till 
konkurrens höjs. En organisation som gått från monopol till en konkurrensutsatt situation 
drivs mer eller mindre mot en empowermentkultur, för att anpassa sig till marknadens krav. 
Hamidreza et al. (2013) anser att empowerment är en ledningsstrategi som stödjer effektivare 
och mer kundorienterade organisationer. Dessa, i regel slimmade organisationer ställer krav 
på medarbetare som tar ett större och bredare ansvar, är flexibla och har förmågan att 
samarbete i team, vilket ledningen bakom en empowermentstrategi vill uppmuntra hos 
medarbetarna (Campbell, 2000). I studien som gjorts, visar undersökningen att empowerment 
delvis ökat eftersom cheferna och medarbetarna på de undersökta apoteken upplevt ett större 
personligt och gemensamt ansvar för att det lokala apoteket. Den upplevda kontrollen 
begränsar dock möjligheten att höja empowerment nivån ytterligare, eftersom kontrollen 
sätter gränser för medarbetarnas och chefernas möjligheter att ta självständiga beslut, utifrån 
personliga kunskaper och erfarenheter. 
 
Empowermentzon för Apoteket AB idag och önskad framtida riktning enligt författarna av 
denna uppsats. Skapad utifrån “Zon för empowerment” (Scott och Jaffe, 1991, s. 8); 
 

 
 
Figur 13. Empowermentzon för Apoteket AB idag och eventuell framtida riktning (enligt författarna till denna 
uppsats). 
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Att bara intervjuer skett på två företag kan ge en felaktig bild av analysen och slutsatserna, 
men apoteken som har varit med i studien ligger på två helt olika delar av landet, dessutom är 
det ett landsbygdsapotek och det andra ett storstadsapotek. Till stor del upplevs svaren vara 
snarlika, även om pressen och stressen tycks vara mer framträdande på storstadsapoteket. 
Hade studien varit kvantitativ, finns det en möjlighet att resultatet blivit annorlunda. 
 

6.1 Åtgärdsförslag 
En åtgärd som skulle kunna öka empowerment nivån är till exempel att ge varje medarbetare 
större möjlighet att själv varuexponera och välja sortiment på en del av butiksytan, varor som 
de anser efterfrågas av just deras kunder. En annan åtgärd kan vara att införa sortimentsråd 
inom varje apoteksområde där sortimentsansvariga på varje apotek deltar. Det skulle förstärka 
medarbetarnas upplevelse av självstyrning, men även stärka teamkänslan mellan apoteken i 
närområdet. 
 
En ytterligare åtgärd kan vara att öka antalet arrangerade fysiska träffar, som till exempel 
gemensamma apoteksdagar då kontoren träffas och diskuterar strategiska frågor och 
framförallt umgås tillsammans. 
 
Slutligen, det är viktigt att Apoteket AB förstår att lokal empowerment kan vara en stor 
tillgång eftersom demografi och skiftande köpkraft ger olika lokala marknadsförutsättningar. 
Det kan vara en fördel om de lokala apoteken, som är närmast kunderna, i större utsträckning 
tilldelas empowerment att själv bestämma vilka produkter och tjänster som skall prioriteras i 
butiken. Omfattningen kan alltid diskuteras eftersom Apoteket AB behöver ta hänsyn till 
centrala inköpsavtal. Ökad satsning på inplanerad kompetensutveckling skulle även vara en 
viktig satsning. Dessa åtgärder förenat med ett större handlingsutrymme lokalt skulle 
säkerligen medföra en ökad upplevelse av empowerment hos både ledare och medarbetare på 
varje apotek. Stöd för åtgärdsförslagen återfinns i flera studier på området, till exempelvis 
Castro och Bueno (2008) och Zhu et al. (2012), som anger att högre grad av 
självbestämmande, kompetensutveckling i kombination med ett transformellt ledarskap ökar 
empowerment nivån i en organisation. 
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7. Förslag på vidare forskning 
Här ges förslag på vidare forskning inom empowerment, där organisationer som genomgått 
en organisatorisk förändring undersöks, vilket ytterligare skulle kunna vara av värde och 
bidra till den organisationsteoretiska forskningen. 
 
Det skulle vara intressant om en liknande studie, fast en kvantitativ sådan gjordes, för att se 
om resultatet skulle bli annorlunda när fler apotekschefer och medarbetare skulle ge sin syn 
på empowerment. En jämförande analys i förhållande till de apotek som inte längre ingår i 
Apoteket AB:s kedja skulle också vara av värde, har deras förhållande förändrats sedan de 
lämnade monopolet och Apoteket AB? 
 
Dessutom, skulle empowerment kunna undersökas i fler företag eller organisationer som 
genomgått en liknande förändringsprocess. Företagskultur är något unikt, men resultatet kan 
inspirera till vidare undersökning i organisatoriska förändringar i till exempel andra statliga 
företag som genomgått en liknande process. 
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Bilaga 1, intervjumall apotekschef 
Intervjumall som användes vid intervju av apotekschef. 
 
Intervju butikschef 
 

1. Kön, ålder? 
 

2. Utbildning? 
 

3. Vilken befattning har du? 
 

4. Hur länge har du arbetat på Apoteket AB? 
 

5. Apoteket AB har fyra kärnvärden, känner du till dessa? 
 

6. Arbetar ni med dessa kärnvärden i vardagen? 
 

7. Har den interna kommunikationen förändrats? I så fall hur? 
 

8. Har din ledarskapsroll förändrats? På vilket sätt? 
 

9. Vilken grad av ansvar och befogenhet har de anställda före och efter? 
 

10. Hur har samarbete och teamwork utvecklats? Ge exempel. 
 

11. Hur upplever du din arbetssituation idag och före omregleringen? 
 

12. Har din möjlighet att påverka verksamheten förändrats? Utveckla ditt svar? 
 

13. Har du upplevt att organisationsstrukturen förändrats efter omregleringen? 
T.ex. företagspolicypolicy, personalutvecklingsprogram, gemensamma aktiviteter 
osv.? 
 

