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Sammanfattning 

På dagens marknad måste företagen kunna möta både de yttre och inre kraven som ställs på 

marknaden för att maximera sin avkastning. Ett företag som i allra högsta grad står inför 

förändrade yttre krav är Posten. Hur kan Posten kombinera yttre krav och omständigheter 

från kunder, marknadsförhållanden och ägarnas vinstintresse med de inre kraven, det vill 

säga en tillfredställd personal? Hur kan man skapa en bra företagskultur som gynnar både 

ägarna och de anställda? 

En teori som hävdar att det går att möta de yttre kraven samtidigt som de inre kraven uppfylls 

benämns: empowerment. Syftet med denna uppsats är att utifrån ett empowermentperspektiv 

analysera hur några lokala chefer på Posten jobbar med sin personalpolitik rent praktiskt. 

Empowermentbegreppet operationaliserades till att gälla tre nycklar angående ”information”, 

”gränser/riktlinjer” och ”självgående lag”. Utifrån dessa områden intervjuades 

produktionschefer på fem lokala brevbärarkontor om Postens personalpolitik. 

Forskningsstrategin som användes har en kvalitativ inriktning. Undersökningsdesignen 

bestod av en fallstudie. Forskningsansatsen är deduktiv i förhållandet mellan teori och 

empiri. Syftet är dock inte att bekräfta eller falsifiera en hypotes utan istället söka en ökad 

förståelse för hur empowerment som begrepp tar sig uttryck i Postens personalpolitik.    

Slutsatserna för dessa fem postkontor visade bland annat att Posten har påbörjat detta 

förändringsarbete för att anpassas till de yttre kraven, men har en del kvar att jobba med i de 

inre kraven. Framtidens brevbärare behöver utvecklas framförallt i sitt arbetssätt. Det nya 

processtänket förutsätter att man behärskar flera moment. Posten har möjligtvis en viss 

strukturell empowerment, då deras nya arbetssätt är tänkt att ge medarbetarna större ansvar och 

mer handlingsutrymme så de kan agera mer självgående. Det finns dock brister i det 

psykologiska empowerment. Alla nycklar är ett måste för att uppnå empowerment. Nyckel 3 är 

inte uppfylld på grund av att brevbärarna inte förstått sin roll (nyckel 2) tillfullo. De kan dock 

komma att förstå sin roll om denna tydliggörs med riktig och nyttig information (nyckel 1).  

Nyckelord: 

Empowerment, personalpolitik, Posten, strukturell empowerment, psykologisk 

empowerment.
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

På dagens arbetsmarknad ställs det stora krav på att företagen är flexibla och föränderliga. 

Arbetsmarknadsläget förändrar sig snabbt och det råder hård konkurrens på marknaden då den 

numera tillhör en global arbetsmarknad. Det råder fri konkurrens samt kravet på att göra mer 

vinster förändras alltid. Företagen måste vara flexibla för att kunna möta kundernas behov 

samt hålla nere sina kostnader utan att kvaliteten blir lidande och samtidigt tillfredställa sina 

ägare genom att generera vinst. Företagen måste även vara en attraktiv arbetsgivare för att 

kunna rekrytera den bästa arbetskraften och även kunna göra dem nöjda så att de stannar i 

verksamheten och utvecklas och producerar till max av sin förmåga.  

Arbetskraften utgör i många fall en av de största fasta kostnaderna för ett företag. Det gäller 

att få ut max av varje enskild arbetstagare för att maximera sin vinst då produktionen i helhet 

anses vara mest effektiv om den enskilde är det.  

Frågan är hur företagen kan kombinera dessa yttre krav och omständigheter från kunder, 

marknadsförhållanden och ägarnas vinstintresse med de inre kraven, det vill säga en 

tillfredställd personal. Är det möjligt att bedriva en attraktiv personalpolitik och hur gör man 

det? Hur kan man skapa en bra företagskultur som gynnar både ägarna och de anställda? 

En teori som hävdar att det går att möta de yttre kraven och samtidigt få nöjda medarbetare 

benämns empowerment. Empowerment går ut på att skapa både delaktighet och inflytande för 

de anställda. Empowerment ”…ger företagen det strategiska övertag de söker och ger 

människor de utvecklingsmöjligheter de söker” (Blanchard m.fl. 1999:13).  

För att få en så hög avkastning som möjligt krävs det, enligt tidigare forskning, att individerna 

delar samma mål som företaget och att de är tillfredställda. För att uppnå det krävs det att de 

känner sig delaktiga inom verksamheten (Foy, 1994:3).  

Enligt tidigare forskning är det är ledningen som anses ha den reella makten. Detta innebär att 

ledningen i sig inte kan vara empowered utan det är de anställda som kan befinna sig 

empowered (Foy, 1994:3). Det är däremot ledningen som ska skapa förutsättningar för den 

anställda så att den kan uppnå tillståndet empowered i form av en företagskultur. På så sätt 
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kan organisationen få ut max av den enskilde individen genom att den jobbar effektivast. Att 

vara empowered anses inom denna gren bland annat innebära att få makt att få sin röst hörd 

och att bidra till planer och beslut som påverkar en (Foy, 1994:5). Foy, (1994) är en av 

förespråkarna för denna gren och hon menar att de anställda oftast inte får möjligheten att 

uppnå sin fulla potential. Hon menar att det är de anställda som bäst vet hur arbetet ska 

utföras bara de får möjligheten att använda sina samlade kunskaper. Om de anställda får 

möjlighet att utnyttja sin expertis för att förbättra sin prestation så menar Foy att detta leder 

till att hela företagets prestation förbättras (Foy, 1994:5).  

1.2  Problemställning och syfte 

Ett företag som i allra högsta grad står inför förändrade yttre krav är Posten. Posten är en stor 

organisation med flera verksamhetsområden som sysselsätter ett stort antal människor. Enligt 

EU-direktiv 2008/6/EG, ska samtliga EU-medlemsländer ha avreglerat sina postmarknader 

senast 2012-12-31 (PostNords hemsida, Avreglering inom EU samt samhällsuppdraget). 

Detta är ett utav de förändrade yttre kraven som Posten står inför. 

En annan stor utmaning är att brevvolymerna, särkilt A-post, har minskat i takt med den 

förbättrade tekniska utvecklingen som gjort att våra kommunikationssätt förändrats. I och 

med att denna tekniska utveckling har blivit allt säkrare har såväl företag som privatpersoner 

hittat alternativa, smidigare och billigare sätt att kommunicera, exempelvis e-mail, e-fakturor 

och e-legitimation. Posten har dock fortfarande kvar sitt uppdrag som en viktig 

samhällsfunktion. Post och telestyrelsen har utsett Posten AB till tillhandahållare av den 

samhällsomfattande posttjänsten (PostNords hemsida, Avreglering inom EU samt 

samhällsuppdraget). 

Konsekvensen för Posten har inneburit att de måste effektivisera verksamheten för att få ned 

kostnaderna för att kunna möta konkurrensen och den förändrade marknaden. Just denna 

omstrukturering har lett till att det blivit förändringar som påverkar både brevbärare och 

samhället i form av bland annat förändrade arbetstider och utdelningstider. Posten har även 

förekommit mycket medialt på senare tid. Rapportering som bland annat har handlat om 

omstruktureringar och effektiviseringar som har lett till en del missnöje bland de anställda och 

som har fått konsekvenser för allmänheten i form av ej utdelad eller försenad post (se artiklar, 

Dagens Nyheter). 
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I och med att Posten har börjat den nödvändiga anpassningen efter de förändrade yttre kraven 

så kan det innebära konsekvenser för de anställda. Det kan därför vara intressant att se hur en 

så stor organisation som Posten ser till att de inre kraven beaktas, det vill säga hur Posten 

skapar förutsättningar för att dels attrahera den bästa arbetskraften och dels se till att ta tillvara 

på den fulla potentialen hos den befintliga personalen. Det är ur ett sociologiskt perspektiv 

intressant att se hur organisation och individ samspelar för att skapa så bra förutsättningar 

som möjligt. Syftet med denna uppsats är att utifrån ett empowermentperspektiv analysera hur 

några lokala chefer på Posten jobbar med sin personalpolitik rent praktiskt.  

1.3 Forskningsfråga  

”Hur ser Postens personalpolitik ut ur ett empowermentperspektiv?" 

1.3.1 Avgränsningar 

I denna uppsats har jag valt att begränsa mig till området brevbäring som är ett utav Postens 

verksamhetsområden. Rent geografiskt har jag begränsat mig till Stockholmsområdet. 

Jag delar uppfattningen som Starrin nämner (Askheim & Starrin, 2007) att ordet 

Empowerment inte ännu har en bra svensk översättning. I uppsatsen används därför det 

engelska ordet. På så sätt försöker jag göra begreppet mindre defus. 

2. Teori och tidigare forskning 

2.1 Vad är empowerment? 

Empowerment är ett begrepp som innehåller många olika betydelser beroende på vilket 

sammanhang det sätts i. Ordet i sig inrymmer ord som makt, styrka och kraft. Detta är något 

som de flesta individer gärna vill ha mer av. Man vill ha mycket kontroll över sitt eget liv, 

vilket makt kan ge en (Askheim & Starrin, 2007). 

Ordet empowerment för också tankarna till företeelser och egenskaper som t.ex. 

självtillit, socialt stöd, stolthet, delaktighet, egenkontroll, kompetens, medborgarskap, 

självstyre, samarbete och deltagande (Askheim & Starrin, 2007:9).   
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2.2 Strukturell och psykologisk empowerment 

Gretchen Spreitzer (2008), professor i management och organisation, hänvisar till sin egen 

och andras forskning kring empowerment när hon gör två uppdelningar av begreppet 

empowerment. Hon menar att det finns två åtskillnader, en som fokuserar på den strukturella 

delen av empowerment och en som fokuserar på den psykologiska aspekten av empowerment. 

Strukturell empowerment innebär att ledningen delegerar ner befogenheter som rör 

beslutsfattande. Delaktigheten i detta fall avser den formella beslutanderätten som en anställd 

kan ha (Spreitzer, 2008:55). Den psykologiska aspekten fokuserar istället på individernas 

upplevda känsla av sitt arbete och roll (Spreitzer, 2008:56). Spreitzer menar att en 

organisation måste förstå båda delarna för att ha möjlighet att uppnå sann empowerment 

(Spreitzer, 2008.57). 

Lashley (2001) menar att man måste klargöra vilken typ av makt som avses och vad det 

innebär för individen. Inom en organisation är det ledningen som besitter den faktiska makten. 

