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Abstrakt

Människan i dagens arbetsliv spenderar en stor mängd tid på sin arbetsplats, i interaktion med
sina medarbetare. Genom studiet av organisationsmedlemmars uppfattningar om makt och
inflytande i arbetsvardagen kan de grunder på vilka olika individer skaffar sig möjligheter till
makt och inflytande belysas. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur medarbetare inom
en specifik organisation ser på sina egna och andra medarbetares möjligheter till makt och
inflytande. Frågeställningen fokuserar vilka strategier medarbetarna uppfattar som speciellt
effektiva för att öka möjligheterna till makt och inflytande, samt om medarbetarnas
uppfattningar kan vara organisationskulturellt betingade. Ämnesområdet närmas utifrån en
grundad teori-inspirerad ansats, där empiriskt material insamlat genom kvalitativa intervjuer
med den studerade organisationens medarbetare analyseras och bearbetas. Som teoretisk
utgångspunkt har en ram konstruerats bestående av teorier om makt, mänsklig interaktion och
organisationskultur, där grundtanken har varit att maktutövning kan ske i relationer människor
emellan, på basis av kulturella normer och uppfattningar om makt och inflytande. Ur det
empiriska materialet har två varandra kompletterande inflytandestrategikategorier
konstruerats, nämligen  ”personinriktade” och ”strukturinriktade” inflytandestrategier, vilka
belyser hur en medarbetare kan fokusera både den egna personen och sin omgivning i syfte att
öka möjligheterna till makt och inflytande. Ur materialet framkommer att både
strukturinriktade och personinriktade strategier kan ses som effektiva i syfte att maximera en
medarbetares möjligheter till makt och inflytande i arbetssituationen, samt att strategierna
även kan vara organisationskulturellt avhängiga. Mer specifikt kan förmågan att uppfatta och
använda sig av befintliga informella strukturer, att kunna utnyttja egna och andras hierarkiska
maktpositioner till egen fördel, liksom att odla goda relationer till och söka stöd hos andra
medarbetare ses som viktiga strukturinriktade strategier i strävan efter makt och inflytande.
Att därutöver vara socialt kompetent, samt att efter olika situationer lämpligen kunna anpassa
den personliga framtoningen med avseende på kommunikation, fysiska attribut och
aktivitetsnivå är därutöver goda exempel på hur den enskilda individen kan använda sig av
personinriktade strategier i syfte att öka möjligheterna till makt och inflytande i
arbetsvardagen.
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1. Inledning

Introduktion och bakgrund

Som människor interagerar vi med varandra i större eller mindre utsträckning inom ramarna
för olika former av social samvaro, och den moderna människan spenderar en stor del av sitt
liv på arbetsplatsen istället för i hemmet. I arbetslivet förväntas människan utföra sina
arbetsuppgifter enligt överenskommelse med sin arbetsgivare, och ofta utförs
arbetsuppgifterna i samspel med andra. Dagens medarbetare spenderar alltså en ansenlig
portion av sin dag tillsammans med andra människor i det arbetskollektiv man tillhör, ett
arbetskollektiv som består av olika människor med olika erfarenheter, läggning och motiv för
medlemskap i gruppen. För vissa individer kan en gruppmässig konsensus ses som
eftersträvansvärt, medan det för andra kan vara viktigare att själv få avgöra den egna
”riktningen”. Det är rimligt att anta att det inom ett typiskt arbetskollektiv förekommer
individer som på olika sätt, (mer eller mindre medvetet), försöker påverka resten av
arbetskollektivet att följa en riktning som individen anser önskvärd. ”Att få sin vilja igenom”
kan för många av dagens medarbetare vara viktigt, vare sig det gäller konkreta arbetsuppgifter
eller mer övergripande organisationsrelaterade frågor. Att studera arbetskollektivet ur ett
”makt-och-inflytande-perspektiv” på individnivå, dvs att undersöka hur människor gör för att
få sin vilja igenom, och på vilka grunder deras interaktion baseras, kan vara ett sätt att kasta
ljus över de mekanismer och strategier som ligger bakom den enskilda medarbetarens
möjligheter till ett personligt inflytande över andra i arbetskollektivet.

Förståelsen av hur en individ i ett arbetskollektiv skaffar sig makt och inflytande, samt vilken
”typ” av medarbetare som troligtvis kommer i åtnjutande av denna makt och detta inflytande
är inte bara viktigt för att förstå konsekvenser av makt på individnivå. ”Vem” som har makt,
och hur denna individ kommit i åtnjutande av denna makt är även viktiga frågor att besvara
för att belysa konsekvenser av makt på en organisations-/samhällsnivå. Vilka beslut tas, och
hur formas en organisations verksamhet om en viss typ av medarbetare befinner sig i
maktställning? Är det möjligt att andra beslut skulle tas och en annan typ av verksamhet
skulle växa fram om andra medarbetare åtnjöt ett större mått av makt och inflytande? För att
det skall vara möjligt att kunna resonera om den individbaserade maktens konsekvenser för
individ, organisation samt i slutänden för samhället i sig, så är studiet av individuell
maktutövning i ett gruppsammanhang en lämplig utgångspunkt. Genom att studera
uppfattningar om makt och inflytande hos medarbetare i ett arbetskollektiv, samt ta reda på
hur dessa medarbetare anser att man på mest effektiva sätt maximerar det egna inflytande i
den organisation de tillhör, och om huruvida dessa uppfattningar kan vara
organisationskulturellt betingade kan det vara möjligt att bidra till en mer generell förståelse
för maktmekanismer i det mänskliga kollektivet.
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Problemformulering

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur medarbetare i en utvald organisation ser på sina
egna och andras möjligheter till makt och inflytande i arbetsvardagen. Utifrån detta syfte
ställer jag ett par frågor som jag i denna uppsats ämnar försöka besvara, nämligen: Vilka
strategier uppfattar medarbetarna som effektiva i syfte att maximera möjligheten till ett
personligt inflytande i arbetskollektivet? och vidare: Kan medarbetarnas uppfattningar om
makt och inflytande i arbetskollektivet vara organisationskulturellt betingade?

Disposition

Jag kommer i uppsatsens andra kapitel att resonera kring den metodologiska ansats jag utgått
ifrån, samt vilka konsekvenser de olika metodrelaterade val jag gjort kan tänkas ha för den
färdiga uppsatsen och det stoff som presenteras däri. I uppsatsens tredje kapitel redogör jag
för de teoretiska utgångspunkter som legat till grund för studien, medan jag i kapitel fyra
redovisar och analyserar det empiriska material jag samlat in för användning i denna studie.
Uppsatsen avslutas sedan med en sammanfattande diskussion där jag redovisar de fynd som
gjorts samt de tankar dessa fynd väcker kring makt och inflytande i det mänskliga kollektivet.

Avgränsningar

Uppsatsen behandlar, som ovan beskrivits, medarbetares uppfattningar kring makt och
inflytande, strategier för ett maximerande av dessa medarbetares personliga inflytande i
förhållande till arbetskollektivet, samt de eventuella kopplingar dessa uppfattningar har till
rådande organisationskulturella värderingar. Uppsatsen bör däremot inte förstås som ett
försök att från min sida utföra en regelrätt och heltäckande organisationskulturkartläggning1. I
den mån ”organisationskulturella värderingar” diskuteras i denna uppsats handlar det snarare
om av mig gjorda tolkningar baserade på enskilda informanters uppfattningar om
organisationsgemensamma värderingar, och inte ett försök till att sammanfatta hela den
studerade organisationens kultur med avseende på ”makt” och ”inflytande”.

                                                          
1 En organisationskulturkartläggning är enligt Henning Bang (1999, sid 180) en relativt tidskrävande procedur,
och är därför inte är möjlig att genomföra inom ramen för detta projekt.
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2. Metod

Vetenskapsteoretiskt förhållningssätt

Syftet med detta projekt är att sätta maktrelationer mellan en organisations medarbetare i
fokus, samt de strategier dessa medarbetare använder sig av för att maximera sitt personliga
inflytande. Under en längre tid har tankar om detta projekt ”legat och grott” hos mig, för att
under den senare tiden aktualiseras i detta konkreta projekt. Funderingar kring människors
möjligheter till interpersonell påverkan i arbetsvardagen har lett mig till att vilja undersöka
hur medarbetare gör för att påverka sin omgivning, samt vilka som lyckas bäst med detta. Av
intresse har även varit frågan om det i en organisation kan förekomma gemensamma kulturellt
baserade idéer om hur ett personligt inflytande bäst kommer till stånd. För att studera
fenomenen ”makt” och ”inflytande”, samt organisationens kultur som ett möjligt fundament
för dessa fenomen, så har jag valt att intervjua ”experterna” på området, nämligen
medarbetarna i den organisation jag valt som studieobjekt.

Jag har, på ett tidigt stadium låtit mig inspireras av vissa aspekter inom den dynamiska
teoriansatsen ”grounded theory”. Att tillämpa ansatsen i sin helhet förefaller emellertid vara
en orimlig ambitionsnivå för en studie av denna kaliber. Dock är det som Mats Alvesson och
Kaj Sköldberg skriver möjligt att ”efter smak och behov utan större tanke på helheten i den
föreslagna metodologin tillägna sig enskilda tips och tekniker ur det rika material som ges” 2,
och jag har enligt detta synsätt valt att använda den grundade teorin som inspirationskälla.
Forskning ur detta perspektiv tar sitt avstamp i de empiriska data som forskaren samlar in,
men avvisar inte för den skull en teoretisk förankring. Ansatsen skulle kunna beskrivas som
”abduktiv” till sin karaktär 3, vilket innebär att forskaren pendlar mellan en ömsesidigt
påverkande empiri och teori för att på så sätt generera ny teoretisk kunskap. Jag har tilltalats
av ansatsens kretsloppsliknande karaktär, vilken skiljer sig från mer positivistiskt orienterade
ansatsers linjära riktning. Den grundade teorin uppmuntrar forskaren att kontinuerligt och
växelvis arbeta med urval, datainsamling och analys, och Jan Hartman skriver angående
teorin att det är en ”interaktiv process, där datainsamlande och analys ömsesidigt påverkar
varandra” 4. På så vis blir forskaren inte fastlåst i ett spår, där B föregås av A, utan där A och
B ömsesidigt kan påverka varandra. I min studie kan detta sägas ha tagit sig uttryck genom att
jag under studiens genomförande kontinuerligt reflekterat över empiriska data, och att mina
reflektioner har påverkat fortsatt urval och studiens ”riktning”. Att utföra en mer omfattande
och grundläggande analys under själva datainsamlingsfasen än den reflektion jag ägnat mig åt
har dock inte varit möjligt inom ramen för detta projekt.

                                                          
2 Alvesson & Sköldberg (1994), s. 94.
3 Ibid., s. 42.
4 Hartman (2001), s. 36.
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Kännetecknande för ansatsen är alltså att forskaren inte låter sig styras av en viss teori eller
hypotes mot vilken forskaren sedan avgör hur det empiriska materialet skall behandlas,
kategoriseras och tolkas. Jag har, som Hartman 5 förespråkar, låtit datainsamlingen styras av
min frågeställning, snarare än utifrån en viss hypotes. Jag har valt att komplettera min
frågeställning med en förhållandevis öppen teoretisk ram, vilken har gjort det möjligt att i
slutänden låta det empiriska materialet ”erbjuda” mig intressanta teman för analys, istället för
att tvinga in ett unikt empiriskt material enligt en på förhand fastställd teori eller hypotes.

Det råder inom den grundade teorin delade meningar om huruvida forskaren bör gå in i sin
forskning med total förutsättningslöshet, dvs om hon skall sträva efter att hålla både sitt
forskningsproblem och sig själv så opåverkade som möjligt av teoretiska förställningar om det
som skall studeras, eller om hon bör besitta en viss kunskap om den studerade företeelsen.
Den grundade teorins två upphovsmän har avvikande meningar angående detta. Barney
Glaser förespråkar ett totalt förutsättningslöst insamlande av empiriska data, medan Anselm
Strauss anser att en viss teoretiskt grundad förförståelse från forskarens sida är berättigad 6.
Jag har på grundval av mitt projekts begränsade tidsramar samt min relativa oerfarenhet i
forskningssammanhang valt att förankra mitt forskningsproblem inom vissa teoretiska
grundramar (utan att för den skull göra dessa för snäva, eller hävda att det teoriska stoff jag
studerat kan räknas som ”etablerade sanningar”). Jag hämtar stöd för mitt förhållningssätt i
det som Hartman skriver om begreppet ”teoretisk känslighet” 7. Enligt Hartman 8 får
forskaren, genom att vara ”väl förtrogen med litteratur…om ämnet” en viss teoretisk
känslighet för den företeelse som undersöks, dvs hon får en förståelse för och kunskap om
ämnesområdet hon valt att fokusera, vilket kan ses som värdefullt i forskningsprocessen.

