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SAMMANFATTNING 
 
Föreliggande studie avser att studera makt och ledarskap utifrån ett förstagångschefs-
perspektiv. Frågan uppsatsen ställer är: Vilka maktkällor besitter några förstagångschefer i 
detaljhandels- och hotell & restaurangbranschen? För att få förståelse för ämnet har teori om 
ledarskap och makt studerats och det teoretiska angreppssättet har utgått ifrån French och 
Ravens maktklassificering varpå även ytterligare två maktfaktorer lagts till. Uppsatsen har 
gjorts genom en kvalitativ undersökning med förstagångschefer och deras underordnade. Deras 
gemensamma uppfattning om förstagångschefens makt har sammanställts och skapat en överblick 
över vilken makt som verkligen existerar.  För insamlandet av empirin har det genomförts sju 
intervjuer varav två var med förstagångschefer och fem med underordnade. Intervjumaterialet 
analyserades med hjälp av en Ad-Hoc analys som bestod av meningskategorisering och 
meningstolkning. Resultatet visar att de maktkällor som de två förstagångscheferna besitter är 
relativt lika men att de skillnader som finns kan bero på att den ena förstagångschefen har 
innehaft sin chefsposition längre än den andra. Slutligen har det gjorts förslag på framtida 
forskning.  
 
Nyckelord: Ledarskap, chefskap, förstagångschef, makt samt French och Ravens maktkällor. 
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1. INTRODUKTION 
 
Mellan åren 2001 och 2004 ökade antalet chefer i Sverige med 21 273 personer enligt 
Statistiska centralbyrån [1]. Då det idag ställs högre krav på att cheferna skall vara mer 
tillgängliga och spendera mindre tid på bland annat strategier, fungerar det inte längre att ha 
allt för stora grupper under sig [2]. Detta skapar ytterligare anspråk efter fler chefer. En 
fortsatt ökning av nya chefer är då inte orimlig att förvänta sig samtidigt som många gamla 
chefer går i pension och skall ersättas av nya. Arbetsmarknaden för nya chefer torde därför se 
ljus ut. 
 
För att de nya cheferna skall kunna bli effektiva ledare är det nödvändigt att de kan influera de 
underordnade och människor runt omkring sig då inflytande är en av de viktigaste 
egenskaperna inom ledarskap (Yukl, 2006). Ledarskap definieras som: ”the ability to 
influence a group toward the achievement of goals.” (Robbins, 2003, s.314) eller som: ”the 
ability of an individual to influence, motivate, and enable others to contribute toward the 
effectiveness and success of the organizations of which they are members.”(House, Hanges, 
Javidan, Dorfman & Gupta, 2004, s.15). 
 
Enligt Hill (2007) är det däremot svårt för en förstagångschef att skapa inflytande över sina 
underordnade samt att få saker gjorda via dem. Problemet är ofta att förstagångschefer inte vet 
hur de ska använda sin formella auktoritet för att på så sätt skapa produktiva och effektiva 
underordnade. På så sätt blir det mycket intressant att försöka skapa förståelse för hur 
förstagångscheferna styr och påverkar sina medarbetare. 
 
För att förstå hur förstagångscheferna skapar inflytande kommer begreppet makt att användas. 
Makt ger förmågan att få inflytande över andra människor (Bass, 1990). Ledare använder ofta 
makt på olika sätt som ett hjälpmedel för att uppnå önskvärda resultat (Robbins, 2003). Det 
finns givetvis andra sätt som de nya cheferna kan styra och influera sina underordnade. 
Bolman och Deal (1997) nämner faktorer som regler och policys, planerings- och 
kontrollsystem samt projektgrupper och regelbundna möten. Inflytande kan också erhållas 
genom delaktighet i beslutsfattande (Yukl, 2006).  
 
Då det inte funnits en definition av förstagångschef och då detta är ett centralt begrepp i 
föreliggande studie har det därför valts att beskrivas som chefer som inte tidigare befunnit sig 
på chefspositioner. 
 
Det finns många definitioner av makt och då även olika sätt att utöva makt på, vilket kommer 
att visa sig längre fram i denna uppsats. Makt definieras till exempel som: "the potential 
ability to influence behavior, to change the course of events, to overcome resistance, and to 
get people to do things that they would not otherwise do." (Pfeffer, 1992, s.30) men även som 
”förmågan att genomdriva sin vilja och uppnå sina mål.” (Russ, 1994, s.38, ref. i Bolman & 
Deal, 1997, s. 195). Begreppet makt kommer i studien främst att användas för att beskriva hur 
en förstagångschef på gruppnivå kan påverka sina medarbetare att utföra sina arbeten. 
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1.1 Problembakgrund 
 
Makt är en av de viktigaste faktorerna när det gäller att studera organisationers beteende och 
en rad olika forskare har visat att användning av makt är en grundläggande faktor för ett bra 
ledarskap (Gould, 2000). 
 