De bestämmer exempelvis vad som ska säljas, hur mycket, att anställa eller avskeda folk och 

så vidare. Det man måste ha klart för sig är att ge Empowerment är en mycket större 

befogenhet än att vara empowered (Lashley, 2001:3). 

En organisation kan inte inneha en kultur i sig, utan det är medlemmarna inom organisationen 

som gör den verklig. En organisation kan inte i sig själv vara empowered. Utan det är de 

anställda som kan befinna sig i tillståndet empowered (Foy, 1994:3).  

Men ledningen av en organisation är den som ska skapa förutsättningar för den anställda så att 

den kan uppnå empowerment. På så sätt kan organisationen få ut max av den enskilde 

individen genom att den jobbar effektivast. Empowerment är ett tillstånd som individer kan 

befinna sig i. 

Empowerment är helt enkelt att få makt att få din röst hörd, att bidra till planer, beslut 

som påverkar dig, genom att du får använda dig av dina samlade arbetserfarenheter för 

att förbättra din prestation och genom att din prestation förbättras så förbättras även 

företagets prestation (Foy, 1994:5, uppsatsförfattarens översättning). 

Empowerment som företagskultur innebär inte att ge folket ”ytterligare” makt, man menar att 

den anställde redan besitter makt genom sina kunskaper, erfarenheter och motivation för sitt 

arbete att göra det bra. Empowerment handlar snarare om att det är denna makt som ska 

frigöras och få den att fokusera på frågor rörande företaget och deras resultat. Med detta 

menar man att sann empowerment grundar sig på att vara och känna sig delaktig i 

organisationen (Blanchard m.fl. 2001). 
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Empowerment som företagskultur handlar alltså om att det finns skillnader i hur en ledning 

fattar beslut och styr. Lashley refererar till Foy som ger ett tydligt exempel: Det är skillnad 

mellan att ge sin dotter pengar att köpa jeans för och att ge henne ett klädkonto som hon kan 

spendera hur hon vill (Lashley, 2001:2). Det första menar Lashley är ren delegering, det andra 

menar han är empowerment. På samma sätt fungerar det i en organisation. 

För att empowerment som strategi ska bli en lyckad sådan, krävs att ledningen ger 

medarbetaren förutsättningar för att kunna vara empowered och agera utifrån det.  

Grundförutsättningarna för detta sammanfattas av Blanchard, Carlos och Randolph i tre 

nycklar (2001). Författarna besitter praktisk erfarenhet på hur man faktiskt kan få tillstånd en 

fungerande empowermentkultur i en organisation. Det är däremot ingen vetenskaplig 

forskning i den bemärkelsen att den är publicerad i någon vetenskaplig tidskrift. Dock är en 

utav författarna, Randolf, professor och undervisar i management (University of Baltimore). 

Nedan följer en redogörelse för samtliga nycklar. Denna uppsats utgår ifrån de tre nycklarna 

och används även i analysen. 

2.3 De tre nycklarna  

2.3.1 Första nyckeln - information 

Den första nyckeln handlar om att ledningen måste dela med sig av korrekt och aktuell 

information till alla inom företaget. Informationen ska handla om hur företaget fungerar. Det 

ska då även inkludera information om lönsamhet, kostnader, budget, marknadsandelar, 

produktivitet, brister i det stora hela – allt som rör företaget (Blanchard m.fl. 2001:27).  

Har man som medarbetare denna typ av information så kan man fatta rätt beslut i en given 

situation. Delar ledningen inte med sig av aktuell och riktig information, det vill säga att man 

filtrerar, så innebär det inom empowerment att det bildas två roller. En roll som har all 

information och en roll som inte har det. Detta illustrerar en typisk gammal hierarkisk 

organisation, där det är skillnader i roller, en som är överlägsen den andra och som inte får ta 

del av dennes information och det uppstår då maktskillnader (Blanchard m.fl. 2001).  

Ledare som inte delar med sig med de anställda av aktuell och detaljerad information om hur 

företaget fungerar, kommer aldrig att få sina anställda som partner i styrande av en 

framgångsrik organisation och då blir det aldrig en empowerment inom företaget (Blanchard 

m.fl. 2001). 
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Anledningen till att ledningen ska dela med sig av information om hur företaget mår och hur 

marknaden ser ut är för att få de anställda att agera och känna sig som entreprenörer inom 

företaget att de tar större ansvar för att företaget fungerar bättre. Ju mer information man 

samlar och hemlighåller desto svårare blir det att kontrollera informationen. Det kan lätt leda 

till att informationen tillslut läcker och att den då kanske också kan vara felaktig som sedan 

sprids och skapar problem för organisationen (Blanchard m.fl. 2001). 

Därför anses det vara viktigt inom empowerment att dela med sig korrekt och aktuell 

information om företaget. Folk som inte får ta del av denna information känner sig utanför 

och misstrodda, eller dumförklarade som att de inte går att lita på. Får man ta del av 

informationen så känner man sig mer delaktig och priviligerad. Det kan även ses som en 

signal från ledningen, det faktum att man litar på de anställda och att de behöver deras 

kunskaper och hjälp för att hjälpa företagets affärer att gå bättre. Att man litar på sina 

anställda är en viktig del inom en empowerment organisation (Blanchard m.fl. 2001). 

2.3.2 Andra nyckeln – gränser/riktlinjer 

Den andra nyckeln handlar om hur man som medarbetare ska kunna vara självgående med 

hjälp av att det sätts vissa givna gränser och riktlinjer.  

I en hierarkiskt styrd organisation drar ledningen oftast upp gränser som begränsar vad man 

får och kan göra. Inom empowerment handlar det snarare om att klargöra området där folk 

kan uträtta sitt självstyrande. För att detta ska fungera så krävs det att arbetarna lär sig ett nytt 

sätt att tänka och att arbeta som ett lag. Att ha gränser ska snarare ses som en vägledning och 

riktlinjer så att man inte faller tillbaka till gamla bekväma vanor (Blanchard m.fl. 2001). 

Några punkter man bör utgå från för att skapa riktlinjer för att möjliggöra ett självstyre enligt 

Blanchard, Carlos och Randolph (2001:40). 

 Syfte – vilket innebär att man definierar vilken typ av verksamhet man vill bedriva  

 Värden – vad är dina operativa riktlinjer? 

 Bild – vad är din bild för framtiden.  

 Mål – Där som innebär vad, när, var och hur vill du göra och vad gör du?  

 Roller – där man ska definiera vem som gör vad.  

 Organisationsstruktur och System – där man ställer sig frågande hur stöttar du och vad 

du vill göra. 
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Det första man måste göra som organisation är att utarbeta en övertygande vision och 

målsättning för att ha en empowermentkultur i deras organisation. För att uppnå det måste de 

tre första punkterna i listan var definierade och accepterade av alla inom organisationen 

(Blanchard m.fl. 2001:41-43). 

Varje anställd inom alla enheter måste tillsammans med ledningen hjälpa till att klargöra och 

översätta företagets visioner i roller och mål som har mening för varje enskild anställd inom 

organisationen. Alla måste förstå hur just de bidrar till att följa företagets mål. Man måste 

definiera en liten bild som hör ihop med en större bild. På så sätt kan man skapa ett mål eller 

vision. Den lilla biten är viktig för att få ihop hela pusslet vilket bidrar till att se helheten. 

Folket måste se den stora bilden och sin roll i det hela. Vision kan först skapas när alla ser hur 

hans eller hennes bidrag gör en skillnad (Blanchard m.fl. 2001). 

2.3.3 Nyckel tre – självgående lag 

Med självgående lag avses att man ska platta till den hierarkiska strukturen genom att kapa 

beslutsleden inom en organisation. Inom en hierarkisk ledning finns det folk som har till 

uppgift att fatta beslut och kontrollera arbetstagare. Om man vill ha empowerment i sin 

organisation krävs det att man ska göra alla ansvariga för att företaget ska gå bra. Detta gör 

man inom en empowermentorganisation genom att folk arbetar i högpresterande lag, där folk 

stöttar varandra med sina personliga kunskaper och erfarenheter. Detta kan dock först ske när 

laget har lärt sig att agera självständigt och när man då har implementerat besluten som 

tidigare brukade fattas av chefer (Blanchard m.fl. 2001).  

I ett högpresterande och självgående empowered team ska det egentligen inte kunna gå att 

urskilja vem som är lagledare. Alla medlemmar i laget ska dela samma ansvar. Rollen som 

lagledare kan visserligen roteras, men i så fall bestämmer laget hur detta görs. Är man ett 

självstyrande lag så är man ansvarig för hela processen av produkten, planering, utförandet, 

och styra arbetet från början till slutet (Blanchard m.fl. 2001:60). 

För att det ska fungera så måste en chef hjälpa dem att förstå hur de ska agera självständigt. 

För detta krävs en mer direkt stil av ledaren man måste visa hur man ska agera mer 

empowered. I början är gränser viktiga och riktlinjer. Det handlar inte om att tala om för folk 

hur de ska göra sitt jobb utan chefens betoning ska ligga på att tala om hur de ska klara av sitt 

jobb. Kort sagt, empowerment kommer från att lära andra saker som de kan göra och i och 

med det blir de mindre beroende av dig som chef (Blanchard m.fl. 2001). 
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3. Metod 

3.1 Forskningsstrategier  

Jag har i denna uppsats en kvalitativ inriktning på min forskning då jag anser att jag i detta 

fall är mer intresserad av förstå Postens personalpolitik ur ett empowermentperspektiv snarare 

än att mäta begreppet. Mitt syfte är framförallt att på ett djupare plan kunna analysera Postens 

personalpolitik och analysera det ur ett empowermentperspektiv, snarare än att mäta 

begreppet och dra slutsatser enbart på mätvariabler. 

Syftet är alltså inte att gradera hur mycket empowered dessa postkontor är, utan snarare få en 

större förståelse för hur Postens personalpolitik är uppbyggd och fungerar rent praktisk på ett 

brevbärarkontor. Jag anser att det finns många fördelar för ett företag att ha en 

empowermentkultur. Därför vill jag analysera Postens personalpolitik utifrån 

empowermentbegreppet för att se vilka delar som kan sägas likna empowerment och genom 

det få en ökad förståelse för de för- och nackdelar Postens personalpolitik för med sig. 

Ytterligare en anledning till att jag valt en kvalitativ metod är att jag anser att karaktären på 

mitt frågeområde (personalpolitik) är svår att kvantifiera. 