Jeffrey Pfeffer  skriver i boken ”Power in Organizations” att det kan vara svårt att få
medarbetare inom en organisation att tala om ”what they know about power in the
organization”, men att när medarbetare väl gör detta så kan deras utsagor visa på en klar
samstämmighet i uppfattningar om ”vem” som uppfattas som mäktig i organisationen 9.
Eftersom jag intresserat mig för medarbetares uppfattningar om makt och inflytande samt
dessa begrepps eventuella förankring i organisationens kultur, så har det varit ett självklart val
för mig att utföra kvalitativa intervjuer med medarbetare inom den studerade organisationen.
Användningen av kvalitativa intervjuer ger det empiriska materialet en relativt hög validitet,
eftersom forskaren vid ett icke-standardiserat intervjutillfälle har stora möjligheter att fortsätta
fråga tills hon ”fått svar på det som eftersöks”. Genom att genomföra relativt ostrukturerade
intervjuer med ett antal medarbetare har jag hoppats kunna fånga dessa medarbetares
upplevelser om fenomenen ”makt” och ”inflytande”. På grundval av dessa medarbetares

                                                          
5 Hartman (2001), s. 24.
6 Ibid., s. 60.
7 Ibid., s. 98.
8 Ibid.
9 Pfeffer (1981), s. 56.
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utsagor torde det sedan vara rimligt att kunna resonera om huruvida medarbetarnas
uppfattningar skulle kunna vara organisationskulturellt förankrade.

Organisationen

Organisationen jag valt att studera utgörs av en tidning i mellersta Sverige, och jag har i
synnerhet valt att fokusera denna tidnings redaktion. När jag i denna uppsats refererar till
”organisationen” är det alltså (om inget annat anges) tidningens redaktion jag menar. Att jag
har valt en tidningsredaktion som studieobjekt har flera orsaker. För det första är medarbetare
vid en tidningsredaktion på grund av yrkets utåtriktade karaktär relativt lätta att komma i
kontakt med, och man undviker vid fokus på dessa individer att behöva navigera kring olika
”gatekeepers” som exempelvis växeltelefonister och överordnade för att komma i kontakt
med lämpliga intervjuobjekt. Att få direktkontakt med tilltänkta informanter är viktigt
eftersom det innebär att informantens anonymitet inte riskeras att skadas på samma sätt som
den skulle kunna göras om andra ”nyfikna” inom organisationen varit medvetna om att vissa
medarbetare ställt upp på en intervju. Dessutom innebär det faktum att informanter inte blivit
uppmanade av eventuella överordnade att ställa upp på en forskningsintervju att sannolikheten
för att få uppriktiga svar torde öka, eftersom informanterna i de aktuella fallen är medvetna
om att inga eventuella överordnade har någon möjlighet att veta ”vem som sagt vad” under
intervjuerna.

Ett annat skäl till att jag valt just en tidningsredaktion som studieobjekt, är att jag uppfattar
den typiska tidningsredaktionen som en relativt ”fri” och kreativ arbetsplats, där medarbetare
åtnjuter en viss frihet att själva konstruera ”sitt sammanhang”. Jag har tidigare genomfört en
studie av organisationskulturen på en annan tidnings redaktion 10 där jag uppfattat det som att
redaktionsmedlemmarna åtnjutit ett visst mått av frihet vad gäller personliga uttrycksmedel.
Detta är viktigt just i detta sammanhang, då jag ser informanternas möjligheter att själva
påverka sin arbetsvardag (möjligheten att interagera med sina arbetskamrater på ett friare sätt,
möjligheten att på ett friare sätt presentera den egna identiteten i förhållande till
arbetskamraterna, etc) som en förutsättning för att informanterna ska ha en möjlighet att
kunna agera i enlighet med hur de uppfattar att man inom organisationen bäst utövar
inflytande över sin omgivning. Jag har alltså velat fokusera min studie på en organisation där
medarbetare har en relativt stor frihet att agera i enlighet med hur de uppfattar att inflytande
utövas på bästa sätt i arbetsvardagen. En mer detaljstyrd organisation där medarbetares yttre
attribut och beteende styrs i hårdare grad skulle med andra ord inte lämpa sig i detta
sammanhang.

                                                          
10 B-uppsats i Sociologi AOP (2001).
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Informanterna

Jag har i detta projekt strävat efter att låta många olika typer av människor komma till tals, för
att på så sätt kunna få tillgång till så många olika typer av personliga upplevelser och
uppfattningar som möjligt. Som Birgitta Södergren 11 uttrycker det, så är det centralt i en
grundad teori-ansats att låta både antal intervjuer och urvalskriterier bestämmas successivt,
samt att sträva efter att maximera olikheter mellan informanter 12. Jag har enligt denna princip
sökt informanter inom den aktuella organisationen efter hand som mitt projekt har
framskridit. Jag inledde med att boka en första intervju, som gav mig information som jag
sedan velat utforska närmare, vilket påverkat mitt val av nästa informant, osv. Vid projektets
slut har jag intervjuat tre män och tre kvinnor med varierande ålder, position, bakgrund och
arbetsuppgifter, om deras uppfattningar om möjligheter till makt och inflytande i den
organisation de verkar inom. Eftersom jag inte vill att mina informanters anonymitet skall
riskeras att hotas på något sätt så kommer jag i det följande inte att närmare gå in på
organisationen i sig, eller mina informanters ålder, bakgrund och arbetsuppgifter eller andra
eventuellt identifierande kännetecken.

Jag har trots min strävan efter att uppmärksamma en mångfald av olika människors
upplevelser och uppfattningar dock varit tvungen att begränsa mig till att utföra endast sex
intervjuer, på grund av att ramarna för detta projekt inte tillåter fler intervjuer med människor
från än mer varierande bakgrund och grupptillhörighet, vilket naturligtvis begränsar variansen
i det empiriska materialet med avseende på informanters upplevelser och uppfattningar. På så
sätt kan ramarna för detta projekt sägas haft en negativ inverkan på möjligheten att uppnå den
”teoretiska mättnad” 13 som enligt den grundade teorin egentligen bör avgöra när
datainsamlingen kan avbrytas. Alla informanter har i den färdiga uppsatsen heller inte ”fått
komma till tals” i samma utsträckning, beroende på de olika  intervjuernas varierande kvalitet
och uppmärksammade av de teman jag i slutändan valt ut för analys och diskussion.

Intervjuerna

Intervjuerna har vid alla sex tillfällena hållits på informanternas arbetsplats. Efter att ha
kontaktats direkt av mig per telefon, och fått förklarat för sig vad mitt projekt syftar till har
samtliga tillfrågade medarbetare tackat ja till att ställa upp på en intervju. Intervjuerna har i
samtliga fall tagit runt en timme att genomföra; i något fall lite kortare tid, och i något fall
längre tid. Intervjuerna har spelats in på band, varefter informanterna fått läsa igenom de
transkriberade intervjuerna för eventuell kommentar, förtydligande eller tillbakadragande av
information. Ingen av informanterna har valt att förtydliga något som sagts, lägga till
                                                          
11 Södergren (1992) har i sin avhandling om fenomenet ”decentralisering” själv låtit sig inspirerats av den
grundade teorin.
12 Södergren (1992), s. 12.
13 Hartman (2001), s. 72.
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information eller dra tillbaka information som framkommit under intervjuerna. Intervjuerna
har i alla fall utom ett skett i enrum. I det fall då intervjun skedde i en större samlingslokal,
fanns det andra människor i samma lokal i slutet av intervjun. Detta kan naturligtvis ha
påverkat min informant i negativ mening, men på grundval av att min informant (i mitt tycke)
vid detta tillfälle betedde sig avspänt, samt att de andra människorna i lokalen inte tycktes ha
några större möjligheter att faktiskt höra vad som sades oss emellan gör att jag inte bedömer
den information som framkommit vi detta tillfälle som alltför påverkad av yttre faktorer.

Analys av det empiriska materialet

En viktig princip i den grundade teorin är att forskaren kontinuerligt utför en ”tematisk
kodning av data i olika begrepps- eller sambandkategorier” 14. Alvesson och Sköldberg pekar
på att kodning á la grundad teori utgör ”ett mycket omfattande arbete” 15, och som jag
beskrivit ovan har en dylik kodning inte varit möjlig, då ramarna för detta projekt inte tillåter
denna typ av mycket grundliga analys. Däremot har jag under projektets gång strävat efter en
kontinuerlig reflektion över det insamlade empiriska materialet, varigenom olika ”tankefrön”
till kategorisering och analys av data kommit till stånd. Jag uppfattar kategoriseringen av det
empiriska materialet i olika teman som en i högsta grad  intuitiv process, där relevanta teman i
det närmaste ”presenterar sig själva” under reflektion över materialet. Jag har flera gånger
(även under pågående intervjuer) blivit fångad av en påtaglig känsla av att stoff som
diskuteras innehåller mycket relevanta och intressanta teman för analys. Jag tolkar detta som
att det är värdefullt att lyssna till dessa inre signaler, eftersom jag är av uppfattningen att
forskaren (dvs, i detta fall jag själv) utgör ett viktigt instrument i forskningsprocessen. Jag har
dock även under en sammanhållen analysfas underkastat det empiriska materialet en mer
”regelrätt” tematisering och kategorisering, för att på så sätt renodla de ”tankefrön” jag
tidigare reflekterat över. Inom ramen för denna kategorisering har en myriad av olika teman
uppkommit, varvid ett flertal förkastats, medan andra uppmärksammats i vidare utsträckning.

Det ovanstående leder oss till frågor om de val forskaren gör i sitt arbete. Det är ur ett
postmodernistiskt perspektiv relevant att forskaren reflekterar över sin egen roll i
forskningsprocessen. Alvesson och Sköldberg skriver att ”forskaren måste noga tänka igenom
vad som inkluderas och vad som exkluderas” 16. När det gäller analys av ett empiriskt
material är det viktigt att fråga sig vad som uppmärksammas, och vad som får liten eller ingen
uppmärksamhet, samt vilka konsekvenser mer eller mindre uppmärksamhet för med sig för
forskningsrapporten och studerade företeelser/objekt/händelseförlopp. Troligt är, att andra val
som jag kunnat göra med avseende på relevanta teman för analys (men även vad gäller val av
litteratur, organisation, lärosäte etc – valmöjligheterna är oändliga!) hade presenterat både

                                                          
14 Södergren (1992), s. 14.
15 Alvesson & Sköldberg (1994), s. 81.
16 Ibid., s. 267.
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organisation och informanter så väl som ämnesområdet i ett helt annat ljus. Jag motiverar
dock de val av analysteman jag gjort på grundval av att projektets storlek inte tillåter att jag
uppmärksammat fler teman för analys, samt att de teman som jag slutligen valt ut för analys
och presentation belyser ämnesområdet ”från olika håll”, och därmed erbjuder möjligheten att
granska det studerade fenomenet ur olika perspektiv. Däremot vill jag betona att denna studie
endast presenterar en bild av det studerade fenomenet, sedd genom mina individuella
”glasögon”, påverkad av mina erfarenheter och de val jag gjort. Jag vill här poängtera att min
studie bör ses som en av ett flertal möjliga alternativa tolkningar baserade på det aktuella
empiriska materialet, som naturligtvis även rymmer ett flertal andra intressanta och relevanta
tolkningsmöjligheter.

3. Teoretisk anknytning

I detta kapitel redovisar jag de teoretiska perspektiv som har fungerat som utgångspunkt för
min studie om medarbetares möjligheter till makt och inflytande i ett
organisationssammanhang. I det första avsnittet redogör jag för maktbegreppets
mångtydighet, och hur det kan förstås utifrån ett pluralistiskt perspektiv. Vidare tar jag upp
hur maktbegreppet kan förstås utifrån fokus på relationer som förekommer mellan olika
aktörer i samspel med varandra. Jag redogör i teoriavsnittets första del även för
inflytandebegreppets nära koppling till maktbegreppet, samt för olika typer av
inflytandestrategier en individ kan använda sig av för att öka möjligheten till ett personligt
inflytande. I detta avsnitt uppmärksammas bland annat den betydelse formella maktpositioner
och personliga egenskaper kan ha för en individs möjligheter till inflytande.

I teoriavsnittets andra del redogör jag för valda delar av Goffmans teori om mänsklig
interaktion, samt hur denna teori kan användas för att förstå mänsklig interaktion ur ett
maktperspektiv. Centralt i detta avsnitt är individens presentation av ”the self” och hur denna
presentation kan tjäna till att maximera individens möjlighet till ett personligt inflytande.
Vidare redogör jag för hur den enskilda individen, genom att aktivt manipulera olika
personliga egenskaper och attribut, kan öka möjligheten till ett personligt inflytande.