 
Obs! Personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. 
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Bilaga 2, intervjumall medarbetare 
Intervjumall som användes vid intervju av anställd. 
 
Intervju butiksanställd 
 

1. Kön, ålder? 
 

2. Utbildning? 
 

3. Vilken befattning har du? 
 

4. Hur länge har du arbetat på Apoteket AB? 
 

5. Apoteket AB har fyra kärnvärden, känner du till dessa? 
 

6. Hur arbetar ni med dessa kärnvärden i vardagen? 
 

7. Har den interna kommunikationen förändrats? I så fall hur? 
 

8. Har du upplevt att ledarskapet förändrats? På vilket sätt? 
 

9. Har din arbetssituation förändrats sedan omregleringen? 
 

10. Om du fått ökat eller minskat ansvar och befogenhet? 
 

11. Har din möjlighet att påverka verksamheten förändrats? Utveckla ditt svar? 
 

12. Hur har samarbete och teamwork utvecklats? 
 

13. Hur har organisationsstrukturen utvecklats och hur påverkar detta empowerment? 
T.ex. företagspolicypolicy, personalutvecklingsprogram, gemensamma aktiviteter osv.? 

 
 
Obs! Personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. 
 
 



Cecilia Norell & Ronny Westerberg  Empowerment – i en organisatorisk förändring 

 

59 

 

Bilaga 3, ordlista 
 

Ordlista 
För att få förståelse för hela uppsatsen, finns här en ordlista med förklaringar. 
 
Avreglering/omreglering – är motsatsen till reglering och innebär att lagar och förordningar 
för en bransch uppluckras och omregleras. Avreglering kan inbegripa privatisering. 
 
Effektiv konkurrens – Effektiv konkurrens råder på en marknad där antalet säljare inte är 
begränsat, produkterna som erbjuds är inte för differentierade och företagen handlar inte i 
samförstånd med varandra. Det finns inte heller väsentliga hinder för nyetablering av företag. 
 
Exploatering - från franskans exploiter som betyder utnyttja, innebär att en resurs används. 
Ofta vill man med detta ordval markera att man anser att användandet inte görs med tillräcklig 
hänsyn. 
 
Demokratiskt ledarskap – chefen lyfter in medarbetares åsikter i hög grad innan beslut 
fattas. Det betyder också en hel del delegering och ansvarsfördelning i till exempel en 
arbetsgrupp. Det demokratiska ledarskapet fokuserar på resultatet, inte på att saker ska göras 
på ett visst sätt utan innehåller mer frihet och ansvar för respektive medarbetare att göra saker 
på sitt eget sätt. 
 
Decentraliserade organisationer – Decentralisering är en förskjutning av makt eller ansvar i 
höjdled och innebär en förändring i förhållandet mellan de territoriella nivåerna i en 
organisation eller ett annat system.  
 
Hierarkisk kultur – betecknar en organisationskultur med utpräglat centralstyre, som ofta 
förekommer inom såväl militär, stat, samhälle, kyrka som företag. 
 
Konkurrenskraft – Det är en situation som uppstår där det finns ett flertal oberoende och 
med varandra på något vis tävlande aktörer inom en given sektor. Beroende på antalet aktörer 
och storleken på marknaden inom en given sektor kan kraften i konkurrensen variera.  
 
Konkurrenspolitik – En statsvetenskaplig term för de processer och de beslut som staten 
använder för att styra konkurrensen i ett samhälle.  
 
Lean production – är en filosofi om hur man hanterar resurser. Syftet med Lean är att 
identifiera och eliminera alla faktorer i en produktionsprocess som inte skapar värde för 
slutkunden. Enkelt uttryckt handlar det om 'Mer värde för mindre arbete'. 
 
Låt-gå ledarskap – innebär att ledaren inte försöker ge en samlande inriktning av 
verksamheten, dvs. frånvaro av ledarskap. 
 
Monopol – Ett monopol är en marknad med en enda producent och flera konsumenter. 
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Platt organisation – Med en platt organisation brukar avses en som är horisontellt och inte 
vertikalt uppbyggd. 
 
Psykologisk empowerment – Ökad inre arbetsmotivation manifesterad i en individs 
självuppfattning kring sin yrkesroll utifrån mening och syfte, kompetens, självbestämmande 
och betydelse. 
 
Situationsanpassat ledarskap – inom organisationsteori är en typ av ledarskapsteori, 
ledarstil och modell som går ut på att olika ledarstilar är bättre i olika situationer och att ledare 
måste vara flexibla nog att anpassa sin ledarstil till de olika situationer som organisationen 
befinner sig i. En situationsanpassad ledare är den som snabbt kan växla sin ledarstil efter hur 
situationen förändras. 
 
Strategi – ett medvetet val med en verksamhets inriktning för att uppnå långsiktiga mål. 
 
Total Quality Management – är en managementstrategi som syftar till att få medvetenhet 
om kvalitet i hela den organisatoriska processen. TQM har utbredd användning inom 
tillverkningsindustri, utbildning och tjänsteindustri. 
 
Transformellt ledarskap – Ledarskap som inspirerar medarbetarna genom sitt agerande och 
uppfattas positivt av medarbetarna och får där igenom acceptans för sina visioner och mål. 
 
Transaktionella ledarskap – Motiverar sina anställda genom att belöna deras prestationer 
och uppföranden. 
 