3.2 Undersökningsdesign 

Uppsatsens undersökningsdesign består av en fallstudie. Fallstudier behöver inte alltid vara 

förknippat med ett så kallat induktivt synsätt, utan kan användas både vid teorigenerering och 

teoriprövning (Bryman, 2002:68). Nackdelen med fallstudier är den ofta låga externa 

validiteten då slutsatserna inte är generaliserbara. Slutsatserna i denna uppsats kommer ej 

heller gå att generalisera då mitt urval inte kan sägas vara representativt (Bryman, 2002:44). 

Detta är dock inte mitt syfte. Uppsatsens syfte är istället att gå in på djupet på ett fåtal 

postkontor för att kunna analysera den empiriska datan mot min teori. Nackdelen med detta är 

just att jag inte kan generalisera slutsatserna, men för att kunna generalisera krävs många 

respondenter och ett mer strategiskt urval vilket inte ryms inom ramen för denna uppsats. 

Slutsatserna i denna uppsats gäller därför endast dessa fem postkontor. Alternativet hade varit 

att genomföra en enkätundersökning för att erhålla ett större antal respondenter för att 
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möjliggöra viss generaliserbarhet. Givet de resurser och den tidsram uppsatsen har anser jag 

att jag skulle få ut mer utav ett fåtal intervjuer än en större mängd baserat enbart på enkäter. 

Intervjuformen passar också bättre på detta område då begreppet empowerment är komplext 

och omedvetet (som en kultur) och därför kan vara svårt att gradera (rangordna) på en 

mätskala. En intervjuform erbjuder också bättre möjlighet att förklara eller förtydliga frågor 

som kan uppkomma. 

Min avsikt är att min studie ska vara så tydlig att den ska kunna replikeras. Dock kommer 

resultaten troligtvis inte bli de samma då det jag undersöker är föränderligt. Detta är vanligt i 

kvalitativ forskning (Bryman, 2002:257). 

Vad det gäller tillförlitligheten i intervjusvaren har jag använt mig av en bandspelare vid 

intervjuerna för att säkerställa att allt som sägs fångas upp. Att endast förlita mig på 

anteckningar och minne kan vara riskabelt då det kan ha färgats av min subjektiva tolkning av 

intervjun. Cheferna kommer även att få vara anonyma då jag anser att det inte har någon 

avgörande betydelse vilken chef som säger vad.  

3.3 Forskningsansats   

När det gäller förhållandet mellan teori och praktik så använder jag mig ut av det Bryman 

beskriver som ett deduktivt förhållningssätt till teorin (Bryman, 2002). Detta innebär att jag 

utgår ifrån en redan befintlig teori – i detta fall teori om empowerment. Jag har alltså inte för 

avsikt att generera ny teori, eller modifiera den, efter att ha mött fältet (som är fallet vid en 

induktiv ansats). Det deduktiva förhållningssättet till teorin är en hjälp för mig för att rikta 

fokus i undersökningen. Jag ser på så sätt teorin som ett redskap för att kunna begränsa min 

undersökning, att få en teoretisk ram (Aspers, 2007). Uppsatsen har sin utgångspunkt i teorin 

och bygger till mångt och mycket på teorin. Min relation till teorin är vad Aspers (2007) 

kallar för ett mellanläge. Det innebär att teorin anger ett tema, men styr inte min forskning i 

detalj utan hjälper mig bara att rikta fokus.   

Vanligtvis vid deduktiva undersökningar skapar forskaren en eller flera hypoteser som sedan 

ska testas genom undersökning på fältet. Jag är i detta fall inte intresserad av att bekräfta eller 

falsifiera en hypotes utan istället söka en ökad förståelse för hur empowerment som begrepp 

tar sig uttryck. 
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Då jag har valt att utgå från en deduktiv ansats är val av teori ofta av betydande vikt. I de 

flesta fall bör en förstudie göras för att se om de teoretiska frågeställningarna kan appliceras 

på fältet (Aspers, 2007). Jag har sedan tidigare kännedom om Posten och dess verksamhet då 

jag är anställd av Posten (se avsnitt 3.6) och kunde därför utan förstudie förstå att uppsatsens 

frågeställningar var genomförbar. 

Jag delar Aspers syn att en forskningsfråga inte uppkommer av sig själv, utan att den bäst 

förstås utifrån relationen till empirin och teorin.  Den blir tydlig först när man möter empirin. 

Jag har som sagt kännedom i det ämne jag vill undersöka sedan tidigare. Därefter har jag 

specificerat en frågeställning med en teoretisk utgångspunkt som jag har undersökt på detta 

fält. 

För att forskarna skall kunna bedriva framgångsrik forskning i ett fält måste hon ha en 

viss grundläggande vardaglig och praktisk kännedom om ord, rytm, koder, kläder, etik, 

tabun, språk, och mycket mer som kan gälla i ett speciellt fält (Aspers,2007:70). 

Jag behöver inte heller öka min förståelse i vad exempel en del förkortningar står för eller vad 

eventuella respondenter pratar om. Jag har även god kännedom om den kultur som jag kan 

förväntas möta vid kontakt av det specifika fält jag vill undersöka. 

3.4 Undersökningsmetod 

Eftersom det är ledningen som måste skapa förutsättningar för en eventuell empowerment-

kultur så har jag valt att intervjua Postens lokala produktionschefer som har personalansvaret 

för kontoret och ansvaret att implementera Postens personalpolitik i den dagliga 

verksamheten. Den lokala chefen är den sista länken mellan Postens centrala ledning och de 

lokala anställda så produktionschefens roll blir således central i förmedlingen av 

empowermentbudskapet.  

Utifrån den tidsplan jag gjort för uppsatsen har jag valt att intervjua fem lokala chefer. Med 

dessa fem chefer gör jag längre semi-strukturerade intervjuer med hjälp av tematiska frågor 

som jag skapat utifrån teorin. Det gäller dock att se till att frågorna inte är så specifika att det 

bara uppstår ett ja eller nej svar utan att det kan finnas plats för andra tolkningar eller synsätt 

som kan uppkomma under själva intervjun (Bryman 2002). Intervjuerna är inte styrda utan 

ska fungera mer som ett öppet samtal där det finns rum för följdfrågor och uppkomna frågor 

som utvecklas under själva intervjun, men där jag som intervjuare leder in samtalet på de 

olika frågeområdena. Jag har inte delgett respondenterna min intervjuguide (se Bilaga 1). Den 
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har endast använts som ett stöd för mig själv. Respondenterna har däremot fått information 

om vilket område intervjun ska behandla. 

Under intervjun väljer jag dock att inte namnge själva ordet ”empowerment” i sig på grund av 

att man lätt kan fastna i själva ordet. Jag har istället valt att operationalisera begreppet 

empowerment utifrån de tre nycklar jag presenterat i teoriavsnittet (se avsnitt 2.3). Utifrån de 

tre nycklarna (tre områden) ställs sedan frågor rörande Postens personalpolitik. 

Ytterligare en anledning till att bryta ner begreppet empowerment till mer allmänna frågor är 

att detta gör att respondenten lättare kan förstå språket. Det kan ju vara så att chefen anser att 

kontoret har vissa delar av empowerment, men att de kallar det för något annat och således 

skulle svara nej på en direkt fråga om de ansåg sig vara empowered eller inte. Då är det bättre 

att försöka fokusera på själva innebörden av empowerment istället för att rent ut fråga om det. 

Därför måste fokus ligga på själva personalpolitiken och vad den innebär utifrån ett 

empowermentperspektiv.  

Med djupgående intervjuer kan cheferna berätta för mig om hur personalpolitiken fungerar. 

Att istället skicka ut enkäter hade varit svårt då jag som forskare inte känner till 

personalpolitiken i detalj. En djupare intervju erbjuder ett samtal där det kan framkomma nya 

dimensioner av personalpolitiken som jag som forskare skulle ha svårt att veta att jag skulle 

fråga om i en enkät.  

3.5 Urval av respondenter 

I urvalet av respondenter har jag tagit hjälp av fältet. Jag har gjort ett så kallat snöbollsurval 

vilket innebär att jag har kontaktat en chef som sedan har hjälpt mig att få kontakt med flera 

respondenter (Bryman, 2002:115). Mina urvalskriterier har varit att respondenten måste ha 

befattningen produktionschef på ett lokalt brevbärarkontor i Stockholm. Jag har varit i kontakt 

med en chef som uppfyller dessa kriterier. Sen har denna med hjälp av sitt kontaktnät kunnat 

ge mig flera respondenter med just samma egenskaper som denna. Jag är medveten om risken 

med detta snöbollsurval, att bara använda mig av ett specifikt kontaktnät. Det kan finnas en 

tendens att respondenterna liknar varandra i sitt sätt (Aspers, 2007). I denna undersökning är 

dock inte syftet att generalisera mina slutsatser till hela populationen, vilket gör att jag ändå 

kan använda mig utav ett snöbollsurvall utan att det skulle riskera att bli allt för skevt.  

Det empiriska materialet skapades i slutet av oktober 2012 fram till novembers slut 2012. 

Under denna period genomfördes intervju med fem av Postens produktionschefer, samt 



 

 12 

transkribering av intervjuerna. Totalt sju chefer tillfrågades, utav dem tackade en nej och en 

hörde inte av sig. 

3.6 Forskarroll 

Som forskare är det viktigt att förhålla sig så objektiv som möjligt. Durkheim menar att man 

som forskare måste bli fri från alla förutfattade meningar (Bryman, 2002). Det är dock 

omöjligt att förhålla sig helt objektiv då både min närvaro som forskare, val av metod och 

teori samt även min tolkning av resultatet är ett resultat av en viss subjektivitet (Bryman, 

2002:37). Det är dock viktigt att man som forskare är medveten om detta och ständigt 

reflekterar över det. 

Något som därför bör tas upp i detta sammanhang är min förförståelse som forskare. Jag är för 

närvarande anställd inom Posten, vilket förstås resulterar i att jag känner till fältet väl då jag 

jobbat som brevbärare på ett flertal olika kontor inom Stockholmsområdet.  

Det faktum att jag är anställd av Posten kan vara tudelat. Det kan vara fördelaktigt då jag vet 

ungefär hur rollen som brevbärare fungerar och hur ledningens direktiv ser ut. Nackdelen kan 

vara att jag har skapat mig en viss subjektiv tolkning av deras roll. Dessutom kan även de ha 

bildat en uppfattning av mig när det gäller mig som arbetstagare. En annan viktig aspekt är att 

cheferna även kan få det svårt att vilja dela med sig av information rörande personalpolitik 

och andra arbetstagare. Jag har begrundat detta och är medveten om det, men min bedömning 

är att mina frågor inte är av särskilt känslig karaktär och rör inte heller frågor på individnivå 

och kan inte heller anses vara olämplig för mig som anställd att få reda på.  