Teoriavsnittets tredje del tar slutligen upp organisationskulturbegreppet och dess
användbarhet i syfte att studera makt och inflytande i ett organisationssammanhang.
Organisationskulturbegreppets dualistiska natur, i bemärkelsen att det består av ett
materialistiskt så väl som ett idealistiskt element, redogörs för, samt organisationskulturens
styrande effekt på enskilda organisationsmedlemmar och de konsekvenser detta för med sig
med avseende på medarbetares möjligheter till ett ökat personligt inflytande.
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Makt och inflytande

Maktbegreppet

Begreppet makt är omfattande, mångtydigt och omtvistat med avseende på betydelse. Det
råder i forskningssammanhang oklarhet om hur begreppet skall definieras, och vad det
egentligen omfattar. När man strävar efter att förstå vad makt ”är”, eller vilken betydelse makt
har som fenomen är det därför viktigt att man klargör vad man egentligen menar med ett av
”samhällsforskningens mest omstridda begrepp” 17. Jan-Erik Lane och Hans Stenlund gör i
Maktutredningens ”Rapport 9” ett försök att reda ut maktbegreppet. Författarna menar att
”begreppet makt har liksom alla teoretiska begrepp en öppen struktur som gör det omöjligt att
en gång för alla fastställa en definition med en enda mening” 18, och menar vidare att en
strävan efter att fastställa maktbegreppets slutgiltiga definition är meningslös, då begreppet,
precis som alla andra begrepp kontinuerligt förändras, bland annat som ett resultat av
vetenskapliga upptäckter.

Enligt det ovan beskrivna kan det tyckas vara rimligt att ställa sig frågan om maktbegreppet
överhuvudtaget går att använda i forskningssammanhang. Är det fruktbart att använda sig av
ett begrepp som är så svårdefinierat och mångtydigt, och som kan tolkas på så många olika
sätt? Mats Beronius ger i boken ”Den disciplinära maktens organisering” insikt i hur
maktbegreppet kan tillämpas i praktisk mening. Beronius anlägger ett pluralistiskt
förhållningssätt i förhållande till maktbegreppet och ställer frågan om det inte skulle kunna
vara värt ”att redan från början behandla ’makt’ som en öppen mångfald” 19, och förespråkar
vidare att man kan närma sig denna mångfald genom att studera hur makten utövas, dvs att
studera genom vilka tekniker och mekanismer makt utövas av en aktör gentemot en annan.
Genom att studera de mekanismer och tekniker som ligger bakom maktutövning, kan
maktbegreppet alltså efterhand definieras 20.

Makt som egenskap eller relation?

Makt kan vidare förstås som något en person ”har”, dvs som en egenskap, eller som något
som förekommer i relationer människor emellan. Mats Franzén för ett resonemang om det
”intentionella” kontra det ”relationella” maktbegreppet 21. Det intentionella maktbegreppet
grundar sig på förståelsen av makt som något en aktör ”har” att förfoga över, eller som
Franzén uttrycker det: ”någon…har makt, är maktens subjekt och handlar med bestämda

                                                          
17 Petersson (1987), s. 7.
18 Lane & Stenlund (1986), s. 19.
19 Beronius (1986), s. 9.
20 Ibid., s. 11.
21 Franzén (1983), s. 36.
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avsikter” 22. Det relationella maktbegreppet kan däremot förstås i termer av maktutövning
inom ramen för relationen aktörer emellan. Franzén skriver att ”makt” ur det relationella
perspektivet kan förstås som ”ett förhållande mellan två eller fler parter” 23, och inte varandes
”i besittning hos något subjekt” 24. Franzén menar att man för att förstå makt, bör undersöka
ett fenomen både med hjälp av det intentionella och det relationella maktbegreppet. Franzén
hävdar vidare att de två begreppen hör samman och kan användas utan direkt motsättning,
men att ett relationellt maktbegrepp kan ses som överordnat ett intentionellt dito. Det
relationella maktbegreppet ges en överordnad betydelse såtillvida att en individs intentioner
kan förstås utifrån det sammanhang individen verkar i, vilket innebär att olika aktörers sociala
position och de relationer som kan kopplas till denna position har en inverkan på det spelrum
aktörerna har vad gäller maktutövning och inflytande. På så sätt menar författaren att olika
aktörers intentioner och möjligheter att utöva inflytande påverkas av de relationer som
förekommer mellan aktörerna. 25 Att se makt som något förekommande i relationen
människor emellan tycks fruktbart, då det automatiskt riktar uppmärksamheten till den
kontext maktrelationen figurerar i. Att därutöver använda sig av både ett aktörsorienterat och
ett relationsorienterat maktbegrepp torde ge en analys av sociala relationer samt
maktförhållanden däri ett ökat djup.

Enligt Jeffrey Pfeffer 26 kan maktförhållanden människor emellan vidare belysas med ett
fokus både på strukturella förhållanden och personliga faktorer. Pfeffer menar att en individs
position inom en organisation är betydelsefull för det inflytande denna individ kan tänkas ha
möjlighet att utöva, men även att individens personliga förmåga att utnyttja relevanta
egenskaper och färdigheter inom ramarna för denna position är minst lika betydelsefull i detta
sammanhang. Pfeffer skriver att ”there’s little point in debating the question of whether or not
structural position or personal skills and attributes determine the power of organizational
participants because both are important” 27. Både strukturell position samt personliga
egenskaper och attribut är alltså betydelsefulla faktorer för att avgöra en aktörs möjlighet att
utöva inflytande över en annan aktör. Som exempel på hur en individs position kan vara
betydelsefull för den enskilda individens möjlighet att utöva inflytande över andra anger
Pfeffer 28 hur en aktör kan ha en gynnsam position i ett kommunikations- eller
informationsnätverk. En central position i ett kommunikations- eller informationsnätverk ger,
som Yukl uppmärksammar innehavaren en så kallad ”position power” 29. Denna typ av makt
omfattar bland annat möjligheten att genom sin position få möjligheten till kontroll över
viktig information. ”Positionsmaktsinnehavaren” har genom sin position inte bara tillgång till
viktig information som kan utnyttjas för egen vinning, utan har även en möjlighet att
                                                          
22 Franzén (1983), s. 36.
23 Ibid., s. 36.
24 Ibid., s. 37.
25 Ibid., s. 36-39.
26 Pfeffer (1981), s. 130.
27 Ibid.
28 Ibid.
29 Yukl (1998), s. 179.
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kontrollera hur och till vem informationen skall vidarebefordras, samt hur den aktuella
informationen bör tolkas.

”Inflytande” som begrepp och fenomen

Ett till maktbegreppet närliggande begrepp är inflytandebegreppet. Lane och Stenlund
konstaterar att ”det är välkänt att begreppet inflytande är ett svårt begrepp” 30. John French
och Bertram Raven definierar dock i sin klassiska text ”The Bases of Social Power”
relationen mellan begreppen ”makt” och ”inflytande” som att ”power is potential influence”
31. På detta sätt ses makt som en förutsättning för en aktör att kunna utöva inflytande över
någon annan och därigenom kan en aktörs makt bestämmas utifrån den möjlighet denna aktör
har att utöva inflytande över en annan. På så sätt kan begreppen ”makt” och ”inflytande” ses
som intimt sammankopplade: ju mer makt en individ ”har”, desto mer inflytande kan denna
individ utöva i relationen till andra individer. Därmed gäller även att ju mer inflytande en
person har möjlighet att utöva, desto mer makt kan tillskrivas denna person.

Vad innebär det då att utöva inflytande? På vilket sätt kan en aktör påverka en annan aktör?
French och Raven föreslår att inflytandebegreppet kan förstås i termer av ”psykologisk
förändring” 32. Med detta menar författarna att maktutövaren (”agenten”) utövar sitt
inflytande över en annan individ (”target”) genom att påverka och förändra individens
”behavior, opinions, attitudes, goals, needs, values and all other aspects of the person’s
psychological field” 33. Genom att påverka en individs ”psykologiska sfär” kan en agent alltså
utöva inflytande över individen. Denna ”psykologiska sfär” omfattar alltså både rent
kognitiva element (som attityder och värderingar) samt observerbara element (som en
människas beteende). Författarna menar vidare att det är targets uppfattning av hur
mycket/vilken typ av makt som agenten ”har” som avgör graden av möjligt inflytande från
agentens sida gentemot target 34.

En intressant aspekt i diskussionen om makt och inflytande är att en aktörs inflytande över en
annan inte nödvändigtvis behöver vara ett resultat av ett ”förändringsfrämjande” handlande.
Olof Petersson 35 diskuterar en form av maktutövning, som går ut på att ”agera förhindrande”.
Han menar att maktutövning inte bara behöver ses som ett framkallande av förändring, utan
att maktutövning lika gärna kan karaktäriseras av att en aktör motsätter sig en förändring 36.
Det finns alltså olika sätt att se på individers inflytande över varandra. En aktörs inflytande

                                                          
30 Lane & Stenlund (1986), s. 129.
31 French & Raven (1959), s. 152.
32 Ibid., s. 150, (min översättning).
33 Ibid., s. 151.
34 Ibid., s. 155.
35 Petersson (1987), s. 12.
36 Ibid.
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över en annan aktör kan beskrivas som ett hos maktutövaren mer eller mindre
förändringsfrämjande förhållningssätt. En första typ omfattar ett förhållningssätt hos den
maktutövande aktören, där denne genom sitt agerande åstadkommer en eftersträvad
förändring hos en annan aktör eller i ett händelseförlopp. En annan typ av maktutövning sker
genom att den maktutövande aktören genom sitt agerande istället strävar efter att förhindra ett
händelseförlopp.

De olika tillvägagångssätt en aktör kan använda sig av för att influera en annan aktör beskrivs
av Gary Yukl som ”influence tactics”. Yukl menar att dessa ”tactics” är en typ av ”proactive
influence behavior” 37, dvs ett beteende från agentens sida riktat mot target med ett specifikt
syfte att få target att utföra önskad handling eller anamma önskat beteende. En agents försök
till att utöva inflytande över target pågår ofta kontinuerligt över tid, skriver Yukl 38, och därför
kan inflytandeförsök i organisationsmiljö inte ses som i tid och rum avgränsade fenomen, utan
istället som sammanvävda med övrig aktivitet.

En inflytandestrategi är vidare sannolikt mer framgångsrik om agenten besitter en viss
skicklighet i utövandet av denna strategi, samt om strategin anses vara en ”socially acceptable
form of behavior” 39. Ett inflytandeförsöks framgång är alltså avhängigt dels val av strategi,
men även agentens skicklighet i utövandet av strategin samt huruvida strategin är socialt
accepterad i det sammanhang strategin utövas.

Exempel på olika typer av verbala inflytandestrategier, är bland andra från agentens sida:
övertalning, inspirerande vädjan, samråd, inställsamhet, vädjan på personliga grunder,
utbytesbaserat tillvägagångssätt, koalitionsbaserat tillvägagångssätt, hänvisande till legitima
skäl för maktutövning samt påtryckning 40. Andra klassifikationssystem för
inflytandestrategier har bland annat konstruerats av David Kipnis och Stuart Schmidt 41, som
beskriver i stort sett samma typer av strategier, dock med något annorlunda formulerade
kategoribeteckningar.

Individ och interaktion

Presentationen av ”the self” i mänsklig interaktion

För att förstå mänsklig interaktion som fenomen har sociologen Erving Goffmans bok ”The
Presentation of Self in Everyday Life” ett stort förklaringsvärde. Goffman själv menar att

                                                          
37 Yukl (1998), s. 208.
38 Ibid., s. 215.
39 Ibid., s. 216.
40 Ibid., s. 215.
41 Kipnis & Schmidt (1983), s. 307.
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boken kan användas som ”a sort of handbook detailing one sociological perspective from
which social life can be studied” 42. Goffman konstruerar en teori om människan som ”aktör”
i samspel med andra aktörer, och han menar att individen i detta samspel avger olika former
av ömsesidigt påverkande ”expressions” 43, vilka kan tolkas som uttryck för den egna
identiteten, och vara mer eller mindre avsiktligt konstruerade.

Ett centralt begrepp för Goffman är individens ”personal front” 44. En individs ”personal
front” utgörs av alla ”expressions”, eller attribut som individen avger i interaktion med andra,
och som signalerar individens ”plats” i det sociala sammanhang som individen för tillfället
befinner sig i. Exempel på attribut som tillsammans kan utgöra en individs ”personal front”
kan nämnas vara könstillhörighet, ålder, klädsel samt verbala och icke-verbala
kommunikationsmönster. Dessa attribut varierar i permanens, det vill säga är mer eller mindre
möjliga att förändra från ett sammanhang till ett annat. Som exempel på detta kan nämnas att
könstillhörighet naturligtvis är svårare att förändra än klädsel och kommunikation.45

Individen har (bland annat ur ett maktperspektiv) ett stort intresse av att kontrollera hur andra
individer uppfattar en viss situation inom ramarna för mänsklig interaktion. Goffman skriver
att ”if one individual attempts to direct the activity of others…it will be necessary to convey
effectively what he wants done…Power of any kind must be clothed in effective means of
displaying it” 46. Detta kan enligt Goffman åstadkommas genom att individen i största möjliga
mån strävar efter att kontrollera de ”expressions” han eller hon avger 47. En individ med
intresse av att försöka påverka andra måste enligt Goffman med nödvändighet försöka göra
detta genom att avge vissa signaler, det vill säga genom att visa upp ett för sammanhanget
lämpligt ”performance”. Goffman definierar performancebegreppet som ”the activity of a
given participant on a given occasion which serves to influence in any way any of the other
participants” 48. Därvid kan detta begrepp förstås som det sätt varmed individen väljer att
”presentera sig själv” i interaktionen med andra individer, och som Goffman menar är syftet
med individens ”presentation of self” att påverka andra i en för individen önskad riktning.