I en studie av French och Raven (1959) utvecklades en klassificering av olika maktkällor som 
förklarar var makten kommer ifrån och vad som ger en ledare makt. Klassificeringen skiljer 
på fem typer av makt; Belöningsmakt, Tvingandemakt, Positionsmakt, Referensmakt och 
Kunskapsmakt. Flera forskare har sedan använt sig av klassificeringen i olika undersökningar 
och några har även vidareutvecklat den då de ansett att den i vissa avseenden varit 
ofullständig. Detta har Yukl och Falbe gjort då de valde att lägga till ytterligare två källor till 
makt; Informationsmakt och Ekologisk makt (1991, ref. i Yukl, 2006). I en annan studie kom 
Filley och Grimes (1967, ref. i Bass, 1990) fram till att det fanns olika undergrupper i French 
och Ravens positionsmakt. De menade att den kunde brytas ner till makt via formel auktoritet, 
ansvar, kontroll över resurser, byråkratiska regler och traditionella regler.  
Det har i föreliggande studie valts att inte använda Filley och Grimes (1967, ref. i Bass, 1990) 
maktkällor då forskare hävdar att French och Ravens klassificering är den som är mest 
använd vid undersökningar av makt (Daft, 1999; Hinkin & Schriesheim, 1989). 
 
Det har efter French och Ravens klassificering gjorts forskning inom makt, dels har det 
bedrivits forskning som har utgått från att finna fler maktkällor men det har även bedrivits 
annan form av maktforskning som ofta utgått från French och Ravens teori.  
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Det har tidigare gjorts fältstudier där bl.a. Warren (1968), Ivanecevich (1970), Cope (1972) 
och Busch (1980) visat vilka maktkällor chefer och i vissa fall underordnade har (ref. i 
Podsakoff & Schreisheim, 1985). Mätmetoderna för dessa studier har framförallt utvecklats 
av Bachman, Smith och Slesinger som i sin tur utgått ifrån French och Ravens modell (1966, 
ref. i Hinkin, Podsakoff & Schreisheim, 1991).  
 
French och Ravens maktklassificering av maktkällor är väl använd vid maktforskning. Rahim 
(1986, ref. i Bass, 1990) valde i sin studie att studera sambandet mellan dem. Han visade 
genom sin forskning på företagsledare om kunskapsmakt infanns så infanns också 
referensmakt men även att om belöningsmakt infanns så infanns också positionsmakt enligt 
de underordnade samt om tvingandemakt infanns så infanns också positionsmakt. Gould 
(2000) däremot studerade fakultetmedlemmars uppfattning om vilken maktkälla deras 
avdelningsprofessorer använder sig av och vilken som är lämpligast att använda. I studien 
kom han fram till att tvingandemakt är den maktkälla som är minst lämpad att använda och 
kunskapsmakt är den maktkälla som avdelningsprofessorerna bör använda sig av. Forskarna 
Aguinis, Fiol och O´Connor (2001) beskrev olika villkor som är nödvändiga för att 
identifiera, utveckla och överföra maktkällorna från individnivå till gruppnivå i 
organisationer. De skapade ett ramverk för att beskriva de underliggande processer som finns 
när någon vill utveckla och överföra makt från en nivå till en annan. Tworoger (2004) var 
däremot intresserad av att se förhållandet mellan användning av maktkällorna hos ledare i 
ideella organisationer och användning av maktkällorna hos ledare i statliga myndigheter. 
Studien inriktade sig även på att se vilken marknadsinriktning de olika bolagen hade.  
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Även Cho (2006) utgick från French och Ravens maktkällor när han studerade vilka 
maktkällor praktiserande läkare tror sig ha vid kontakt med media. Det visade sig att de 
framförallt trodde de besatt kunskapsmakt men att de inte hade någon form av tvingandemakt.   
 