3.7 Analysmetod 

Jag har skapat ett eget material som Aspers kallar för ett primärmaterial (Aspers, 2007 :159).  

Jag kommer också delvis att använda mig av ett sekundärt material (se avsnitt 4.1.2), det vill 

säga redan befintliga källor om Postens verksamhet. Det sekundära materialet används 

framförallt i analysen men även i diskussionen, då det är av värde för min teoretiska 

utgångspunkt. Dels också för att jag ska kunna återkoppla och föra ett teoretiskt resonemang 

angående Postens personalpolitik och hur den förs ut och fungerar rent praktiskt i den dagliga 

verksamheten på dessa fem lokala postkontor i Stockholm.    
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Inom begreppet empowerment ska man akta sig för att göra allmänna generaliseringar, det vill 

säga att empowerment på exempelvis Posten uppfattas likadant som empowerment på ett 

annat företag. Som forskare måste man utgå ifrån det specifika företaget och dess villkor och 

gränser och anpassa teorin utifrån företagets förutsättningar och karaktär. Jag har därför valt 

att begränsa mig till brevbärarområdet då jag anser att det skulle kunna finnas en skillnad i 

hur empowerment tar sig uttryck även inom Postens olika verksamheter.   

Begreppet empowerment har i denna uppsats operationaliserats till de tre nycklar som 

författarna menar måste vara uppfyllda för att kunna ha empowerment inom en organisation. 

Ur dessa tre nycklar skapade jag mina intervjufrågor. I analysen av resultatet utgår jag från de 

tre nycklarna, men använder mig även av Spreitzers (2008) synsätt på strukturell och 

psykologisk empowerment för att lyfta resultatet till en mer teoretisk syn på empowerment. I 

min analys kommer jag alltså att utgå från de tre nycklarna men ha både den strukturella och 

den psykologiska delen av empowerment i grunden. 

För att få fram relevant empiri och möjliggöra analys har jag valt att använda det Aspers 

(2007) benämner som marginalmetoden. Som hjälp använder jag mig av ett kodningsschema 

där mina koder får olika färger vilket enligt Aspers gör schemat och koderna mera 

överblickbara (Aspers, 2007:172-174). 

Kodningsschemat utgörs av i huvudsak fem huvudkoder där de tre nycklarna utgör varsin kod 

(se bilaga 2). Den fjärde och femte koden används för att skilja på när i materialet det pratas 

om det strukturella eller det psykologiska empowerment. Alla dessa fem huvudkoder får 

sedan två underkoder som har till syfte att dela upp huvudkoden i om det talar för respektive 

emot. Även chefernas namn kodas till chef 1-5. Jag tar även bort platsbundenhet, kön, ålder 

samt all information som skulle kunna koppla respektive chef till ett visst citat eller till 

studien. Detta görs då jag lovat dem anonymitet i denna studie. Jag anser inte heller att de som 

personer är relevanta för studien, utan att det är deras roll som chef som är av betydelse för 

denna studie.  

Med hjälp av dessa koder hoppas jag på ett mer strukturerat sätt kunna urskilja mönster i det 

empiriska materialet som skapats och genom detta få fram det som är relevant för studiens 

frågeställning. Samt få en ökad förståelse i hur Postens personalpolitik fungerar rent praktiskt 

men även försöka koppla resultatet till min teoretiska utgångspunkt och analysera utifrån den 

för att få en ökad förståelse i vad som kan tänkas utgöra eller uppfylla empowerment inom 

dessa fem postkontors personalpolitik. 
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3.8 Etiska överväganden  

För att bedriva etiskt korrekt forskning bör man som forskare följa Vetenskapsrådets fyra 

huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Forskningsetiska principer, 2002). 

Innan jag genomförde intervjuerna informerade jag respondenterna om mig som forskare, 

vilket universitet jag studerar vid och uppsatsens ämne och syfte. Jag informerade om hur 

lång tid intervjun skulle ta och att det är frivilligt att delta och att avbryta när denne ville. Jag 

frågade även om lov för att använda mig av en bandspelare för att spela in det som sades 

under intervjun och informerade även om syftet med den och att intervjun kommer att 

transkriberas ordagrant. I samband med användandet av bandspelaren lovade jag även 

cheferna full anonymitet. Jag gav inte cheferna min intervjuguide i förväg, däremot var jag 

tydlig i vad intervjun skulle handla om.   

Respondenterna har alla givit sitt samtycke till att delta i min studie. Jag har förklarat att syftet 

med min studie inte är att avslöja, förstöra eller på något sätt i en negativ skada smutskasta 

vare sig respondenterna i fråga eller Posten som verksamhet i helhet. Utan syftet är att få en 

ökad förståelse i hur personalpolitiken kan se ut och eventuella problem som kan finnas på 

dessa fem kontor. Resultanten i studien kan belysa det, men i sådana fall ska det ses som 

vägledning och tips på förbättringar man kan göra för att få en ännu bättre organisation. Syftet 

är även för mig personligen att försöka bedriva en forskning och bli examinerad när detta är 

genomfört. 

Uppgifterna som jag får in av mina respondenter är inte av hemlig eller känslig karaktär då 

det inte rör enskilda personer som pekas ut eller företagshemligheter. Tanken är att på ett 

mera allmänt plan få veta hur personalpolitiken fungera hos dessa fem respondenters 

respektive kontor. Men för att de ska kunna prata mera fritt och inte tänka på bandspelarens 

inblandning så har jag valt att koda samtliga respondenter samt tagit bort all information som 

kan koppla dem till sin respektive arbetsplats. Allt material, som ljudupptagningarna och 

transkriberingar, som rör empirin som jag har framställt kommer att förstöras för att förhindra 

vidare spridning efter att uppsatsen är avslutad. Jag kommer bara att använda detta material 

som jag har samlat in till forskningsändamålet. Vidare så kommer alla som har deltagit få en 

kopia av studien om de vill.  

Till sist skall även noteras att PostNords ledning inte har fått chans att kommentera uppsatsen. 
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4. Resultat och analys 

4.1 Bakgrundsinformation 

4.1.1 Respondenterna 

I studien intervjuades fem produktionschefer inom Posten. Dessa har mellan 20-40 års 

arbetserfarenhet inom Posten. De har alla jobbat sig uppåt inom organisationen och med hjälp 

av intern och extern utbildning har de fått olika typer av ledningsuppdrag inom Posten. Innan 

nuvarande roll som produktionschef har de haft andra roller, allt ifrån lagledare, postmästare, 

kassachef, controller, utdelningschef. De har också haft roller utan ledningsfunktion inom 

Posten det vill säga exempelvis brevbärare och kassörer och har alltså jobbat ”på golvet”. De 

har även mellan 10-23 års erfarenhet av chefansvar inom Posten och dessutom har de flesta 

jobbat på ett flertal olika kontor inom Posten runt om i Stockholmsområdet.    

4.1.2 PostNords vision och kärnvärden 

Samtlig information under detta stycke är tagen från PostNords hemsida. Det är viktigt att 

dessa punkter är definierade och accepterade av alla inom organisationen för att få en 

fungerande empowermentorganisation (se avsnitt 2.3.2). 

Vision: PostNord levererar kommunikations- och logistiklösningar i världsklass till nöjda 

kunder 

 PostNord utvecklar genom ägarskap, partnerskap och samarbete starka och lönsamma 

internationella logistik- och informationslogistikverksamheter 

 PostNord är en attraktiv och utvecklande arbetsplats med engagerade och motiverade 

medarbetare 

 PostNord är ett miljöriktigt val för kunderna 

PostNords kärnvärden: 

 Pålitlig – PostNord håller löften och levererar överallt, säkert, i rätt tid och till rätt 

plats. 

 Tillgänglig – PostNord har den bästa tillgängligheten på marknaden och lyssnar på 

kundernas synpunkter. 
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 Affärspartner – PostNord är en professionell affärspartner till kunderna och hjälper 

dem med att lösa deras utmaningar inom kommunikation och logistik. 

 Miljöriktig – PostNord arbetar målmedvetet för att minska verksamhetens 

klimatpåverkan. 

4.2 Nyckel 1 - informationsspridningen 

På frågan om brevbärarna får information om kostnader/intäkter och hur, så svarar alla fem 

cheferna att de hade arbetsplatsträffar där de gick igenom budgeten.  

Chef 2 (C2) svarade att brevbärarna inte fick så mycket information om intäkter ”… för att vi 

räknar egentligen inte intäkter på vår nivå. Det räknas mer uppe på koncernnivå. Om man 

tittar på vad man får in på försäljning och sådär. Vi räknar egentligen inte intäkter utan vi 

tittar på kostnader”. 

Det resultat som redovisas på arbetsplatsträffarna rör mest kostnader för deras kontor. I de 

flesta fall så fick man informationen verbalt och sammanfattad till enkla termer som 

exempelvis chef 1 (C1) sa ”… pratar vi i termer gul pil upp och röd pil ner”. 

Tre av de fem cheferna sa att de hade tavlor på kontoret där de mer detaljerat visade mer 

ingående hur det gick för deras verksamhet, men även för Posten som helhet. 

Chef 4 (C4) sa ”… det finns ju protokoll sen så måste jag säga att vi har en rutin att vi ska 

föra upp på tavlor. Men det är viktigt att vi gör det på samma sätt på varje arbetsplats och att 

det håller på att arbetas fram så det är ett stort förbättringsområde att kunna ha mer 

tydligare på hur vi går”. 

Det skiljer sig åt i sättet man för ut information på de olika postkontoren när det rör 

exempelvis frågor om kostnader och intäkter. 

Chef 5 (C5) påtalade skyldigheten som man som chef har att informera ”… har jag en 

skyldighet att informera personalen om hur enheten ligger till alltså hur Posten i stort ligger 

till och vi har informationstavlor, där resultatet varje månad ska hängas upp så skulle man 

missa det på något vis så finns alltid information där, alltså både information om intäkter och 

kostnader”. 

C2 brukade även skicka ut ett månadsbrev där denne brukade skriva lite grann om detta.  
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C4 sa även att denne tog upp frågor rörande kostnader och intäkter med samverkansgruppen (i 

samverkansgruppen ingår chefen, den fackliga representanten och skyddsombudet).  

Informationen finns alltså om den anställda frågar om detta och om den vill läsa mera 

djupgående så ska denna kunna kolla på en anslagstavla. Annars så går de fem cheferna 

igenom information om budget muntligt i korta drag på arbetsplatsträffarna. Alla fem 

cheferna svarade att de gjorde en förenklad analys av budgeten som de då förde vidare till de 

anställda. Detta rörde mest information om de låg i fas eller inte med förväntad budget. 