Hur skall då individen veta vilka ”expressions” som ger den avsedda effekten, eller vilken
”personal front” som bör konstrueras i ett givet sammanhang? Goffman menar att individen i
sin interaktion med andra, oavsett om hon försöker påverka andra i önskad riktning eller inte,
tenderar att bygga sitt ”performance” kring socialt och kulturellt accepterade värderingar 49.
En person som exempelvis vill ge andra intrycket att han eller hon är inflytelserik och mäktig
ser alltså till att uttrycka denna identitet genom att konstruera en ”personal front” bestående
                                                          
42 Goffman (1959), i ”preface”.
43 Ibid., s. 14.
44 Ibid., s. 34.
45 Ibid.
46 Ibid., s. 234.
47 Ibid., s. 15.
48 Ibid., s. 26.
49 Ibid., s. 45.
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av lämpliga ”expressions”, eller attribut, och att presentera denna ”personal front” genom det
”performance” han eller hon visar upp vid interaktion med andra individer.

Personliga egenskaper och attribut som maktbefrämjande medel

Att ha en gynnsam position är, som ovan uppmärksammats viktigt för den enskildes möjlighet
att utöva inflytande över sin omgivning, men det kan även, som tidigare nämnts, ses som
minst lika väsentligt för en aktör att ha förmågan att anpassa sina personliga egenskaper och
attribut till olika situationer som uppstår i det organisatoriska livet. Pfeffer menar att en aktörs
möjlighet till inflytande till stor del beror på denna aktörs förmåga att ”matcha” de egna
färdigheterna och egenskaperna till olika situationer när han skriver att ”Not only are
particular kinds of knowledge and skill differentially critical across time and settings, but
personal attributes also becomes more or less important, depending on the setting” 50. En
aktörs möjlighet att utöva makt över en annan individ är alltså delvis beroende på aktörens
förmåga att använda sig av personliga färdigheter och egenskaper i de situationer som uppstår
i anknytning till aktörens position.

Jeffrey Pfeffer uppmärksammar hur en aktör genom att strategiskt undertrycka eller uppvisa
sina egna känsloyttringar kan påverka target i önskad riktning 51. Pfeffer beskriver denna form
av inflytandestrategi som ”influence through emotions”, och menar att strategin, som går ut på
att dölja vissa känslor samt att visa andra känslor för target, kan vara ett effektivt sätt att utöva
”interpersonal influence” 52. Användandet av denna strategi är enligt Pfeffer vanligt inom
många olika typer av kontext. Han skriver att ”managing one’s emotional displays, hiding
one’s real feelings, and using emotions to influence others” 53 är en strategi som förekommer
inom alla typer av verksamhet, från ”servicenivå” till ”styrelsenivå”.

Pfeffer menar vidare att det förekommer en rad olika egenskaper och färdigheter som kan ses
som ”being particularly important for acquiring and holding great power in organizations” 54.
Dessa egenskaper och färdigheter rör bland annat individens förmåga att uppbåda energi och
uthållighet, förmågan att bibehålla fokus, förmågan till empati, flexibilitet och att kunna
hantera konflikter samt slutligen förmågan att kunna åsidosätta det egna egots behov till
förmån för att komma överens med andra 55. Andra viktiga personliga egenskaper anges vara
”how one appears, verbal skills or articulateness” 56, samt förmågan att ”verka för sina egna
intressen” 57.
                                                          
50 Pfeffer (1992), s. 78.
51 Ibid., s. 224.
52 Ibid.
53 Ibid.
54 Ibid., s. 166.
55 Ibid., s. 166-185.
56 Pfeffer (1981), s. 132.
57 Ibid., s. 133.
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Andra författare uppmärksammar individens rent kommunikativa färdigheter som
betydelsefulla för mänsklig interaktion i organisationssamanhang. Rolf Granér menar att
mänsklig kommunikation kan delas upp i tre huvudkategorier: verbal, icke-verbal och
symbolisk kommunikation 58. Med verbal kommunikation menar Granér det som faktiskt
uttalas människor emellan. Icke-verbal kommunikation utgörs av ”det vi förmedlar utöver
orden, genom kroppsspråk eller hur vi placerar oss i förhållande till den vi pratar med” 59.
Som exempel på icke-verbal kommunikation kan nämnas tonläge, röststyrka, ansiktsuttryck,
pausering och gestikulering. Den symboliska kommunikationen utgörs slutligen av handlingar
och yttre attribut, som Granér menar fungerar som ”symboler för det man vill kommunicera”
60. Exempel på olika former av symbolisk kommunikation kan nämnas vara hur vi klär oss,
och hur vi framställer oss själva med avseende på frisyr, smycken etc, samt ”den inramning vi
ger våra liv” 61, dvs hur vi utformar och inreder vår bostad och vår arbetsplats. Det förefaller
rimligt att dra slutsatsen att verbal, icke-verbal och symbolisk kommunikation kan fungera
som viktiga medium för maktutövning, och att den enskilda individens kommunikativa
färdigheter är av stor betydelse för möjligheter till inflytande.

Organisationskultur

Organisationskultur som begrepp och fenomen

För att belysa individers interaktion med varandra samt de faktorer som ligger bakom dessa
individers handlingar och beteenden, så är organisationskulturansatsen att betrakta som
fruktbar. Henning Bang skriver att kulturbegreppet har bidragit till ”förståelsen av vad som
försiggår i organisationer – särskilt den del av medlemmarnas beteende som inte kan förklaras
utifrån ’rationella’ förklaringar” 62. Bang menar att organisationskulturbegreppet på senare tid
åtnjutit en ökad popularitet på grund av att organisationsmedlemmar såväl som företagsledare
fått upp ögonen för att det i organisationer ”pågår en rad processer…som man i liten
utsträckning är medveten om” 63. Att studera organisationer utifrån ett
organisationskulturteoretiskt perspektiv kan ses som en väl vald utgångspunkt för studiet av
dessa processer. Organisationskulturbegreppet torde utifrån detta synsätt med fördel kunna
användas för att belysa organisationsmedlemmars värderingar om makt och inflytande, samt
till dessa värderingar kopplade handlingar.

                                                          
58 Granér (1994), s. 75.
59 Ibid., s. 76.
60 Ibid., s. 77.
61 Ibid.
62 Bang (1999), s. 203.
63 Ibid., s. 15.
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Bang menar att begreppet ”organisationskultur” med fördel kan definieras som ”den
uppsättning normer, värderingar och verklighetsuppfattningar som utvecklas i en organisation
när medlemmarna samverkar med varandra och omvärlden” 64. Enligt Bang kan en
organisations kultur förstås så till vida att den ”styr beteendet genom att erbjuda modeller för
handling” 65. Detta sker genom att medlemmar i en given organisation skapar egna normer
och värderingar som är specifika för organisationen, varvid organisationsmedlemmarna sedan
kan använda sig av organisationens kultur som en ”karta”, för att med hjälp av denna kunna
avgöra vilka värderingar, handlingar och beteenden som i organisationen anses socialt
accepterade.

Organisationens kultur antas påverkas av både interna och externa faktorer. Förutom att
organisationskulturen kan påverkas av de människor som är medlemmar i organisationen,
(inkluderat mer eller mindre framgångsrika försök från ledningshåll att försöka ”styra”
organisationskulturen), så spelar även omgivningsbestämda faktorer en viss roll. Som
exempel på dessa faktorer kan nämnas den nationella kultur inom vilken en organisation har
sin hemvist, samt även den geografiskt lokala kultur och den branschkultur som
organisationen kommer i kontakt med 66.

Organisationskultur som ett dualistiskt koncept

Fenomenet ”organisationskultur” kan fokuseras utifrån olika perspektiv med varierande
betoning av kulturens materialistiska och idealistiska element. Med ett fokus på den
materialistiska sidan av organisationskulturen studeras i första hand de observerbara uttrycken
för organisationens kultur. Utifrån detta perspektiv fokuseras främst
organisationsmedlemmarnas beteenden och andra materiella uttryck för den gemensamma
kulturen. Enligt Tomas Müllern menar förespråkare för den materialistiska kultursynen att
man ”inte behöver känna till de bakomliggande tankemönstren hos en viss grupp människor
för att kunna beskriva gruppen som en kultur” 67. Förespråkare för den idealistiska
kultursynen menar å andra sidan att organisationskulturen främst är något ”andligt”, och att
den verkliga kulturen egentligen kan förstås med organisationsmedlemmarnas gemensamma
värderingar, erfarenheter och uppfattningar i fokus 68.

Att enbart fokusera på organisationskulturens materialistiska eller idealistiska sida ger dock
enligt Tomas Müllern en alltför ensidig bild av fenomenet ”organisationskultur”. Han menar
att ett kombinerat materialistiskt-idealistiskt synsätt är nödvändigt för att få en heltäckande
bild av fenomenet ”organisationskultur”. Han skriver att ”även om vi känner till alla
                                                          
64 Bang (1999), s. 24.
65 Ibid., s. 95.
66 Ibid., s. 83.
67 Müllern (1994), s. 142.
68 Ibid., s. 144.
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materiella förutsättningar en grupp människor lever under skulle vi ändå inte kunna säga
något om de kulturella processer som pågår i gruppen. Omvänt skulle vi också få en fattig bild
av en viss kulturell information om vi endast studerade deras föreställningar” 69. Enligt detta
resonemang har kulturforskaren en större möjlighet att fånga både underliggande och
manifesta element i den studerade organisationskulturen med en kombinerad materialistisk-
idealistisk kultursyn.

I enlighet med ovan nämnda idéer om ett kombinerat materialistiskt-idealistiskt fokus på
organisationskulturen menar Bang att organisationskulturen med fördel kan förstås som
bestående av två grundläggande element: ”kulturinnehåll” och ”kulturuttryck” 70.
Kulturinnehållet kan enligt Bang beskrivas som ett ”nätverk av betydelser, meningar och
handlingsmodeller…som kan sägas befinna sig i [organisations-] medlemmarnas huvuden”,
dvs sådant som ej är direkt observerbart. Kulturuttrycken kan, å andra sidan ses som konkreta
och observerbara ”manifestationer av kulturinnehållet” 71.

Kulturinnehållet kan förstås som kulturens innersta kärna, och utgörs bland annat av för
organisationens medlemmar gemensamma värderingar och normer, som antas påverka
organisationsmedlemmarnas sätt att tänka och handla 72. Organisationskulturens normsystem
föreskriver på ett konkret sätt hur rådande värderingar skall efterlevas. ”Normer är i många
fall knutna till värderingar i den meningen att de konkret föreskriver hur någon ska handla i
vissa situationer för att förverkliga en eller flera värderingar” skriver Bang 73. Organisationens
medlemmar stimuleras att följa kulturens normsystem genom positiv uppmuntran och
negativa sanktioner 74. Kulturuttrycken kan vidare ses som synliga, observerbara produkter av
kulturens innersta kärna och omfattar olika beteendeuttryck samt verbala, materiella och
strukturella uttryck 75. Av intresse är här bland annat organisationsrelaterade materiella
kulturuttryck, vilka utgörs av fysiska objekt, som exempelvis en arbetsplats struktur och
arkitektur, olika typer av utsmyckning och accessoarer, samt den klädkod som medarbetare
förväntas efterleva. Bang skriver angående organisationsmedlemmars fysiska attribut att
”företagens klädkoder…brukar vara lätt synliga och därmed också bra som exempel på
företagskultur” 76.

Som ovan uppmärksammats kan organisationskulturen tillskrivas en viss inverkan på den
enskilde organisationsmedlemmens beteenden och handlingar. Organisationens medlemmar
kan sägas handla och bete sig enligt vissa kulturella mönster, inom vilka rådande normer,
värderingar och verklighetsuppfattningar kommer till uttryck i verbala, materiella, strukturella
                                                          
69 Müllern (1994), s. 147.
70 Bang (1999), s. 49.
71 Ibid.
72 Ibid., s. 63.
73 Ibid., s. 54.
74 Granér (1994), s. 65-66.
75 Ibid., s. 66-73.
76 Ibid., s. 72.
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samt beteenderelaterade uttryck. Här är Harrison Trice och Janice Beyers 77 resonemang om
informellt ledarskap av intresse. Författarna menar att ”the basis for informal leaders’
influence lies in embodying existing values and norms” 78, och vidare att ”persons who
respect the existing culture and represent it by their behaviors tend to be accorded group
leadership roles” 79. Individer som är rådande organisationskulturella normer och värderingar
konforma har alltså enligt Trice och Beyer en större möjlighet än icke-konforma individer att
av de övriga organisationsmedlemmarna tilldelas ett informellt ledarskap, och därmed åtnjuta
en större möjlighet till att utöva inflytande över sin omgivning.