Gould (2000) menar att läsare bör ha ett kritiskt förhållande till tidigare maktforskning som 
har gjorts, särskilt den innan 1980. Detta eftersom forskare då använde sig av metoder som 
kan och ska ifrågasättas. Under 80- talet visade forskare som Podsakoff och Schreisheim 
(1985) att tidigare forskning var ofullständig. Kritiken ligger framförallt i att tidigare 
forsknings mätmetoder inte ansågs ge tillräcklig reliabilitet och validitet. Metoden var enligt 
Podsakoff och Schreisheim (1985) uppbyggd genom single-item vilket innebar att det inom 
varje maktkälla endast fanns ett påstående om vad chefen hade möjlighet att göra och 
respondenten skulle svara på en skala (ipsativ) hur mycket de höll med påståendet eller inte. 
Svarade respondenten att de inte höll med drog forskaren slutsatsen att maktkällan inte var 
särskilt framträdande och rankade den därmed lågt.  
 
Nutida forskning utgår däremot från nyare mätmetoder. Hinkin och Schreisheim (1989) 
utvecklade en mätmetod som innebär att forskare istället bör ställa frågor om ledaren har 
förmågan och möjlighet att använda ett beteende baserat på de olika maktkällorna. Detta 
innebär att forskare bör bygga upp varje maktkälla med olika nyckelbegrepp och komma fram 
till fler frågor/påstående som respondenterna kan svara på. Gould (2000) menar att genom att 
tillämpa någon av de nyare mätmetoderna är det genomförbart att även fortsättningsvis 
använda sig av French och Ravens maktklassificering vid studier om makt kontra ledarskap.  
 
I litteraturstudien som genomförts i föreliggande studie har det visat sig att det gjorts mycket 
kvantitativ forskning kring ledarskap/chefskap kontra makt. Det är även många som har 
studerat French och Ravens maktkällor men även de som förändrat dem. Det har emellertid 
visat sig att det finns få studier som specifikt har tittat på sambandet mellan makt och 
förstagångschefer samt få kvalitativa studier. Det har i studierna inte heller beskrivits om det 
är förstagångschefer som studerats eller ej. Det skulle därmed vara intressant att studera 
förstagångschefer relaterat till makt och vilka maktkällor de besitter.   
 

1.3 Problemformulering 
 
Frågeställningen riktar sig mot blivande förstagångschefer med ledarpositioner, och frågan 
som skall belysas i uppsatsen är:  
 
Vilka maktkällor besitter några förstagångschefer? 
 

1.4 Syfte 
 
Syfte A med föreliggande studie är att skapa förståelse för förstagångschefernas upplevelse av 
den egna makten.  
 
Syfte B med föreliggande studie är att skapa förståelse för vilken upplevelse 
förstagångschefernas underordnade har av förstagångschefernas makt. 
 
Syfte C med föreliggande studie är att skapa förståelse för den gemensamma uppfattningen 
om förstagångschefernas makt. 
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2. TEORI 
 
I den teoretiska referensramen behandlas viktiga begrepp, olika maktkällor tas upp och 
utmynnar därefter i en teoretisk modell.  
 
.1 Maktperspektiv 

akt ses vanligen som en ganska påtaglig egenskap som individer och grupper är i besittning 

tt 

acobsen och Thorsvik (1999) säger att ”/…organisationer består av olika människor och 
 

er 
 

n 

akten som en individ har varierar också mycket beroende på vem som försöker influeras, 
 

e 

 

as 

e 

akt beskrivs ofta som personliga karaktärsdrag, men faktum är att även den position i en 

å 
förstagångscheferna i föreliggande studie skall inneha båda. 
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M
av (Bolman & Deal, 1997). Det är något som kan tas, utövas eller fördelas (Bolman & Deal, 
1997), men det är ändå problematiskt att beskriva vad makt är då det kan ha flera betydelser 
(Jacobsen & Thorsvik, 1999). Det kan skiljas mellan ”makt att göra något och makt över 
andra (till att få dem att göra något), makt att se till att något bestämt händer eller makt a
förhindra att något visst sker.” (Jacobsen & Thorsvik, 1999, s. 145). 
 
J
intressegrupper med olika syn på vad som är viktigt, hur saker och ting bör göras och vem
som bör göra vad.” (s.142). Makt blir därför en naturlig process för att få saker och ting att 
fungera i alla dessa grupper och organisationer, och det är en realitet som inte kommer att 
försvinna (Robbins, 2003). För att få saker och ting gjorda i dessa grupper och organisation
är makt definitivt ett bra hjälpmedel. För att förklara hur makt fungerar kan följande definition
användas: ”Power refers to a capacity that A has to influence the behavior of B, so that B acts 
in accordance with A´s wishes.” (Robbins, 2003, s. 366). Men makt är inte något som bara 
finns mellan två personer (A och B) utan det kan även förekomma att en organisation eller e
person har makt över flera personer (Yukl, 2006).  
 