Hur inkomster eller budget uppkommer beror på vad respektive kontor sysslar med. Alla 

kontor förutom ett får exempelvis ersättning för brevvolymer som de får in på respektive 

kontor. Annars så grundar sig intäkterna på deras kringsysslor till exempel svarspost, olika 

box-avtal med tjänster eller företag som vill ha hjälp med hantering av vissa brevtjänster eller 

övriga tjänster. Detta ligger sedan till grund för respektive resultaträkning.  

Detta sammanställs och ligger sedan till grund för exempelvis hur många anställda de kan ha. 

Medarbetarna hjälper också till att mäta hur stora brevvolymer varje kontor har med hjälp av 

att föra statistik.  

Hur detta fördes ut kunde variera beroende på vilket kontor det var. Det var svårt att få ett 

engagemang från brevbärarna när det rörde den ekonomiska biten. Alla cheferna påpekade att 

de upplevde att det fanns ett bristande intresse för detta. 

C1 sa ”Det kan vara en svårkommunicerad sak med siffror, det är samma sak med lönsamhet. 

Om vi går exempelvis 3 miljoner back eller 15 000 back. Det kanske inte alla brevbärare är 

jätteintresserade ut av”. 

C5 svarade att man som chef ledsnade på det generella ointresset som fanns inom 

medarbetargruppen när det gällde dessa frågor. C5 svarade också att de under lång tid inom 

företaget har gått igenom hur cheferna ska få medarbetarna mer engagerade i de ekonomiska 

frågorna. ”Under en period så skulle vi lämna resultatåterkoppling på våra APT och det har i 

princip alla tagit bort nu på grund av att hela mötet tog det där och ingen fattade vad det 

handlade om och man visade upp bilder som var helt obegripliga…”. 

Alla fem chefer tyckte även att det var svårt att få dem intresserade av de ekonomiska bitarna 

på ett mera övergripande plan och hur det gick för Posten som helhet. Därför riktade de in sig 

mer på lokala frågor rörande deras egna enheter och om målsättningar. 
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Postkontoren följs inte bara upp ekonomiskt utan de följs även upp på kvalitet och på hur 

medarbetarna utför sina arbetsuppgifter. Kvaliteten innebär att man tittar på 

utdelningskvaliteten av exempelvis adresserad och oadresserade försändelser med hjälp av 

olika verktyg som Posten har för att mäta dessa. Posten genomför även en medarbetarenkät 

som heter Fokus som rör hur medarbetaren mår och vilken inställning och förtroende 

medarbetarna har till Posten i stort.  

På frågan om brevbärarna får tillräcklig information för att klara av sin roll togs kostnadsbiten 

upp. Även här ansåg cheferna att det var svårt att förmedla vad saker kostade så att 

medarbetarna förstod innebörden. 

C4 ansåg att det behövde medvetandegöras på ett mer strukturerat sätt vad saker och ting 

kostar. C4 kände dock att denne var i behov av ett verktyg som kunde hjälpa denne på hur 

detta skulle genomföras så att alla förstod. 

C5 sa ”Jag tycker ibland att man matar, att det finns all information att tillgå för det här 

företaget, alltså för att kunna jobba i det här företaget. Vi pratar väldigt mycket om det här 

med kommunikation och information”. 

De övriga cheferna sa att det återigen handlade om att de inte kände att brevbärarna var direkt 

intresserade av dessa frågor. Utan att det bara var frågor som rörde individernas eget intresse 

som var intressant för majoriteten av medarbetarna.  

Ett annat problem som chef 3 (C3) påpekade var att brevbärarna hade så olika arbetstider att 

det var svårt att förmedla information och samma information till alla.  

C3 påpekade också vikten av att få medarbetarna intresserade och behålla dem intresserade av 

informationen samt att det ständigt krävdes nya sätt för att få medarbetarna engagerade och 

delaktiga.  

Alla fem chefer var positiva till att Posten håller på att utveckla en ny form av anslagstavla för 

att kunna hålla ett så kallat tavelmöte varje morgon. Just nu håller postledningen på att arbeta 

fram nya tavlor och en ny mall, där tanken är att det ska se likadant ut på varje postkontor. 

Syftet med den är att kunna styra verksamheten mer visuellt och det ska gälla över hela 

Sverige. Alltså en ny slags standard. Detta blir då ett verktyg både för den lokala chefen men 

även för den anställda.  

C4 sa dock att de inte var riktig där ännu och att sådana beslut fattas uppifrån. C4 sa även att 

det tyvärr inte fanns tid för att sitta och skapa sådana saker. C4 upplevde att både 
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arbetsledningen och brevbärarna kände sig ganska pressade att få ihop den dagliga 

verksamheten. Men C4 trodde att med hjälp av den nya tavlan och arbetssättet att brevbäraren 

och denna skulle få mer kontroll över hela processen samt att man lättare skulle kunna få 

kontroll över den dagliga verksamheten.  

Enligt C1 ska både chef och brevbärare kunna få mer detaljerad information om hur dagen 

skulle kunna se ut för varje enskild medarbetare. Samt större möjligheter till att utvärdera sin 

situation dag för dag. Det skulle även bli lättare för C1 att kunna planera dagen då denne 

kunde få mera dagsaktuell information om exempelvis hur stor postmängd som skulle komma 

in och på så sätt skulle denne kunna få mer kontroll över situationen. Detta skulle även 

medarbetaren kunna se och på så sätt får mer kontroll över sin situation.  

4.2.1 Analys nyckel 1 

Det kom fram under intervjuerna att man på lokal nivå inte tittade så mycket på intäkter, utan 

att det räknades mera på koncernnivå. Cheferna ansåg också att det var svårt att förmedla vad 

saker kostade så att medarbetarna förstod innebörden. Cheferna valde också att förenkla den 

ekonomiska informationen då de kände ett bristande engagemang från brevbärarna i de 

ekonomiska frågorna både rörande Posten lokalt och som helhet.  

Detta kan bli ett problem enligt teorin om nyckel 1 där Blanchard m.fl. (2001) betonar vikten 

av att medarbetarna får korrekt och aktuell information. Har brevbärarna inte all information 

om exempelvis intäkter så blir det svårare för dem att fatta korrekta beslut i en given situation, 

exempelvis rörande prioriteringar och syfte till Postens olika arbetsprocesser. Det blir då även 

svårare att förstå hur man själv kan vara delaktig och bidragande till att hjälpa Posten att gå 

bättre. Har brevbärarna heller inte all nödvändig information för sin roll så måste de fråga 

överordnad för att fatta vissa beslut som de egentligen borde kunna ha tagit själva. Brist på 

nödvändig information kan också leda till att brevbärarna fattar fel beslut.  

Detta visar även att dessa postkontor brister i det strukturella empowerment då brevbärarna 

inte kan fatta korrekta beslut som rör deras tilltänkta handlingsutrymme. Flera av cheferna 

nämner att de fanns informationstavlor att titta på om man ville ha mer information. Samtliga 

chefer nämner dock att engagemanget är lågt. En möjlig tolkning till detta kan vara att 

informationen som finns att tillgå är för övergripande och utgörs av kanske redan fattade 

beslut. En annan tolkning kan vara att det psykologiska empowerment är för lågt för att 

brevbärarna överhuvudtaget ska bry sig om informationen.  
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Bristen på information gör att brevbärarna inte förstår hela sambandet och det bildas då olika 

roller, en som har all information och en som inte har det (Blanchard m.fl. 2001). Detta leder 

till att man som anställd måste lita på att andra fattar rätt beslut. Vilket i sin tur leder till att 

man själv inte känner sig delaktig, misstrodd och dumförklarad (Blanchard m.fl. 2001). Detta 

får även en negativ effekt på det psykologiska empowerment då brevbärarna blir mindre 

ansvarstagande då de inte vågar agera självgående. 

Även att cheferna valde att förenkla den ekonomiska informationen kan vara ett tecken på att 

brevbärarna brister i sitt psykologiska empowerment. Effekten blir som de fem cheferna var 

inne på, att brevbärarna inte förstår varför den ekonomiska biten rör dem i alla högsta grad. 

Det borde självklart ligga i alla brevbärares intresse om de vill ha en tryggad försörjning inom 

Posten.  

En annan brist som finns i det strukturella empowerment var att informationen kunde se olika 

ut och att den bara gavs i korta drag på arbetsplatsträffar. Detta gör att det inte finns tid att 

analysera informationen ordentligt eller konkretisera den. Inte heller att utvärdera den 

ekonomiska informationen så att man ska kunna applicera det rent praktiskt för vad det 

innebär för brevbärarna eller vad de kan göra för att förbättra den.  

Det faktum att Posten håller på att utveckla en ny form av anslagstavla för att kunna hålla ett 

så kallat tavelmöte varje morgon visar på ett ökat strukturellt empowerment. Postkoncernen 

verkar ha förstått vikten av att dela med sig aktuell och korrekt information och dens måste se 

likadan ut för alla. På så sätt ges nya förutsättningar för strukturell empowerment. Detta är 

enligt teorin ett stort steg i rätt riktning i att skapa förutsättningar för en fungerande 

empowerment. När brevbärarna har mer aktuell och korrekt information så kan även det 

psykologiska empowerment infria sig.  

4.3 Nyckel 2 - gränser och riktlinjer 

När cheferna talade om Postens vision betonade alla chefer vikten av nöjda kunder och att 

hålla en hög kvalitet i det de utförde som en del av Postens vision.  

C5 svarade ”Postens vision är meddelande, paket och logistik till nöjda kunder i 

världsklass”.  
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En chef sa att de i arbetsledningen på dennes kontor arbetar utifrån ett eget motto: ”… vi vill 

väl och vi vet vad vi vill”. Detta innebar att de både hade personalens bästa för blicken, men 

ändå att de vet var de ska gå någonstans och att de har ett mål. 

Detta motto delade även de andra cheferna, att just lönsamheten var viktig men även 

personalens intressen. De övriga fyra formulerade det dock inte lika specifikt som ett motto, 

men med samma innebörd. 

Ytterligare en aspekt som togs upp av samtliga chefer på tal om visionen var att Posten har ett 

samhällsansvar, alltså en skyldighet gentemot kund och samhället att dela ut försändelser och 

följa de avtal som gäller samt hålla en hög kvalitet på detta. När de inte lyckades med detta så 

var varken cheferna eller medarbetarna nöjda.  