Summering av teoretiska utgångspunkter

Individers uppfattningar om makt och inflytande i arbetsvardagen kan belysas utifrån ett
flertal olika men ömsesidigt länkade teoretiska perspektiv. Teorier om makt, mänsklig
interaktion och organisationskultur kan tillsammans ge en rik bild av individers möjligheter
till makt och inflytande i arbetskollektivet. Tanken att maktutövning sker i mellanmänskliga
relationer, på grundval av kulturellt och socialt gemensamma uppfattningar om makt och
inflytande ligger till grund för den teoretiska ram som konstruerats för denna studie. I detta
avsnitt summerar jag mycket kortfattat grunddragen i de teoretiska perspektiv som legat till
utgångspunkt för studien.

Maktbegreppet kan förstås som mångfacetterat och svårdefinierbart, och jag har i denna
framställning valt att ge begreppet en relativt vid definition för att inte begränsas av ett alltför
snävt maktbegrepp. Jag har valt att fokusera maktbegreppet som både individ- och
relationsrelaterat, där det intentionella maktbegreppet sätter fokus på den enskilda individen,
medan det relationella maktbegreppet uppmärksammar de relationer som förekommer
individer emellan. Jag har i denna studie velat belysa maktförhållanden både med fokus på
personliga faktorer (som personliga egenskaper och attribut) och strukturella förhållanden
(som individuell position och relationer till andra individer), eftersom både personliga
faktorer och strukturella faktorer kan ses som betydelsefulla faktorer för en individs
möjligheter till makt och inflytande.

Den enskilda individen och dennes relationer till andra kan vidare belysas med hjälp av ett
fokus på mänsklig interaktion. Genom att fokusera hur individen påverkas av, men även aktivt
kan manipulera de signaler som utbyts individer emellan kan maktförhållanden i det
mänskliga kollektivet studeras. Genom att avge kulturellt och socialt specifika samt för
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sammanhanget lämpliga signaler kan individen maximera sina möjligheter till makt och
inflytande. De gemensamma normer och uppfattningar som förekommer i ett givet kulturellt
sammanhang (exempelvis i en organisation) kan därmed förstås som betydelsefulla för
enskilda individers beteenden och handlingar i strävan efter makt och inflytande. En
organisations kultur kan alltså fungera som en karta för enskilda individer att modellera
handling, beteende och uppfattning efter, samt möjliggöra ett ökat mått av makt och
inflytande för den kulturkonforma individen. Mänsklig interaktion, samt sociala och kulturella
föreställningar kan alltså betraktas som intressanta perspektiv för förståelsen av den enskilda
individens möjligheter till makt och inflytande i arbetskollektivet.

4. Resultat och analys

I detta kapitel redovisar jag några olika teman som informanternas svar givit upphov till, och
som jag bedömt vara intressanta för analys. Jag vill i detta kapitel särskilt belysa strategier
som av informanterna uppfattas som effektiva i syfte att öka möjligheterna till ett personligt
inflytande i den studerade organisationen. En medarbetare kan, som påvisas i  följande analys,
rikta uppmärksamheten både mot sin omgivning och sig själv för att öka möjligheterna till
inflytande i arbetsvardagen. Jag har i min analys av den studerade organisationen valt att
fokusera dels på strategier avhängiga olika organisationsstrukturella förutsättningar, och dels
på strategier baserade på den enskilda individens presentation av den egna personen.

”De strukturinriktade strategierna” kan förstås som strategier vilka är av organisationens
strukturella förutsättningar avhängiga, där fokus ligger på hur individen kan utnyttja befintliga
(informella så väl som formella) strukturer i inflytandesyfte. Inom ramen för detta tema
beskriver jag hur den enskilda individen använder sig av befintliga organisationsstrukturella
förutsättningar för att maximera sitt personliga inflytande. ”De personinriktade strategierna”
kan å andra sidan förstås som de strategier varmed vilka en individ fokuserar den egna
personen, det vill säga det egna beteendet och presentationen av den egna personen i
interaktion med andra, i syfte att öka möjligheten till ett personligt inflytande. De två olika
kategorierna av inflytandestrategier är på många sätt sammankopplade, en individ i ett
arbetskollektiv interagerar ju alltid (mer eller mindre) i samspel med andra, och visar
följaktligen upp olika beteenden i denna interaktion, oavsett om fokus ligger på strukturella
förutsättningar i individens omgivning eller på hur individen väljer att presentera sig själv i
förhållande till andra. Därmed bör de två kategorierna inte uppfattas som åtskiljda och
oförenliga, utan i stället som varandra kompletterande. Uppdelningen i analysavsnittets två
huvudkategorier syftar alltså inte till att särskilja ”individ” från ”omgivning”, utan snarare till
att belysa individen i arbetskollektivet ur två skilda, men sammankopplade perspektiv.
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Strukturinriktade strategier: organisationsstrukturella förutsättningar som
möjlighet till ett ökat personligt inflytande

Organisationen som informell och formell maktstruktur

”Det finns personer som har en ganska stor makt på tidningen utan att vara med i
redaktionsledningen, som är…maktcentrat, de som ska vara de som bestämmer. Men då
finns det andra personer som står utanför redaktionsledningen, som utövar en väldigt stor
makt”. (Informant 3)

Den studerade organisationen kan sägas vara indelad i två parallellt existerande
maktstrukturer. I informanternas berättelser märks uppfattningen att det förekommer en
informell maktstruktur i organisationen, vid sidan om den formella. De informanter jag talat
med tycks vara av uppfattningen att det inom organisationen förekommer vissa medarbetare
som, utan att nödvändigtvis ha en formell maktställning ändå har ett visst mått av inflytande.
Den informella maktstrukturen skulle kunna sägas reproduceras av medarbetarna själva,
eftersom man som ny medarbetare socialiseras in i den rådande ordningen av sina
arbetskamrater. Informant 2 menar att han som ny medarbetare snabbt blev invigd i ”den
rådande ordningen” på arbetsplatsen, då han säger att ”det mesta fick jag ju berättat för mig av
arbetskamrater och så där, så det var ju inte så att man trampade snett och stötte sig med
någon eller så, utan det mesta fick man oftast omtalat för sig”.

Att organisationen utgörs av en informell makstruktur vid sidan av det formella
”maktschemat” innebär att medarbetarna, för att ha en möjlighet att kunna påverka, måste
vara medvetna om alternativa vägar till ett personligt inflytande. Att kunna ”navigera” inom
den informella strukturen kan ses som en viktig förutsättning för en medarbetare att få en
möjlighet till inflytande. Pfeffer 80 uppmärksammar att maktförhållanden i en organisation
kan belysas med fokus både på strukturella faktorer och på individens personliga egenskaper.
Att kunna använda sig av relevanta egenskaper inom befintliga strukturella ramar, informella
såväl som formella, kan ses som viktigt för en medarbetare i syftet att öka möjligheten till ett
personligt inflytande. Informant 3 säger angående en tjänst han sökt men inte fått att ”då
handlar det inte bara om hur jag skulle fått fram min kompetens då, utan mer om hur jag
skulle ha spelat det informella spelet”. Hans uttalande kan tolkas som ett tecken på att det kan
vara viktigt för en medarbetare att kunna navigera inom olika former av
organisationsstrukturer, informella såväl som formella.

Att sträva efter en god relation till andra medarbetare i en maktställning skulle kunna förstås
som ett sätt att ”spela det informella spelet”. Informant 1 menar att medarbetare sinsemellan
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diskuterar vilka medarbetare som ses som inflytelserika, och att det kan vara viktigt att odla
en god relation till dessa:

”det har vi pratat ganska öppet om, eller öppet och öppet, det är väl ändå någonstans lite
skvaller, ’du visste väl att den har mycket att säga till om’ och så…det är nog en sådan
där grej som man brukar tala om för folk att ’du vet väl att du ska ställa dig in hos den
och den om du vill ha jobb’” [skratt].

Sammanfattningsvis kan sägas att det hos ovan nämnda informanter förekommer en
medvetenhet om förekommande informella maktstrukturer, vilka i viss mån reproduceras i
interaktionen mellan medarbetarna. Det förekommer även hos ovan nämnda informanter en
medvetenhet om vikten av att kunna utnyttja dessa informella strukturer till egen fördel,
exempelvis i syfte att bli tilldelad uppdrag eller tjänster.

Relationen mellan medarbetare

”det är ju precis som det är på andra ställen tror jag, att det handlar om relationer. Har
man en bra relation med en chef som hugger en i korridoren och säger…’vad tycker du
om det här?’, så är man ju med och påverkar. Och då handlar det inte om att man sitter
med på ett möte och har ett visst ansvar och så blir det på ett visst sätt, utan det handlar
om att man är med i det här ’informella beslutspratet’. Och jag tror att strategierna då är
att man ska bli kompis med de som bestämmer”.  (Informant 3)

De personliga relationerna till andra medarbetare kan förstås som viktiga för att avgöra en
medarbetares möjligheter till inflytande i arbetsvardagen. Att på grund av personliga
relationer till andra medarbetare besitta en gynnsam position i det som Pfeffer 81 identifierar
som ett ”kommunikations- eller informationsnätverk” och att därigenom vara delaktig i ”det
informella beslutspratet” kan ses som en, för den enskilda medarbetaren, viktig väg till
inflytande.

Personliga relationer kan i många fall bygga på att man som medarbetare har en gemensam
”historia” tillsammans med andra medarbetare. Att ha arbetat tillsammans länge kan enligt
informant 6 ha en inverkan på den enskilda medarbetarens möjlighet till inflytande. Hon
menar att ”vissa känner varandra väl och har kanske jobbat tillsammans i många år” vilket
kan ha betydelse då någon av dessa senare befordras till chef, eftersom ”man då känner
varandra personligen, vilket då kanske gör att man fortfarande kan prata mer informellt”.

Personliga relationer medarbetare emellan torde alltså enligt dessa informanter kunna vara
betydelsefulla för en enskild medarbetares möjligheter till inflytande. Att ha en gynnsam
position i det informella informations- och kommunikationsnätverket samt att ha en
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gemensam ”historia” med andra medarbetare i maktställning är faktorer som torde kunna
påverka den enskilda medarbetarens möjligheter till inflytande i en positiv riktning.

Förankring av idéer i arbetskollektivet

”Då skulle jag säga att ’jag har tänkt på en sak, jag tycker vi ska göra det här’, och så
skulle jag bara slänga ur mig det lite grann. Och så skulle jag kolla om jag fick någon
respons för det, och om jag fick det så skulle jag kanske sedan gå till min chef efter
mötet och säga att ’jag har tänkt igenom det här, och jag föreslår att vi gör så här och så
här’. Inför alla skulle jag nog slänga ur mig någon sorts enkel tanke för att se om det
överhuvudtaget går hem…kanske skicka ut en liten kännare så där, ’skulle inte det här
kunna vara något?’”. (Informant 1)

Informanten ovan uttrycker att hon i syfte att driva igenom egna idéer, på ett tidigt stadium
skulle försöka ”få med sig” resten av arbetskollektivet innan hon skulle gå vidare med sin idé
till ”högre instans”. Hennes strategi kan förstås som en process i flera steg, eftersom
informanten först skulle presentera idén för sina kollegor, för att sedan på grundval av
kollegornas reaktion till det föreslagna eventuellt gå vidare med idén till en person med en
högre formell position. Informant 1 menar vidare att ”man kan ju inte liksom köra sitt eget
race, och säga att ’nu har jag tänkt att vi ska göra så här’, utan idéer man har måste man ju
förankra med det samma, och bestämma tillsammans på något sätt”. Hennes tillvägagångssätt,
som skulle kunna tolkas som det som Yukl 82 kallar en ”samrådsbaserad” inflytandestrategi,
kan förstås som att förankringen av en idé hos medarbetarkollektivet skulle kunna vara en
viktig förutsättning för en individs möjligheter att kunna driva igenom en idé i högre instans,
eftersom graden av stöd från medarbetarhåll avgör om huruvida en medarbetare väljer att
fortsätta försöka driva igenom sitt förslag.

Ovan resonemang väcker en del frågor om huruvida en mer ”individualistisk”, och från
kollektivet fristående medarbetare har en mer begränsad möjlighet till inflytande än en som
söker (och får) stöd för sina idéer av medarbetarna? Hur bemöts till exempel ”den avvikande
medarbetaren” med avseende på dennes eventuella försök till att driva igenom idéer? En
person som inte ”spelar det socialt och kulturellt accepterade spelet”, torde enligt Goffmans 83

teori om mänsklig interaktion var mindre inflytelserik än en individ som visar upp ett för
sammanhanget förväntat och accepterat beteende. Informanterna tar i anknytning till detta
resonemang upp flera exempel på hur en medarbetare kan riskera att förlora möjligheten att
utöva inflytande gentemot sin omgivning. Informant 1 beskriver bland annat en person som
hon uppfattar som en i organisationen mindre inflytelserik person som någon som:
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 ”inte är med på det här lagarbetet, utan en som kanske har en helt egen idé om hur den
tycker att det skulle vara, kanske att ’jag tycker att vi ska göra så här’ och så passar det
inte in i den strukturen som alla andra har kommit överens om”.