M
vad målsättningen är och tidpunkten då individen försöker utöva sin makt (Yukl, 2006). I de
flesta fallen ges ledare en begränsad mängd makt ifrån organisationen denne jobbar i (Levi, 
2007). Men även om ledaren saknar en viss form av makt så är tendensen att de underordnad
ändå gör som ledaren säger eftersom denne är en auktoritär person. Detta medför att ledarna 
får mer makt över sina underordnade än de egentligen har.  En individ som befinner sig i en 
maktposition kommer att ha mer makt över vissa personer än andra och mer inflytande över 
vissa aktiviteter än andra då det är en dynamisk variabel som förändras allt eftersom villkoren
förändras (Yukl, 2006). En chef kan t.ex. ha makt över sina underordnade, men vara maktlös i 
förhållande till myndigheter eller bolagets ägare (Jacobsen & Thorsvik, 1999). Det finns, som 
sagt, flera olika typer av makt och en individ kan besitta mer av den ena typen av makt än av 
den andra (Yukl, 2006). Makt är däremot något som inte alltid utövas även om den finns 
(Robbins, 2003). Det är istället en möjlighet eller potential att få någonting gjort. Det prat
ibland om att makt har en förmåga att kunna påverka attityder och beteenden hos människor 
(Yukl, 2006). Den antagligen viktigaste aspekten av makt är att det är en funktion av beroend
(Robbins, 2003). En person kan endast få makt över någon annan ifall denna person har något 
som den andra personen vill ha. Med andra ord kan sägas att desto mer B är beroende av A 
desto mer makt kommer A därför att få i relationen. 
 
M
organisation en person befinner sig i kan skapa en form av makt (Daft, 1999). Både chefer 
och ledare befinner sig i en sådan situation och kan ofta via sin position influera sina 
medarbetare. Begreppen chefskap och ledarskap kommer därför nedan att beskrivas d
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2.1.1 Chefskap 
Den vanligaste metoden för att koppla ihop individens, gruppens eller avdelningens insatser är 

v en chef eller förman. En chef är en person som innehar en formell 

n, och 
 

organisera, leda och kontrollera 
obbins, 2003). I organiseringen bestämmer chefen vad som skall göras, av vem, hur 

enom 

m chefen 
a på 

.1.2 Ledarskap 
Det är svårt att hitta en allmänt accepterad definition av ledarskap (Jacobsen & Thorsvik, 

ero på att forskare oftast definierar ledarskap efter deras eget individuella 

na 

hey 

r en mycket bra och bred definition, men då det i 
revarande uppsats skall studeras makt är den definition som passar bäst in och som kommer 

m ledare gör i sitt dagliga arbete görs för att försöka influera människor att 
rändra sina beteenden (Howell & Costley, 2001). Inflytande benämns ofta som användandet 

n 

ör att 

att använda sig a
maktposition (Bolman & Deal, 1997), och som får saker och ting gjorda genom andra 
människor (Robbins, 2003). En chef är ofta involverad i flera olika aktiviteter daglige
många av aktiviteterna varar ofta bara en kort stund (Yukl, 2006). Chefer försöker fatta
rationella beslut, hantera konflikter, lösa problem, utvärdera insatser och resultat, fördela 
belöningar och sanktioner (Bolman & Deal, 1997).  
 
Det sägs idag att chefernas funktioner är att planera, 
(R
uppgifterna skall grupperas, vem som rapporterar till vem och var beslutet skall tas. G
att motivera, styra andras aktiviteter, fördela resurser, välja det mest effektiva 
kommunikationssättet eller lösa konflikter hos de underordnade, leder chefen sina 
underordnade för att nå uppsatta mål (Bolman & Deal, 1997; Robbins, 2003). O
märker att det inte fungerar är det dennes jobb att se till att få organisationen tillbak
fötterna (Robbins, 2003).  
 

2

1999). Detta kan b
perspektiv och vinklar det på så vis efter det som intresserar dem (Yukl, 2006). De flesta 
definitioner av ledarskap utgår från att ledarskap är en process där en person avsiktligen 
försöker påverka andra personer genom att guida, strukturera och främja aktiviteter och 
relationer inom gruppen eller organisationen (Yukl, 2006). Utöver ovanstående är forskar
ganska oense om allt annat i sina egna definitioner om ledarskap. Som tidigare nämnts 
definieras ledarskap som: ”the ability of an individual to influence, motivate, and enable 
others to contribute toward the effectiveness and success of the organizations of which t
are members.” (House et al., 2004, s.15).   
 