C2 sa ”Varje brevbärare vill stå upp för kvalitet och det de nu utför”. C2 upplevde att 

brevbärarna var väldigt noga med sina kunder och att allt ska bli rätt. C2 trodde dock att 

brevbärarna kanske inte riktigt förstod hur de uppifrån koncernen resonerar och tänker. 

Framförallt menande C2 att det skilde sig på hur man definierar ”kund” och ”kvalitet”, något 

som alla fem chefer betonade vikten av att tänka på.  

C4 är inne på samma linje och säger att de som ledare kan bli mycket bättre på att 

kommunicera ut de målsättningar som kontoret har.  

C2 upplevde att brevbärarna kommer med kritik när de menar att ledningen inte verkar bry sig 

om kunderna i vissa fall. Trots att alla chefer enligt C2 jobbar utifrån ett kundperspektiv och 

att de dagligen sitter och följer upp exempelvis kundklagomål. Om exempelvis C2 föreslår en 

förändring av ett arbetssätt som kommer uppifrån i organisationen där syftet är att förbättra 

för kunden, vill gärna brevbärarna poängtera att de tror att det blir sämre för kunden. 

C2 upplevde att brevbärarna tänker väldigt mycket kund utifrån sin egen del och menade att 

deras kundfokus bara låg på brevbärarnas hushållskunder och kanske inte lika mycket på 

avsändaren som också är kund. C2 menade att brevbärarna vill så väl att de kanske 

överarbetar ibland. Istället för att följa Postens direktiv så kan de ibland överarbeta för att 

kunna leverera posten rätt. Som samtliga chefer nämnde så låg vikten även på att fokusera på 

den hela ekonomiska hållbarheten med en god kvalitet. Som C4 sa ”Det största målet som det 

är mest fokuserat på i slutändan är ju ekonomin. Men för att nå en bra ekonomi så måste du 

vara noga med arbetsmiljön. Att arbetsmiljön är okej och att vi har rätt förutsättningar för att 

klara av vårt jobb”. 
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När Postens värderingar kom på tal gav cheferna lite olika svar. C5 sa att de utgår från något 

som kallas produktionshuset som består av olika byggstenar där värderingarna ligger till 

grund för hur de ska arbeta. I produktionshuset ingår enligt C5 både medarbetare och 

arbetsledning och system och den kommuniceras ut till personalen och den har brevbärarna 

fått följa. Enligt C5 är även medarbetarna delaktiga och skapar den planverksamheten som 

ska göras inför 2013 och de är även delaktiga i arbetet med en hållbar arbetsmiljö. 

C1 svarade att värderingarna var: ”Trevlig mot kunder och sina kamrater, att vi ska gå bra, 

och även vara ett av världens bästa postföretag. Det ska självklart genomsyra hela 

organisationen. Vi ska leverera på rätt tid och hålla det vi lovar”. 

C4 svarade ”en värdering som Posten har som helhet är att vi ska vara i världsklass”. C4 sa 

även att de mer lokala värderingar var att de skulle göra ett så pass bra jobb som möjligt om 

dagarna och att de ska hjälpas åt. Att man har god laganda och respekterar varandra och 

varandras olikheter. 

C3 svarade ”… vi försöker hålla så god kvalitet som möjligt till våra kunder. Sen försöker vi 

vara så lönsamma som vi kan. Det är de mål som vi har och de överensstämmer ganska bra 

med Postens vision också”. 

Samtliga chefer pratade om ordningsregler och om kränkande särbehandling samt att styrning 

var något som behövdes jobba med nu. Ett flertal chefer upplevde att de hade problem med 

klara ordningsregler, så som att komma i tid och inte ta för långa raster. Samt även att få 

engagemang när de pratade inför gruppen. 

Lagkänsla och samarbete var något som de flesta chefer ville jobba efter samt att de tyckte det 

var roligaste om idéerna kom från brevbärarna själva i och med att det är dem som jobbar 

närmast produktionen och som kan den verksamheten bäst. Jobbet i sig kräver idag att man 

hjälps åt och att man stöttar varandra och jobbar som ett lag och gör klart givna processer i 

rätt ordning. 

Tanken är just att Posten ska jobba efter vissa processer. Enligt C4 kommer det mesta att 

styras av vad PostNord anser vara bäst, samt utifrån förutsättningarna som terminalen har. Det 

är tekniken som avgör när och hur posten kommer till de lokala postkontoren som sedan styr 

vilka tider som gäller. I och med det så skapas de nya rutinerna/processerna för varje 

delmoment och det är enligt C4 viktigt att dessa följs för att processerna annars inte blir så 

tydliga. Rutinerna skapas för att det i slutändan ska bli så pass bra för kunden, men även för 

att skapa en hållbar arbetsmiljö för medarbetarna. 
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Just nu befinner sig samtliga chefers kontor i lärandet av processerna. Vilket till viss del 

skapar problem i produktionen i och med att alla måste lära sig fler arbetsmoment samt göra 

saker på ett annorlunda sätt än tidigare.    

C2 menar att de just nu blir ganska hårt styrda och att det är en sådan sak som tas emot med 

blandade känslor hos de anställda. Brevbärarna får inte göra som de själva vill i alla lägen. C2 

påpekar: ”Någonstans har man hittat ett sätt som är mest effektivast att jobba efter och det är 

det vi ska göra”. 

I och med att Posten har genomfört stora förändringar så ställdes frågan om vissa ändå lever 

kvar i en gammal brevbärarroll med en viss kultur. C2 svarade att ”… det är väldigt svårt att 

rucka på sitt eget… man vill ha kontroll över hela kedjan och litar inte på att det blir rätt när 

andra gör det”.  

Även C5 var inne på samma linje, att den gamla brevbärarrollen levde kvar, och att det var 

problematisk att komma framåt. Delvis för att de gamla medarbetarna var vana att jobba 

självständigt ”… de har varit sin egen företagare i företaget och haft en otrolig stolthet över 

sitt arbete och nu är det toppstyrt med allting”. 

På frågan om brevbärarna har förstått sin roll svarade C1 att denne trodde att de hade förstått 

sin roll, men att de kanske inte hade förstått att de kanske kommer tillbringa större delen av 

sitt arbetsliv på Posten. C1 trodde att om man som medarbetare förstår det så lägger man 

större kreativitet och engagemang på jobbet. 

På frågan om hur det nya arbetssättet tas emot bland de anställda svarade C2 att det finns två 

läger. Det ena lägret sväljer det nya arbetssättet och det andra, främst från den ”gamla 

gården”, har synpunkter på att de inte får göra som de vill/brukar göra. C2 säger att ”… vissa 

lägger väldigt mycket energi på varför och vem som har hittat på det här och kan den 

personen komma ut och förklara varför och vad vi vinner på det här?” C2 upplevde också att 

de nya som kom in på Posten accepterade det nya arbetssättet i större utsträckning än de 

övriga. C2 sa att de har försökt att förmedla den nya brevbärarrollen, men att det går 

långsamt. Den nya rollen innebär att du utför fler arbetsmoment och kräver mer samarbete. 

Som brevbärare måste man nu vara beredd på att göra olika saker. Tidigare hade man som 

brevbärare endast ansvar för ett postdistrikt, nu krävs det att man måste kunna flera distrikt 

och det menar C2 att brevbärarna kanske inte förstår anledningen till.  

C3 menar att det krävs ständig information från ledningen för att påtala att yrket kommer att 

leva vidare, men det kanske kommer att bli en annan typ av utdelning, att yrket kanske delvis 



 

 24 

kommer att få en annan karaktär. På frågan om vilka mål som finns med verksamheten svarar 

C3 att brevbärarna ”… kanske inte har samma mål som kanske Postens ledning har…” och att 

det mer handlar om att ”… försörja sig och klara sitt arbete”.  

4.3.1 Analys nyckel 2 

När respondenterna talade om Postens vision betonade samtliga vikten av nöjda kunder och 

att hålla en hög kvalitet i det de utförde som en del av Postens vision. Denna beskrivning låg 

ganska nära det PostNord har som gränser och vägledning samt riktlinjer, vilket är en 

förutsättning enligt Blanchard m.fl. (2001) för att få en fungerande verksamhet. Man kan även 

se att cheferna har översätt visionen i sina roller som chef och börjat agera utifrån det, att just 

lönsamheten var viktig men även personalens intressen som återfanns i visionen. Att Posten 

har en viktig samhällsfunktion att leva upp till höll även medarbetarna med om. Vilket talar 

för att koncernledningen har lyckats föra ner den delen av visionen och implementera den.   

När det kom till synen på begreppet ”kund” och ”kvalitet” skiljde det sig åt hur medarbetarna 

och cheferna uppfattade det. Detta kan ur ett empowermentperspektiv tolkas som att 

ledningen inom Posten ännu inte har lyckats förmedla den nya rollen medarbetarna ska ha. 

Dels på grund av att de inte är accepterade till fullo då det enligt cheferna fanns utrymme för 

en alternativ tolkning och ifrågasättande av gränserna/riktlinjerna.  Då kan man inte heller 

säga att den strukturella empowerment är uppfylld då de inte förstår sina roller.  

En av cheferna ur resultatet påpekade att Posten har hittat ett sätt att jobba på och att detta 

skulle följas. I resultatet kunde man se att flera hade invändningar på det nya arbetssättet. En 

möjlig tolkning till detta kan vara att brevbärarna inte kände sig delaktiga i beslutet om det 

nya arbetssättet. Det kan bli svårt för brevbärarna att agera efter ett sätt som de blir tillsagda 

att göra om de inte förstår varför det är det effektivaste sättet.  

Det som är intressant är att brevbärarnas och ledningens syn på mål (se punkt 4 i stycke 2.3.2) 

skiljer sig åt enligt resultatet. Är det då brevbärarna som inte har tillräckligt mycket 

information eller är det ledningen som inte har all väsentlig information? En förklaring till 

varför vissa inte följde givna ordningsregler kan vara ett tecken på att de inte kände sig 

delaktiga. Det brister i det psykologiska empowerment.  

Postledning håller på att ta fram ett nytt sätt att styra verksamheten som innebär att 

medarbetarna ska få ett större helhetsperspektiv. Posten måste vara så effektiv som möjligt 

och därför måste man börja syna verksamheten för att se hur resurserna ska kunna fördelas. 