Det ovan diskuterade skulle kunna tolkas som att det i organisationen förekommer vissa
kulturellt gemensamma värderingar om lagarbete och samråd som önskade och accepterade
arbetsformer, och att en autonom medarbetares alltför självgående förhållningssätt möjligtvis
inte tolereras av medarbetarkollektivet, vilket i sin tur kan medföra att en individ som av
andra medarbetare upplevs som alltför fristående från arbetskollektivet riskerar att åtnjuta en
begränsad möjlighet till ett personligt inflytande.

Mellanchefen som hinder eller möjlighet?

”det är en väldigt toppstyrd organisation med många mellanchefer, så det är ju många
som är frustrerade över att det är svårt att nå fram med idéer. Det är väldigt många som
tycker att de formella vägarna är alldeles för krångliga”. (Informant 4)

Organisationen upplevs av vissa informanter som bristfälligt integrerad informations- och
kommunikationsmässigt. Man upplever bland annat en frustration över att den formella
organisationsstrukturen upplevs som ”krånglig”. Informant 2 beskriver vidare hur individer i
en mellanchefsställning kan upplevas ”blockera” ett fritt flöde av kommunikation som han
anser skulle kunna vara möjlig i förhållande till ledningen. Detta kan få till följd att
medarbetare struntar i den formella ”ordningen” och att den informella maktstrukturen på så
sätt kan växa sig allt starkare. Han menar att:

”det finns ju ett utbrett missnöje med att det finns så många mellanchefer som bara
flyttar papper i princip. Är det något som har blivit fel så är det kanske flera som
reagerar längre ner och så ska det färdas uppåt och då är det antingen urvattnat,
bortkommet eller felformulerat när det till slut når ’slutet’. Och även tvärtom, när det
kommer uppifrån och ner….därför blir nog den informella strukturen starkare på den
här arbetsplatsen skulle jag tro, för det är liksom ingen idé att gå långa omvägar när det
finns informella sätt att få saker att hända”.

Mellanchefens roll kan ses som ett typiskt exempel på hur en individs position kan vara
fördelaktig ur ett inflytandeperspektiv. Att, som Pfeffer 84 uppmärksammar, vara centralt
placerad i ett formellt kommunikationsnätverk möjliggör för individen (i det här fallet
mellanchefen) att kunna påverka ”vilken typ av information som når vem”, och i vilken
utsträckning detta skall ske. Det är dock möjligt att en alternativ kommunikationsordning av
mer informell natur kan uppstå då medarbetare upplever den formella strukturen som alltför
krånglig och frustrerande. Frustrerade medarbetare inom organisationen hittar alltså nya
informella vägar till inflytande vilket torde kunna leda till en förlust av en mer helhetlig
integrering av organisationens olika delar.
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Vissa medarbetare utan en egen formell maktposition ser dock mellanchefen som en tillgång,
i bemärkelsen att denna genom sin position kan fungera som ett hjälpmedel för medarbetaren
utan en egen position i maximerandet av det personliga inflytandet. Eftersom det egna
utrymmet för påverkansmöjligheter upplevs som begränsat vad gäller mer övergripande
”organisationsfrågor” så använder sig åtminstone en informant av strategin att medvetet
försöka påverka de som besitter en formell position, det vill säga mellancheferna. Informant 4
säger att ”sedan kör jag nog min specialmetod, att jag försöker bearbeta så många
mellanchefer som möjligt”, eftersom ”de är ju det där filtret hela tiden, de är ju dem man kan
påverka”. Denna strategi kan förstås som att en individ använder sig av en formell position för
att främja den egna möjligheten till inflytande, med den avgörande skillnaden att informanten
i det här fallet använder sig av en annan medarbetares formella maktposition då han saknar en
egen sådan.

Sammanfattningsvis kan sägas att organisationens chefer på mellannivå på grund av sin
formella position torde ha möjligheter till ett visst mått av personligt inflytande. Därutöver,
kan det också hävdas att medarbetare som inte har en formell maktställning, men som har
möjlighet att ”göra sin röst hörd” hos mellanchefen även åtnjuter en ökad möjlighet till
inflytande. Att påverka medarbetare med en formell maktposition i önskad riktning kan alltså
ses som en väg till ett ökat personligt inflytande för de som saknar en egen formell
maktposition.

Personinriktade strategier: personliga egenskaper och attribut som
inflytelsefrämjande medel

I det föregående har jag redogjort för informanternas olika uppfattningar angående
inflytelseökande strategier baserade på organisationsstrukturella förutsättningar. Jag har tagit
upp hur medarbetare inom den studerade organisationen, genom att rikta uppmärksamheten
mot sin omgivning (det vill säga organisationens struktur och relationer mellan medarbetare)
kan öka möjligheterna för ett maximerande av det personliga inflytandet i arbetsvardagen. I
detta avsnitt tar jag upp de, av mina informanter diskuterade,  inflytelseökande strategier som
fokuseras på den egna personen, det vill säga hur medarbetare inom den studerade
organisationen riktar uppmärksamheten mot det egna beteendet och presentationen av den
egna personen i interaktion med andra i syfte att öka möjligheterna till ett personligt
inflytande.

Individens sociala kompetens

”Det finns ju en ganska stark informell struktur på det här företaget som gör att det
kanske inte riktigt räcker med att bara prestera bra jobbmässigt, utan man ska även vara
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en trevlig person och kunna umgås med alla möjliga personer…då måste man kunna
kombinera de där två grejorna liksom. Personens professionella egenskaper...tenderar ju
att ’försvinna’ om den här personen inte är den trevligaste på företaget”. (Informant 2)

Att vara ”trevlig” och att kunna komma överens med sina medarbetare uppfattas av ovan
nämnd informant som viktiga egenskaper hos en medarbetare inom den studerade
organisationen. Arbetet kräver, av den enskilde medarbetaren, förutom genuina
yrkeskunskaper, även ett visst mått av ”social kompetens”. Vad är då ”social kompetens”? Är
det att visa upp ”rätt” beteende vid rätt tillfälle? Kan den sociala kompetensen vara
organisationskulturellt betingad? En socialt kompetent individ bör rimligtvis anpassa sitt
beteende efter den sociala situationen, genom att bete sig enligt vissa organisationskulturella
normer. Enligt Bang 85 föreskriver en organisations normsystem hur organisationskulturens
värderingar skall efterlevas, och den enskilda individen socialiseras, som Granér 86 påpekar, in
i detta norm-/värderingssystem genom att utsättas för positiv uppmuntran och negativa
sanktioner, allteftersom individen beter sig efter sammanhanget önskvärt eller inte. Ovan
nämnd informants uttalande skulle kunna tolkas som att man i denna organisation inte bara
värdesätter en medarbetare som har rent yrkesrelaterade kunskaper, utan att medarbetaren för
att värderas högre även förväntas kunna vara ”trevlig” i förhållande till sina arbetskamrater.

Att vara socialt kompetent, det vill säga att kunna visa upp ”rätt” sorts beteende med avseende
på det kulturella och sociala sammanhang individen figurerar i kan på grundval av det
ovanstående ses som en förutsättning för att individen i den studerade organisationen ska
kunna få en möjlighet till inflytande över sin omgivning. Trice och Beyers 87 resonemang om
ett informellt ledarskap är här högst relevant. Författarna menar att ett informellt ledarskap
grundar sig på en individs förmåga att vara rådande organisationskulturella normer och
värderingar konforma. En individ som enligt ovan lyckas förena yrkesmässiga kunskaper med
att framstå som socialt kompetent torde enligt Trice och Beyers resonemang ha större
möjlighet till att åtnjuta en större möjlighet till makt och inflytande, det vill säga att framstå
som en informell ledare i arbetskollektivet.

Kommunikation och personlig framtoning

”Det verkar vara en sådan som tar in rätt mycket, lyssnar, och sedan när han säger något
så har han en väldigt bestämd uppfattning om saker och ting. Med kroppsspråk och så,
ingen speciellt ’yvig’ person…Lite skämtsam och glad sådär, men ingen sådan där som
märks och bullrar, utan snarare en som man får känslan av är lite effektiv, och håller sig
tyst och gör mycket”.  (Informant 1)

                                                          
85 Bang (1999), s. 95.
86 Granér (1994), s. 65-66.
87 Trice & Beyer (1993), s. 280.
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Ovan nämnd informant beskriver i detta citat en person som hon uppfattar som inflytelserik.
Informanten karaktäriserar denna inflytelserika person som någon som kommunicerar lugnt,
både verbalt och icke-verbalt, som någon som inte ”bullrar” och ”märks” utan som istället
håller sig i bakgrunden utan att för den skull sakna bestämda åsikter. Denna uppfattning
märks även i andra informanters berättelser om ”inflytelserika personer” i organisationen.
Informant 3 menar att en inflytelserik person utmärks av att ”han håller en ganska låg profil”
och att vidare att han är en person som ”tar lite plats”. Att ”inte ta mycket plats” och att ”hålla
sig i bakgrunden” kan tolkas som det som Pfeffer 88 beskriver som ”förmågan att åsidosätta
det egna egots behov för att komma överens med andra”. Pfeffer menar att en individ får
större möjlighet till makt och inflytande om hon för stunden kan åsidosätta sina egna behov av
att tillfredsställa det egna egot, och istället anpassa sitt beteende efter det som interaktionen
med andra kräver i stunden 89. Man får känslan när man lyssnar på informanternas berättelser,
att de individer informanterna uppfattar som inflytelserika har förmågan att göra just detta, att
den inflytelserika individen är, som informant 2 uttryckte det ”tillmötesgående, men med en
räv bakom örat”, det vill säga interagerar med sina medarbetare på ett lugnt och trivsamt sätt
utan att för den skull sakna riktning, fokus eller något som skulle kunna beskrivas som ”en
egen dagordning”.

Huruvida det ovan diskuterade ”åsidosättandet av det egna egot” är en, hos de inflytelserika
personerna i organisationen, medveten strategi eller inte har jag inom ramen för detta projekt
inte möjlighet att avgöra. Det är möjligt att en individ skulle kunna använda sig av strategin
på ett medvetet sätt, likväl som det är möjligt att personer med ett ”tillbakalutat men riktat”
förhållningssätt aldrig någonsin reflekterar över att detta skulle kunna fungera som en effektiv
inflytandestrategi. Däremot uttrycker en av mina informanter att hon använder sig av ett annat
förhållningssätt med avseende på sin personliga framtoning som en högst medveten strategi
för att vinna makt och inflytande i arbetskollektivet. Informanten, som beskriver sig själv som
”blyg” hävdar att hon medvetet intalar sig själv att hon egentligen är motsatsen till detta,
nämligen självsäker och framåt. Hon beskriver hur hon skulle gå till väga för att försöka
påverka sin omgivning i önskad riktning. Hon säger att:

”jag skulle tänka så här, att man kan låtsas att man inte är blyg, för det syns inte på en.
Jag skulle låtsas att jag var säker helt enkelt, och hoppas att det inte syntes hur orolig
jag var”. (Informant 6)

Detta skulle kunna tolkas som att informanten i dylika sammanhang ägnar sig åt något som
man (på basis av Goffmans 90 resonemang om mänsklig interaktion) skulle kunna beskriva
som ett aktivt manipulerande av ”expressions” hon avger i interaktion med andra individer.
Informanten uttrycker en uppfattning om vilka personliga attribut och egenskaper som bör
exponeras i organisationen för att man som medarbetare skall ha störst chans att vinna en
                                                          
88 Pfeffer (1992), s. 166-185.
89 Ibid.
90 Goffman (1959), s. 14-15.
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möjlighet till inflytande. Informanten ser uppenbarligen en ”säker framtoning” som en väg till
inflytande, och med Goffmans 91 terminologi kan informanten sägas konstruera en ”personal
front” vilken presenterar henne som ”säker”, och som hon uppfattar är lämplig för det givna
sammanhanget, för att på så sätt maximera möjligheterna till ett ökat personligt inflytande.

Ovan nämnda resonemang kan förstås utifrån det som Pfeffer 92 beskriver som ”influence
through emotions”. Pfeffer menar att en individ kan påverka sin omgivning genom att
förstärka eller undertrycka vissa för sammanhanget önskvärda respektive icke önskvärda
känsloyttringar för att på så sätt utöva inflytande över andra individer. Individen kan alltså
enligt detta resonemang antingen undertrycka vissa känsloyttringar (som exempelvis det egna
egots behov) eller att förstärka vissa andra känsloyttringar (som att visa upp en ”säker”
framtoning) i syfte att öka den egna möjligheten till inflytande i förhållande till andra
individer.