Detta underlättar för den lokala chefen som kan styra produktionen mer effektivt och kunna 
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öka eller minska resurser från dag till dag. Ur ett empowermentperspektiv är det viktigt att 

cheferna förklarar syftet med denna standardisering och vilka fördelar det innebär för 

brevbärarna så att detta inte misstolkas och att de känner sig granskade och kritiserade. Enligt 

Blanchard m.fl. (2001) är det också viktigt ha gränser och det ska snarare ses som en 

vägledning och riktlinjer så att man inte faller tillbaka till gamla bekväma vanor. Detta är i 

allra högsta grad relevant för brevbärarna då många gamla rutiner lever kvar hos dem som 

jobbat länge. Processerna måste anpassas och uppdateras utifrån det förändrade läget Posten 

befinner sig i.  

Det är viktigt att förklara varför man gör förändringar. Det kom fram i resultatet att syftet med 

det nya arbetssättet är att processerna inom verksamheten bygger på att alla är delaktiga och 

att man inte längre kan förlita sig på enskilda medarbetares engagemang/ansvarskänsla för 

företaget. Då det enligt resultatet kom fram att produktionen skulle bli alltför sårbart. En 

fördel kan även vara att man lyfter fram det positiva förändringarna kan innebära för varje 

medarbetare och att man tar hjälp av brevbärarna för förbättringsförslag. Mer belägg/info från 

brevbärarna gör att både den lokala och den centrala ledningen får mer kött på benen och fatta 

bättre beslut i förändringarna. Brevbärarna visar trots allt engagemang i att kritisera och 

ifrågasätta förändringarna. Hade de inte varit engagerande så hade de inte brytt sig eller varit 

likgiltiga. Så förutsättningarna för psykologiskt empowerment finns där. 

De fyra kärnvärden som finns på hemsidan är inget cheferna kommer att tänka på direkt när 

Postens värderingar diskuterades (PostNords hemsida, Kärnvärden). 

Cheferna har dock egna formuleringar som är snarlika med dessa kärnvärden. Enligt 

Blanchard m.fl. (2001) är det viktigt att konkretisera och tydligt definiera värderingarna och 

få alla att förstå hur just dem kan bidra till målet. Eftersom cheferna inte direkt kom att tänka 

på de fyra kärnvärdena som står på PostNords hemsida, har koncernledningen antagligen inte 

implementerat dessa värden ordentligt ner till dessa produktionschefer. Vilket också borde 

innebära att brevbärarna inte heller kan dem lika bra. Det gäller att alla oavsett vilken position 

man har inom organisationen skriver under och arbetar efter dessa. De ska sitta i ryggmärgen 

då de ska vara ett stöd i varje moment man utför och beslutar om. Ska man tänka utifrån 

dessa.  

För att Posten ska vara en attraktiv arbetsgivare för lång framtid, attrahera och behålla bra 

arbetskraft, krävs det att de ändrar på den gamla brevbärarrollen som var mer självgående 

individer utan helhetsperspektiv. Till det alla chefer önskade självgående lag med 

helhetsperspektiv. 
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4.4 Nyckel 3 – självgående lag  

På de fem kontoren som denna studie omfattar finns det en viss skillnad i hur cheferna har 

fördelat och delegerat ansvaret. På några kontor finns en lagledare och lagledaren är den som 

har produktionsansvar. På andra kontor finns istället en produktionsledare och denna har både 

produktionsansvar och personalansvar. På några andra kontor finns båda rollerna 

representerade.  

Postens nya arbetssätt bygger på ökad flexibilitet i brevbärargruppen där rotation av 

arbetsuppgifter blir en naturlig del av verksamheten. C1 tror att det kan vara fördelaktigt att 

variera arbetsuppgifterna. Däremot upplevde C1 att brevbärarna var lite rädda för att ta mer 

ansvar eller utföra andra uppgifter än vad de brukar göra. Det tyckte C1 var synd då denne 

menar att man trivs bättre med varierande arbetsuppgifter. C1 menar att det blir svårt att bara 

göra ”sitt” då du som brevbärare är anställd för helheten, men kommer att vara ansvarig för 

olika processer under dagen. 

Fyra av cheferna har kontor som nyligen har slagits ihop med flera enheter och blivit en enda 

stor enhet. C3 betonar därför vikten av att bli ett enat lag. C3 talar om processerna som ska 

bemannas, oavsett vilken tidigare enhet man tillhört så ska hela kontoret nu fungera som ett 

enda lag. C3 betonar också att kontorets helhet är viktigare än individens eget postdistrikt.  

Vissa arbetsuppgifter kräver en formell behörighet och är därför inte lika lätt att rotera eller 

dela ansvaret för. Exempelvis kan inte de personerna utan körkort utföra chaufförernas 

uppgifter. I övrigt bör brevbärarna ha möjlighet att kunna utföra alla uppgifter på ett 

postkontor med hjälp av kortare internutbildningar för enstaka arbetsuppgifter.  

C2 menar att det finns vissa personer som är mer självgående än andra och kan se vilka som 

behöver hjälp och vad som behöver göras. C2 har också märkt en förändring efter att de 

blandade personal som tidigare hade varit uppdelad i två olika lag. C2 menade att förståelsen 

hade ökat och att de nu inte kunde påstå att det ena laget hade det bättre än det andra. 

C3 menar att de just nu är mitt uppe i en förändringsprocess och att de måste ha någon som 

styr upp verksamheten och få ett grepp om alla processer. Därför har de på detta kontor 

lagledare som tillsätts av chefen. På detta kontor har de dock testat att inte ha någon lagledare. 

Detta fungerade då det fanns många delaktiga medarbetare, men C3 menar ändå att det 

behövs någon som ser helheten och ”syr ihop det”. C3 tror dock att brevbärarna önskar att det 

är någon som tar ansvar och kontrollerar flödet just nu.  
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C4 menar också att lagledarna är nödvändiga just nu i och med att det är mycket förändringar. 

C4 tror dock att när rutinerna är på plats och den tekniska hjälpen är på plats så kommer det 

bli mer självstyrande grupper på Posten. Samtliga chefer nämner att verksamheten är 

processtyrd och att de utgår ifrån de givna processerna. Arbete pågår med att klargöra varje 

process exempelvis vilken tid den tar och hur den ska utföras. Kundavtalen styr i mångt och 

mycket hur processerna ser ut. Tanken är att när detta är klart ska det bli en standard och 

finnas en arbetsbeskrivning och att alla ska kunna utföra den. Detta för att verksamheten ska 

bli mindre sårbar om någon är frånvarande.  

C2 nämner att denna förändringsprocess är svår och att det är svårt att rucka på gamla vanor, 

så som att en brevbärare har ett eget område som de har ansvar för och då vill de sköta sitt 

eget område från början till slut och litar inte på att de andra gör rätt. Därför vill man inte så 

gärna rotera utan sköta ”sina egna” arbetsuppgifter på det sätt man alltid har gjort. 

C5 har insett vikten av att flera måste kunna flera arbetsmoment då C5 upplevde att det 

uppstod problem i produktionen när ”nyckelpersoner” av någon anledning var frånvarande. 

Det var väldigt sårbart, något som C5 därför försöker jobba bort genom att öka kunskapen hos 

alla medarbetar så att det kan rulla på. C5 hoppas att detta arbete ska leda till ökad rotation i 

framtiden. Samtliga chefer ser fördelarna med rotation. Det var dock några som upplevde att 

rotationen inte fick bli ett självändamål, utan att det måste finnas ett syfte med rotationen. 

C5 och C2 upplevde också att det var svårt att få de anställda att arbeta i team och få dem att 

respektera varandra.  

4.4.1 Analys nyckel 3 

För att en organisation ska kunna ha självgående lag krävs det först att man kapar beslutsleden 

och delegerar nödvändig beslutanderätt nedåt i organisationen för att på så sätt göra alla 

ansvariga för att företaget ska gå bra. För att detta ska fungera krävs det att organisationen har 

högpresterande lag, där de anställda stöttar varandra med sina kunskaper och erfarenheter 

(Blanchard m.fl. (2001). 

På dessa fem postkontor har det dagliga produktionsansvaret delegerats till de lagledare eller 

produktionsledare som finns på dessa postkontor. Dessa har dock en formell titel och är inte 

den teamledaren som Blanchard m.fl. (2001) omnämner i nyckel nummer 3. Ur ett 

empowermentperspektiv så ska det ansvaret som lagledarna på Posten har egentligen läggas 

på brevbärarna då de ska kunna styra sig själva som en grupp. Det kräver dock att de lär sig 

ett annat tänk, som i detta fall ligger ganska långt ifrån hur postkontoren tidigare har arbetat 
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och styrts. Den förändringen tar tid, men det verkar ändå som att de flesta av cheferna i denna 

studie vill ha mer delaktighet, självgående och engagemang, men inser att det just i detta 

omstruktureringsskede behövs mer styrning för att få saker på plats.  

För att kunna vara självgående måste medarbetarna veta inom vilka områden detta kan 

utföras. Detta förutsätter att de har förstått och accepterat sin roll samt agerar utifrån den. 

Ökad rotation som leder till ökad kunskap och förståelse ger ett större helhetsperspektiv som i 

slutändan kan lägga grund för de självgående lagen. Ökat helhetsperspektiv gör att 

brevbärarna blir säkrare i sin roll och kan fatta riktiga beslut utan att behöva fråga en 

överordnad. 

Detta kan dock ske först när laget har lärt sig att agera självständigt och när man då har 

implementerat beslut som tidigare brukade fattas av chefer Blanchard m.fl. (2001). Först då 

kan man även säga att den strukturella empowerment är uppfylld och att det finns 

förutsättningar för den psykologiska empowerment. 

I resultatet framgår att en gammal brevbärarroll lever kvar. Att dessa fem postkontor i 

dagsläget inte kan sägas ha självgående lag är en effekt av att många medarbetare inte har 

accepterat den nya brevbärarrollen (nyckel 2) och därför vågar inte organisationen delegera 

ned ansvaret. Nyckel 1 och 2 är förutsättningar för att nyckel 3 ska kunna uppfyllas. 

5. Slutsatser och diskussion 

Inledningsvis i denna uppsats diskuterades hur företag måste kunna möta både de yttre och 

inre kraven som ställs på marknaden för att maximera sin avkastning. För att få en så hög 

avkastning som möjligt krävs det, enligt tidigare forskning, att individerna i företaget delar 

samma mål som företaget och att de är tillfredställda. För att uppnå det krävs det att de känner 

sig delaktiga inom verksamheten (Foy, 1994).  