Att däremot inte presentera idéer på ett ”bestämt” och ”säkert” vis kan dock medföra negativa
konsekvenser för den enskilda individen. En av mina informanter uttrycker hur han i en
traditionell mötessituation upplever sig stå utan någon större möjlighet till inflytande, trots att
han i övrigt upplever sina möjligheter till inflytande i arbetsvardagen som relativt goda. På
frågan om han förbereder sig på något särskilt vis inför situationer där det för hans del kan
rymmas möjligheter till ett personligt inflytande svarar han att:

”det borde jag väl göra, men ofta är det väl så att jag snarare velar om jag ska lägga
fram det eller inte, och då upptas tankarna av det istället för om ett smart sätt att lägga
fram det på…Jag är väldigt dålig på att få min vilja igenom, det har alltid varit ett
problem för min del. Jag gör sällan ansatser och när jag gör det så har det ’kokat för
länge’ och då blir framförandet inte det smidigaste”. (Informant 2)

Denna informant verkar vara medveten om att det i organisationen förekommer vissa
konventioner kring hur en idé bör läggas fram i en mötessituation, men att hans möjligheter
till inflytande i en dylik situation begränsas av hans oförmåga att presentera sina idéer på
mesta möjliga effektiva vis. Att inte kunna presentera sina idéer på ett för sammanhanget väl
anpassat vis torde kunna medföra att en medarbetare riskerar att inte få möjlighet att driva
igenom sina idéer i samma utsträckning som en mer välartikulerad kollega. Detta skulle
kunna tolkas som ett tecken på att det i organisationen kan förekomma organisationskulturella
värderingar kring hur idéer bör framföras i en mötessituation för att bli accepterade. Ovan
resonemang skulle kunna tyda på att det i organisationen förekommer en föreställning om
”den välartikulerade och säkra medarbetaren” som högt värderad, vilket kan leda till att de
individer som visar upp dessa egenskaper har en större möjlighet att vinna inflytande över sin
omgivning än de som inte besitter dessa positivt värderade egenskaper. Att framföra idéer
enligt ett för den kulturella kontexten påbjudet manér torde alltså enligt detta resonemang
                                                          
91 Goffman (1959), s. 34.
92 Pfeffer (1992), s. 224.
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kunna medföra ett ökat inflytande för idéernas upphovsman. Att inte ”presentera den egna
personen” enligt konventioner om hur en positivt värderad medarbetare bör bete sig torde
även därmed medföra en risk att den enskilda individens möjligheter till inflytande minskar.

Ett aktivt förhållningssätt

”I och med att hon inte vill saker själv och kommer med egna idéer så tappar hon ju all
makt egentligen, för makt är ju ingenting om den bygger på att andra hela tiden frågar
vad man tycker. Om man vill framföra sin egen vilja så måste man ju göra det, i alla fall
i den här organisationen…det handlar ju om att den som vill någonting får saker gjort,
och därför får man makt”. (Informant 3)

Informanten ovan beskriver en person i organisationen som han uppfattar har en begränsad
möjlighet till inflytande, och han härleder denna brist på inflytande till medarbetarens passiva
förhållningssätt. Medarbetaren uppfattas av informanten som någon som inte själv driver det
hon vill, utan som någon som istället väntar på att andra skall ta initiativ. Att vara aktiv,
kunna ta egna initiativ och driva ”det man vill” tycks, enligt informantens utsago vara viktiga
egenskaper för att en individ ska få en möjlighet att utöva inflytande i arbetskollektivet. Ovan
informants uttalande kan förstås som att ett aktivt förhållningssätt torde vara mer effektivt i
syfte att öka möjligheterna till inflytande inom den studerade organisationen. En person som
däremot mest kritiserar och inte erbjuder några egna konstruktiva förslag uppfattas som någon
med begränsade inflytandemöjligheter. Informant 1 menar att ”om det skulle vara en person
som alltid skulle ha sådana åsikter och inte skulle komma med några bra idéer så tror jag nog
att den personen inte skulle få lika stort inflytande”.

Att visa sig aktiv och initiativrik kan på grundval av informanternas utsagor förstås som en
effektiv strategi för att öka möjligheterna till det egna inflytandet. Det är rimligt att anta att ett
aktivt förhållningssätt för vissa individer kommer till stånd på ett omedvetet plan, medan det
för andra innebär mer planering och eftertanke. Informant 1 uttrycker hur ett aktivt
förhållningssätt kan användas som en högst medveten strategi i syfte att vinna ökade
möjligheter till inflytande. Hon menar att hon i anslutning till en presentation av en idé hon
skulle vilja genomföra även skulle erbjuda sig att själv ta ansvar för det, eftersom ”det kan ju
vara ett sätt att, om man skaffar sig ansvar, eller om man tar på sig ansvaret för en massa olika
saker så får man ju automatiskt inflytande över dem”. Informant 3 menar att ”folk som vill
förändra saker, och är beredda att göra det själva, som säger att ’jag tar tag i det här’” både
kan åtnjuta en stark informell ställning bland medarbetare så väl som ett gott anseende hos
ledningen. Informant 6 menar i likhet med föregående informant att ”om man är aktiv och tar
egna initiativ, då anses man nog ha större makt”. Ett aktivt förhållningssätt, och ”driftighet”
kan på grundval av ovan informanters uttalanden förstås som viktiga egenskaper för en
medarbetare att besitta i syfte att öka möjligheterna till ett personligt inflytande i
arbetsvardagen. En medarbetare med ett aktivt förhållningssätt skulle alltså kunna förstås som
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någon som, förutom havandes ökade möjligheter till ett positionsbaserat inflytande över ett
visst ansvarsområde, även ses som en högt värderad medarbetare i den aktuella
organisationen, vilket skulle kunna vara ett tecken på att det i den studerade organisationen
förekommer en kulturell värdering om ”den drivna medarbetaren” som positivt uppskattad.
Att presentera sig som ”aktiv” och ”driftig” skulle här kunna kopplas till Goffmans 93

resonemang om individens uppvisande av för sammanhanget lämpliga ”expressions”, i syfte
att maximera möjligheten till inflytande. Att visa upp ett beteende som värderas positivt i
organisationen och signalerar för sammanhanget önskvärda egenskaper torde kunna utgöra en
väg till ökade möjligheter till ett personligt inflytande för den enskilda medarbetaren.

Kläder och fysiska attribut

”Jag skulle, om jag talar för mig själv, så skulle jag välja att klä mig lite, jag skulle inte
ha på mig en dräkt, så långt skulle jag inte gå, men jag kanske istället för jeans skulle ta
på mig ett par vanliga byxor, lite så där. Eller kjol. Det är lite bisarrt, men det har jag
tänkt på att, det är ju jättefånigt när jag börjar tänka på det, men om jag skulle klä mig
lite finare för att gå på något möte där det var viktigt eller någonting, då skulle jag
kunna tänka mig att ha kjol på mig, vilket jag inte brukar ha i vanliga fall.”

”Om jag hittar en tröja när jag är ute och handlar som ser lite mer elegant ut än en
vanlig t-shirt så kan jag tänka att ’det här kan vara bra att ha på jobbet’…man vill ju
passa in på något sätt, det är väl så enkelt kanske. Och sedan också, eftersom jag är
ganska ung, och kvinna, så vill man ju se seriös ut”. (Informant 1)

Utifrån dessa citat kan man göra tolkningen att upphovsmannen (eller ”upphovskvinnan” i
detta fall) besitter en medvetenhet om att det i hennes arbetssituation förekommer vissa
klädkoder, och att hon själv kan förändra sitt yttre för att på så sätt kunna ”passa in”, och
därigenom öka möjligheten att ”se seriös ut”. Arbetslivets klädkoder får henne inte bara att
välja att bära kläder som hon inte annars skulle ha på sig, utan manar henne även att fundera
över arbetsrelaterade klädval på sin fritid. Kommentarerna ”att passa in”, och ”att se seriös
ut”, skulle kunna tolkas som ledtrådar till att man i organisationen, genom att klä sig på ett
visst sätt räknas som en i gruppen och att man ökar sina möjligheter att tas på allvar som
fullvärdig medlem i arbetskollektivet och potentiell maktutövare. Denna tolkning har vissa
beröringspunkter med det som Gunilla Carstensen 94 beskriver i sin artikel om hur kvinnliga
doktorander förhåller sig till könsnormer och könssymbolik i universitetsvärlden. I artikeln
framgår att man som kvinnlig doktorand i vissa fall kan känna sig manad att balansera det
som upplevs som typiskt ”kvinnligt”, med en kavaj, något som anses maskulint förknippat
och signalerar seriositet 95.

                                                          
93 Goffman (1959), s. 14.
94 Carstensen (1997).
95 Ibid. s. 30-31.



30

Klädkoder kan ju, som Bang 96 menar, vara tydliga uttryck för en organisations kultur. Även
om det i denna studies empiriska material framkommit att organisationens informella
klädkoder åtföljs i varierande utsträckning av såväl kvinnliga så väl som manliga informanter,
så förekommer det som en röd tråd i informanternas berättelser en föreställning om den
traditionella kostymen som en symbol för ”makt” och ”inflytande”. Informant 3 menar att
”om jag tar på mig en kavaj, då ropar det makt”, och hävdar vidare att vissa medarbetare inom
organisationen tar på sig kavaj i mer frekvent utsträckning ju mer inflytande de får. Kostymen
(eller ”kavajen”) kan på grundval av Bangs resonemang ses som ett materiellt kulturuttryck
vars innebörd är att bäraren av plagget associeras med makt och inflytande, och det är möjligt
att tidigare citerade kvinnliga medarbetare, genom att klä sig i en något formellare klädsel,
ökar möjligheten att kopplas samman med den ”sfär av makt” som genomsyrar det typiskt
manliga ”kostymbärarkollektivet”.

En annan av de kvinnliga medarbetare jag intervjuat menar att hon förutom att själv bära
kavaj i syfte att vinna inflytande över sin omgivning, även medvetet skulle välja att bära
”stövlar med klack, för att komma upp lite” (Informant 6). Att som de ovan nämnda kvinnliga
informanterna välja att bära ”rätt” kläder, det vill säga de som signalerar ”makt” till
omgivningen, samt att medvetet välja att bära skor som gör den egna personen fysiskt längre
kan tolkas som försök att ”presentera” den egna personen med de yttre attribut som kulturellt
förknippas med traditionella makthavare, det vill säga det manliga kollektivet. Att på detta
sätt medvetet kontrollera de signaler man ”skickar ut” till andra kan förstås utifrån
Goffmans 97 teori om mänsklig interaktion. Kan det vara så att kvinnorna i exemplen ovan
medvetet konstruerar en ”personal front” som talar om för omgivningen att de är att räkna
med som (åtminstone potentiella) makthavare; att de hör hemma i maktens sfär, eftersom de
faktiskt visar upp de ”rätta” attributen, det vill säga de kläder och utseenden som förknippas
med denna sfär? De ovan nämnda informanterna uttrycker en medvetenhet om rådande
organisationskulturella klädkoder i deras organisation, och deras aktiva handlande i enlighet
med dessa klädkoder kan förstås som att det kan föreligga en möjlighet att
organisationskulturella klädkoder om makt och inflytande kan utnyttjas av medarbetare i syfte
att öka den egna möjligheten till makt och inflytande.

Sammanfattningsvis kan sägas att kläder och andra fysiska attribut kan spela en stor roll för
den enskilda medarbetarens möjligheter till ett personligt inflytande i arbetsvardagen. Ovan
informanter har inte bara klara uppfattningar om att det förekommer tydliga klädkoder med
avseende på makt och inflytande i den studerade organisationen, utan de uttrycker även en
medvetenhet om möjligheten av att aktivt kunna använda sig av dessa klädkoder i syfte att
öka den egna möjligheten till inflytande i arbetskollektivet. Att, enligt ovan informanters
beskrivning, aktivt manipulera presentationen av den egna personen med avseende på yttre

                                                          
96 Bang (1999), s. 72.
97 Goffman (1959).
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attribut och de signaler som skickas till andra människor inom ramen för mänsklig interaktion
kan ses som en viktig strategi för en medarbetare i syfte att öka det personliga inflytandet.

5. Sammanfattande diskussion

Som uppmärksammats i denna uppsats så är människan till sin natur en interaktiv varelse. Vi
människor interagerar med varandra i olika sociala sammanhang, och till en stor del inom
ramarna för det vi kallar ”arbetslivet”. Inom ett arbetskollektiv verkar många olika typer av
människor med varierande erfarenheter, läggning och motiv för sitt medlemskap i gruppen.
Arbetskollektivet lämpar sig väl för studier av mekanismer bakom makt och inflytande på
individnivå, studier som i förlängningen torde kunna visa sig värdefulla för förståelsen av
konsekvenser av makt på mer övergripande nivåer.

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur medarbetare i en specifik organisation
ser på sina egna och andra medarbetares möjligheter till makt och inflytande i arbetsvardagen.
Frågor jag funnit intressanta och relevant att försöka besvara rör bland annat vilka strategier
medarbetarna funnit mest effektiva i maximerandet av möjligheten till ett personligt
inflytande, samt om dessa strategier skulle kunna vara organisationskulturellt betingade. Detta
för att uppmärksamma ”vem” som i den aktuella organisationen sannolikt åtnjuter störst
möjlighet till makt och inflytande, och på vilka grunder makt och inflytande kan utövas.

I syfte att besvara ovan nämnda frågor har jag, genom att utföra kvalitativa intervjuer med ett
antal medarbetare inom en viss organisation, samlat in ett empiriskt material, vilket jag sedan
analyserat med hjälp av olika teoretiska ”pusselbitar”. Jag har tagit avstamp i ett flertal olika
teoretiska skolor, utifrån vilka jag kopplat valda delar till det empiriska materialet utifrån ett
”makt- och inflytandeperspektiv”. Jag har valt att analysera det empiriska materialet med
hjälp av tre skilda, men varandra kompletterande perspektiv. Det första rör makt och
inflytande som fenomen, det andra fokuserar generell mänsklig interaktion, medan det tredje
uppmärksammar organisationskulturella värderingar som en möjlig grund för mänsklig
interaktion. Tillsammans torde nyss nämnda teoretiska perspektiv kunna bidra till ett
belysande av mekanismer bakom makt och inflytande i arbetskollektivet.

Det empiriska materialet har av mig bedömts som mångfacetterat och innehållsrikt, och
förhållandevis väl centrerat kring medarbetares uppfattningar om egna och andras möjligheter
till makt och inflytande. Jag har, som tidigare nämnts, applicerat min frågeställning på ett par
övergripande analysteman, vart och ett innehållandes ett antal delteman. Det hade naturligtvis
varit möjligt att välja andra teman för analys, men jag har bedömt analysens två slutgiltiga
huvudteman som intressanta och relevanta för att belysa frågeställningen utifrån skilda
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perspektiv. Jag har i denna studie valt att fokusera analysen av det empiriska materialet kring
något jag kallar ”personinriktade” strategier samt ”strukturinriktade” strategier – strategier
som individen kan använda sig av i syfte att öka möjligheten till makt och inflytande. Jag har
alltså i denna studie konstruerat två kategorier av inflytandestrategier som för mina
informanter visat sig effektiva för maximerandet av egna och andra medarbetares möjligheter
till makt och inflytande i arbetsvardagen.

De strukturinriktade strategierna kan förstås som strategier vilka är av organisationens
strukturella förutsättningar avhängiga, där fokus ligger på den enskilda individens förmåga att
utnyttja befintliga (informella så säl som formella) strukturer i inflytandesyfte. De
personinriktade strategierna kan däremot förstås som de strategier varmed vilka en individ
fokuserar den egna personen, det vill säga det egna beteendet och hur den egna personen
presenteras i interaktion med andra i syfte att öka möjligheten till inflytande. De två
strategikategorierna bör, som tidigare nämnts, inte ses som två väsensskilda och oförenliga
kategorier, utan istället som två varandra kompletterande perspektiv på individens möjligheter
till inflytande i arbetskollektivet.

Det empiriska materialet har, med avseende på de strukturinriktade inflytandestrategierna
möjliggjort följande fynd:

De informanter jag talat med uppfattar sin organisation som tudelad, i bemärkelsen att det
inom organisationen både förekommer en informell och en formell maktstruktur. Man anser
att den informella maktstrukturen är viktig att känna till, och att kunna använda sig av i syfte
att öka möjligheten till ett personligt inflytande. Att kunna ”spela det informella spelet” ses
som en viktig förutsättning för individens möjligheter till makt och inflytande i
arbetskollektivet. Informanterna vittnar vidare om betydelsen av personliga relationer
medarbetare emellan för den enskilda individens möjligheter till inflytande i arbetskollektivet.
Att ha en god personlig relation, kanske baserad på en långtgående professionell samvaro, kan
möjliggöra en medarbetares delaktighet i ett informellt kommunikations- eller
informationsnätverk, och kan därmed fungera som en viktig förutsättning för den enskilda
individens möjligheter till inflytande. Att söka och uppleva stöd för egna idéer och förslag kan
vidare vara en annan viktig förutsättning för individens möjligheter till inflytande, såtillvida
att en medarbetare på grundval av det stöd han eller hon får (eller inte får) från
arbetskollektivet väljer att driva sina idéer vidare eller inte. Att få andra medarbetares stöd
och gillande kan alltså påverka enskilda medarbetares motivation vad gäller att driva egna
idéer vidare, och därigenom i slutändan ha betydelse för den mängd makt och inflytande en
individ åtnjuter i arbetsvardagen. Ur intervjuerna har även framkommit uppfattningar om
betydelsen av formella maktpositioner för möjligheten till makt och inflytande i
arbetssituationen. Informanterna upplever att personer med en formell maktposition har
relativt stora möjligheter att utöva makt och inflytande, eftersom dessa personer bland annat
har en beslutsrätt och tillgång till viss information på grund av sin position. Dock vittnar
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informanternas utsagor om att även medarbetare utan en formell maktposition kan komma i
åtnjutande av ett visst mått av inflytande genom att påverka nyckelpersoner som har just en
formell maktposition. Formella maktpositioner kan alltså utnyttjas i inflytandesyfte både av
den individ som egentligen ”besitter” positionen samt andra individer i positionsinnehavarens
närhet.

Jag har ovan beskrivit fynd som gjorts med avseende på det som jag kallar ”strukturinriktade
inflytandestrategier”. Med avseende på de personinriktade strategierna har det empiriska
materialet möjliggjort följande fynd:

Informanterna uttrycker uppfattningen att medarbetare inom den studerade organisationen,
förutom att vara yrkesmässigt skickliga, även bör kunna visa sig ”socialt kompetenta” för att
öka möjligheterna till ett personligt inflytande i arbetssituationen. Att vara socialt kompetent
(enligt rådande kulturella och sociala konventioner) kan alltså ses som en viktig förutsättning
för en medarbetares möjligheter till inflytande i arbetskollektivet. Att kunna anpassa sin
personliga framtoning med avseende på kommunikation och interaktion kan, enligt
informanterna ha betydelse för den enskilda individens möjligheter till inflytande. Att
undertrycka för ett givet sammanhang oönskade känsloyttringar, samt förstärka mer
önskvärda dito kan förstås som en effektiv strategi för maximerandet av det egna inflytandet i
arbetssituationen. Informanterna vittnar vidare om att ett aktivt förhållningssätt kan medföra
en positiv inverkan på en medarbetares möjligheter till inflytande. Att vara driftig och
initiativrik kan både leda till ett ökat ansvar, som så väl positiv uppskattning hos medarbetare
och överordnade vilket torde medföra större möjligheter till inflytande, medan ett mer passivt
och kritiskt/negativt förhållningssätt riskerar att begränsa individens möjligheter till inflytande
i arbetskollektivet. Vidare spelar, enligt informanternas utsagor, medarbetares fysiska
utseende och attribut en viss roll för möjligheten till inflytande. En medarbetare kan till
exempel utnyttja befintliga organisationskulturella klädkoder kopplade till föreställningar om
makt och inflytande för att öka de egna möjligheterna till inflytande i arbetsvardagen. Denna
strategi används bland annat av ett par av studiens kvinnliga informanter i en högst medveten
utsträckning.

Sammanfattningsvis kan alltså hävdas att det, på grundval av tolkningar gjorda av
informanternas utsagor, i den studerade organisationen förekommer en mängd olika strategier
för maximerandet av möjligheterna till ett personligt inflytande i arbetsvardagen. Man kan
alltså som medarbetare öka möjligheten till inflytande genom att rikta sin uppmärksamhet
både mot sin omgivning och den egna personen. Att uppfatta och ha förmågan att utnyttja
befintliga informella strukturer, samt att kunna utnyttja formella maktpositioner (egna eller
andras) till egen fördel, liksom att odla goda relationer till och söka stöd hos medarbetare kan
förstås som viktiga strukturinriktade strategier i strävan efter makt och inflytande. Att vara
”socialt kompetent”, samt att efter sammanhanget lämpligen kunna anpassa den personliga
framtoningen med avseende på kommunikation, fysiska attribut och aktivitetsnivå är
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därutöver goda exempel på hur individen kan använda sig av personinriktade strategier i syfte
att öka möjligheten till makt och inflytande i arbetsvardagen.

Ovan nämnda tolkningar av informanternas utsagor om makt och inflytande i arbetsvardagen
väcker med nödvändighet vissa frågor. Bland annat gör möjligheten att en viss ”typ” av
människor har större sannolikhet att åtnjuta makt och inflytande i sitt arbetskollektiv, att
frågor om rättvisa, pluralitet och demokrati i våra organisationer, men även i samhället i stort
blir brännande. Om man inom en organisation inte bara bör se ut på ett visst sätt, men även
bör bete sig enligt vissa organisationskulturella konventioner, och om man dessutom bör ha
en förmåga att uppfatta och utnyttja befintliga informella strukturer för att ha en möjlighet att
vinna inflytande i sin organisation, så innebär det följaktligen att vissa individer (som
uppfyller dessa kriterier) har långt större möjligheter till inflytande än de som inte uppfyller
ovan nämnda kriterier. Hur ser en organisation till exempel ut om bara välartikulerade och
aktiva människor åtnjuter en möjlighet till makt och inflytande? Riskerar passiva och ”icke
välanpassade” medarbetare att uppfattas som individer som inte har något att säga till om,
eller som individer som inte har något av värde att tillföra den organisation de verkar inom?
Ett ovan beskrivet scenario torde föra med sig vissa konsekvenser både för individ och
organisation. Den enskilda individen kan riskera att klassas antingen som ”vinnare” eller
”förlorare” med avseende på möjligheten till ett personligt inflytande beroende på om
individen uppfyller ovan nämnda kriterier. Organisationer som präglas av en sned fördelning
av makt och inflytande bland sina medarbetare riskerar å andra sidan att förlora på att inte
integrera flertalet av sina medlemmar i det interna kommunikationsflöde som kan tänkas ligga
till grund för beslut inom organisationen. Om en organisations interna kommunikation,
verksamhet och beslut enbart påverkas av den typ av medarbetare som åtnjuter störst
möjlighet till inflytande torde detta kunna innebära att en organisation riskerar att gå miste om
värdefulla synpunkter från mer passiva och/eller avvikande medarbetare. Att integrera
flertalet medarbetare i en företagsgemensam dialog torde däremot kunna, förutom att främja
demokrati och mångfald i arbetslivet även bidra till att en organisation utvecklas tillsammans
med sina medlemmar, att beslut tas på goda grunder samt att medarbetarnas krafter och
resurser utnyttjas effektivt. Att från organisationsledningshåll vidare uppmärksamma och
använda sig av eventuellt förekommande informella maktstrukturer torde bland annat kunna
underlätta önskade organisationsförändringar. Ett exempel på detta skulle kunna vara att se till
att i förändringsprocessen integrera organisationens informella ledare så väl som
organisationens formella ledare. Att vidare undersöka i vilken utsträckning dagens
organisationer faktiskt uppmärksammar och tar till vara på den kraft som ryms inom de
informella strukturer som med största sannolikhet förekommer på de flesta arbetsplatser torde
därutöver enligt min mening vara ett spännande område för vidare studier.
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7. Bilaga 1: Intervjuguide

Hur är umgängestonen i din organisation?
Exempel?

Finns det en informell maktstruktur i organisationen?
Hur ser denna i sådan fall ut?

Finns det något speciellt man behöver veta (informella strategier eller tekniker) för att få sin
vilja igenom i organisationen?

Finns det saker man absolut inte skulle kunna tillåta sig i organisationen?

Vad är viktigt att tänka på om man vill ”få igenom” något i den här organisationen?

Kan du ge exempel på bra och dåliga tillfällen för att lägga fram idéer/försöka få sin vilja
igenom?

Kan du beskriva ett framgångsrikt tillfälle när du lagt fram idéer/fått din vilja igenom?
Hur gick det till?

Kan du beskriva ett tillfälle då du lagt fram idéer/försökt få din vilja igenom och inte fått
gehör/bra respons?
Hur gick det till?

Hur skulle du beskriva en person som du uppfattar har hög status i organisationen?
Hur ser du på denna individs möjlighet att utöva inflytande?

Hur uppfattar du din egen status i arbetsgruppen?
Hur ser du på din egen möjlighet att utöva inflytande?

Hur skulle du göra för att ”sätta dig på tvären” (förhindra att något skall ske)?
Är detta en effektiv metod för att utöva inflytande?

Vilka egenskaper bör en person ha för att ”stiga i graderna” i den här organisationen?

Vilken typ av klädsel signalerar ”makt” i den här organisationen?
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Kan du beskriva en person som du uppfattar som inflytelserik i din organisation?
Hur beter sig den här personen?
Vilka yttre attribut visar personen upp?
På vilket sätt kommunicerar personen?
Vilken typ av kroppsspråk använder sig personen av?

Hur gör du när du vill övertyga dina medarbetare om något, exempelvis vid ett möte?
Hur beter du dig?
Hur klär du dig?
Hur kommunicerar du?
Hur är ditt kroppsspråk?

Finns det andra situationer än just möten för påverkansmöjligheter?
På vilka sätt kan man bäst påverka andra i dessa situationer?

Kan du beskriva beteende, yttre attribut och kommunikationsmönster hos en person som du
uppfattar inte lyckas påverka andra (inte ”får sin vilja igenom”)?