Postens förutsättningar har som sagt förändrats genom åren. EU ländernas postmarknader har 

i och med EU-direktiv avreglerats. Även minskade brevvolymer till följd av andra 

kommunikationssätt leder till att Posten bör anpassa sig. Posten har påbörjat detta 

förändringsarbete för att anpassa till de yttre kraven, men har en del kvar att jobba med i de 

inre kraven. 
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Framtidens brevbärare behöver utvecklas framförallt i sitt arbetssätt. Det nya processtänket 

förutsätter att man behärskar flera moment. Nu krävs det en mer mångsidig roll och en större 

insats i och med ökad konkurrens och minskade volymer. Utifrån resultatet kan jag se att 

cheferna ser att det finns många från ”den gamla gården” som har svårt att acceptera de 

nödvändiga förändringarna.  

Tidigare har man skött sitt och inte behövt ett helhetsperspektiv. Kunderna har funnits där 

hela tiden, men nu har konkurrensen ökat och alternativa kommunikationssätt har blivit 

påtagligare. Då blir kundfokus ännu viktigare. En brevbärare bör numera hela tiden tänka på 

helhetsperspektivet och ständigt ha det ekonomiska tänket. Då brevbärarna har det dagliga 

mötet med befintliga och potentiella kunder, har de möjligheten att i större utsträckning kunna 

fånga upp och förmedla information till säljarna innan konkurrenterna får nys om nya kunder. 

På detta sätt skulle brevbärarna kunna agera som entreprenörer i organisationen, på det sätt 

som Blanchard m.fl. (2001) anser vara syftet med empowerment. Detta skulle kunna innebära 

en konkurrensfördel. Detta kräver dock att brevbärarna får nödvändig information om sin 

”nya” roll, accepterar den och vad den innebär och att de förstår den och lär sig agera utifrån 

den.   

Posten har möjligtvis en viss strukturell empowerment, då deras nya arbetssätt är tänkt att ge 

medarbetarna större ansvar och mer handlingsutrymme så de kan agera mera självgående. Där 

medarbetarnas egna samlade kunskaper och erfarenheter anses vara en viktig del i det nya 

arbetssättet. Men Posten har en del kvar att jobba på även där. Dock är den svåra biten den 

psykologiska empowerment, att försöka ändra på värderingar, engagemang som är en 

förutsättning från både de gamla som kanske har en viss kultur och en viss syn om saker och 

ting, men även de nya som kommer in och som kanske inte känner engagemang för yrket och 

företaget då de ser detta som ett genomgångsyrke. Viktigt att de nya tas emot på rätt sätt så att 

de vill och tror att de ska stanna. Både den centrala och lokala ledningen måste visa/informera 

både de gamla och de nya anställda att detta är ett framtidsföretag och att de kan känna 

förhoppning inför framtiden där ansvartagande och engagemang lönar sig.  

I och med att Posten har funnits så länge, har många har trott att det har varit en trygg 

anställning och att de alltid kommer att behövas. Nu har man insett att framtiden är mer 

osäker vilket kanske skapar oro bland de anställda. För att Posten ska fortsätta vara 

framgångsrikt krävs engagemang och delaktighet överallt i organisationen, oavsett om det är 

på koncernnivå eller på brevbärarnivå. Ökat empowerment hos medarbetarna är nödvändigt! 
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För detta krävs det att ledningen ger de lokala cheferna förutsättningarna och tid, så att de kan 

få de anställda engagerade, delaktiga och självgående.  

De tre nycklarna hänger ihop och att de är uppfyllda är ett måste för att uppnå empowerment. 

Nyckel tre är inte uppfylld på grund av att brevbärarna inte förstått sin roll (nyckel 2) tillfullo. 

De kan dock komma att förstå sin roll om denna tydliggörs med riktig och aktuell och nyttig 

information (nyckel 1).  

Det kom för visso fram i studien att dessa fem kontor inte har empowerment på grund av att 

nycklarna inte var uppfyllda. Men att säga att det skulle kunna bli en skillnad till det bättre 

bara för att kontoren uppfyller alla nycklar kan inte studien svara på. Studien svarar bara på 

att det teoretiskt sett skulle kunna vara möjligt att ha empowerment inom Posten och att det är 

praktiskt genomförbart. Jag har undersökt en aspekt av empowerment som företagskultur och 

valt vissa författare vilket innebär en viss begränsning av hur empowerment kan ta sig i 

uttryck. 

En annan brist med denna studie är att den bara tar upp vissa delar av nycklarna då egentligen 

nycklarna rymmer så mycket mer att undersöka och analysera än vad jag har tagit upp i denna 

uppsats. Detta får givetvis konsekvenser i analysen och i resultaten då studien inte har med 

allt i innehållet i alla nycklarna. 

Tidigare forskning inom området empowerment framhåller att det är ledningen som har 

makten och som kan skapa förutsättningar för empowerment. Det är här jag anser att bristerna 

blir påtagliga utifrån studiens resultat. Dels att den nya rollen inte är tillräckligt förmedlad och 

accepterad av alla medarbetare. Vilket kan beror på att ledningen inte varit tillräckligt tydlig 

med att informera varför den nya rollen är ett måste och fördelarna med den för brevbärarna. 

Just detta att alla kan få en chans att diskutera rollen skulle, enligt resultatet av den tidigare 

forskningen, kunna hjälpa de lokala cheferna att få det psykologiska empowerment de enligt 

resultatet så gärna vill att medarbetarna ska ha. Är man överens om rollen så betyder det dels 

att man accepterar rollen och förstår den. Då blir det även lättare att jobba efter den. Det 

skulle även kunna innebära att både den centrala ledningen och de lokala cheferna vågar 

släppa ner mer ansvar till medlemmarna när de jobbar efter det de är överens om. Först då kan 

det vara realistiskt att medarbetarna kan få agera i självgående lag/team.  

Enligt den tidigare forskningen som presenterades i denna studie blir det blir tydligt att det 

krävs både strukturell och psykologisk empowerment för att detta ska vara genomförbart. Det 

är inget som händer över en natt utan det krävs långsiktigt arbete.  



 

 31 

Den tidigare forskningen påpekar även att det tydligt att det handlar om att bygga upp ett 

långsiktigt förtroende så att de anställda känner förtroende för ledningen. Steg för steg, får de 

veta mer blir de mer engagerade och också mer självgående. Då finns det även god försättning 

att uppfylla de inre kraven och genom det kunna anpassa sig till de yttre kraven som ständigt 

förändrar sig.  

Sociologisk forskning handlar delvis om att försöka förstå och förklara relationen mellan 

människan och samhället utifrån olika perspektiv. Denna uppsats belyser relationen mellan 

organisation och individ/grupp på arbetsplatsen, vad som driver dem och hur de samspelar 

och är beroende av varandra.  

Studien genomfördes för att ge en ökad förståelse för de problem en organisation och 

individer kan ha och hur de kan samarbeta med fokus på empowerment. Också att förstå hur 

relationen mellan organisation och individ faktiskt fungerar. Att man tar tillvara på bådas 

intresse kan öka engagemanget och delaktigheten och på så sätt leda till ökad ekonomiska 

fördelar.  

Förhoppningsvis kan studien också ge ökad kunskap om vilka svårigheter det finns att införa 

empowerment i stora organisationer i allmänhet. En ytterligare aspekt till att fallstudien 

gjordes på Posten var för att deras verksamhet är speciell. Detta då de som företag har både en 

samhällsfunktion att uppfylla och samtidigt ha ett affärsmässigt perspektiv, vilket kan vara 

svårt att förena. 

Studien kan förhoppningsvis även ge en ökad kunskap om empowerment och de svårigheter 

som finns i praktiken, särskilt i stora företag, med att göra alla delaktiga och engagerade. 

Studien kan också bidra till att fortsätta debatten om empowerment och behovet av att göra 

den förståelig och lättillgänglig för att företag ska kunna och vilja använda det själva. Det 

finns dock svårigheter som varje respektive företag måste ta ställning till för att det ska 

fungera hos dem rent praktiskt. 

En ökad delaktighet på arbetsplatserna kan tänkas ha många ekonomiska fördelar både för 

företag, men även för samhället i stort då man kan tänka sig att resurserna faktiskt används till 

fullo. Som förslag till vidare forskning skulle det vara intressant att se vilka konsekvenser en 

ökad delaktighet skulle kunna innebära för individer, företag och samhället i stort. Vilken 

inverkan kan till exempel ett ökat strukturellt och psykologiskt empowerment få på effekten 

av upplevd hälsa? Ett annat förslag till vidare forskning är att konkret kolla på effekter före 

och efter införandet av empowerment på en arbetsplats för att bedöma effekt och konsekvens.  
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Bilaga 1. Intervjuguide till Postens 

lokala chefer 

Kort bakgrundsinformation om chefen: 

Hur länge har denne jobbat som chef? 

Egna erfarenheter inom Posten, olika roller inom Posten som anställd? 

Nyckel 1 (Information) 

Får brevbärarna information om kostnader/intäkter? Hur? 

Får de information rörande företaget? (Målsättningar, hur det går för företaget? 

Vilken information får brevbärarna och hur?  

(All information som är nyttig för att klara av sin roll bättre ex ur kostnadssynvinkel, 

exempelvis budget, olika avtal exempelvis svarspost, boxen, utkörning, reklam, Mitt i). 

Nyckel 2 (Gränser/Riktlinjer) 

Vilka är Postens värderingar?  

Hur ser Postens vision ut? 

Hur får ni alla arbetstagare att dela och sträva efter denna? 

Har alla varit med och utformat dessa och hur? 

Regler/riktlinjer, hur skapas dessa? 

Rollen som brevbärare – chefens bild och brevbärarens bild – överensstämmer de? 

Arbetsuppgifter? Uppföljning? Förstått sin roll? Vad har brevbäraren för ansvar? 

Nyckel 3 (Självgående lag/team) 

Hur fungerar arbetsgruppen på kontoret?  

Syftet ned den, deras roller i produktionen -team, självgående? 

Lagledare, hur utses? Roteras? Strategi för hur denna utses? 

Lagledaren – vilken roll?  

Möjligt att ta bort lagledaren? 

Hur fattas beslut?  

Hur ser du på din roll i gruppen? 

Hur agerar du utifrån din roll som chef? 
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Bilaga 2. Kodningsschema  

 Kod för de fem cheferna 

Underkoder: C1 – C5 

 

 Kod 1, gul = nyckel 1 

Underkoder: för (F) och emot (E) 

 

 Kod 2, röd = nyckel 2 

Underkoder: för (F) och emot (E) 

 

 Kod 3, grön = nyckel 3 

Underkoder: för (F) och emot (E) 

 

 Kod 4, blå = strukturell empowerment 

Underkoder: för (F) och emot (E) 

 

 Kod 5, orange = psykologisk empowerment 

Underkoder:  för (F) och emot (E) 

 

 

 

 