House et al. (2004) definition av ledarskap ä
fö
att användas: ”the ability to influence a group toward the achievement of goals.” (Robbins, 
2003, s. 314).   
 
De handlingar so
fö
av makt och det är väldigt viktigt att ledaren lyckas få detta inflytande och på så sätt forma si
grupp då ledaren annars inte har någon att leda. Men även om ledaren lyckas influera 
merparten av sina underordnade är det idag vanligt att ledare inte har total kontroll över alla 
sina underordnades beteenden. Ledarna försöker därför använda sig av olika metoder f
alla skall påverkas. Dessa metoder är ofta icke tvingande så som belöning, uppvisning av sin 
kunskap, moral eller att understryka sin formella makt. Det förekommer dock ibland även 
tvång så som materiella förändringar, utdelning av tråkiga arbetsuppgifter, löneförminskning 
och avskedanden. 
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2.2 Maktklassificering 
 
När det gäller att studera makt kontra ledarskap används ofta French och Ravens 
klassificering av olika maktkällor som grund vid studier (Bass, 1990). French och Raven 
(1959) utvecklade sin teori utifrån vilket inflytande makt har på människor. De tittade i sin 
studie på relationen mellan överordnad och underordnad och kom fram till att det fanns fem 
olika källor till makt. 
 
French och Ravens gruppering av makt är relevant vid studier om interaktion mellan individer 
eftersom deras maktteori vänder sig mot aktiva relationer (Aguinis, Nesler, Quigley, Suk-Jae-
Lee, & Tedeschi, 1996). Det French och Raven ville uppnå med sin studie var att identifiera 
olika typer av makt och systematiskt definiera dem. Detta för att det skulle gå att jämföra de 
olika maktkällorna i förhållande till de förändringar som sker när någon använder sig av makt 
(French & Raven, 1959). French och Ravens modell är presenterad och använd i merparten av 
studierna inom ämnet makt. Många forskare hävdar även att det är den klassificering som är 
mest använd vid undersökningar om makt (Daft, 1999; Hinkin & Schriesheim, 1989). 

 

2.2.1 Belöningsmakt 
“Power who basis is the ability to reward.” (French & Raven, 1959, s.156)    

Makt genom belöning är att kunna fördela arbetsuppgifter, pengar, politiskt stöd eller andra 
belöningar (Bolman & Deal, 1997). Människor utför arbeten, önskemål eller direktiv som ges 
dem för att de i sitt ställe får vad de anser vara en värdefull belöning (Robbins, 2005). Enligt 
Hinkin et al. (1991) innebär belöningsmakt att chefen kan bestämma de underordnades lön, 
fördela eftertraktat arbete, befordra och uppmuntra dem. 
 
Utifrån French och Ravens (1959) studie baseras belöningsmakt på de underordnades 
uppfattning om att den överordnade kan frambringa belöningar till de underordnade. Styrkan 
med belöningsmakt är att den ökar beroende på de underordnades uppfattning om hur väl den 
överordnade kan ge dem belöningar. Styrkan beror även på hur väl den överordnade kan 
uppfylla de underordnades uppfattning om belöningar samt hur väl den överordnade kan 
förmedla de positiva uppfattningarna och minska de negativa.  
 
Det är även viktigt att den överordnade inte sätter upp orimliga krav på de underordnade 
(French & Raven, 1959). Om de underordnade inte kan utföra prestationen minskar 
förtroendet för den överordnade och deras förväntningar på att få belöningar i framtiden. 
Belöningsmakt fungerar ofta bättre för högre uppsatta chefer än för chefer på lägre nivå 
(Yukl, 2006). Detta eftersom högre chefer ofta har mer befogenhet att styra över företagets 
resurser och kan således lättare utfästa belöningar. Har en ledare kontroll över belöningar ger 
det denne en möjlighet att få inflytande på de underordnade genom att de får en belöning som 
motprestation om det gör som ledaren säger (Jacobsen & Thorsvik, 1999). 
 

2.2.2 Tvingandemakt 
”Power who basis is the ability to manipulate the attainment of valences.” (French & Raven, 
1959, s.157) 

Tvingandemakt är att kunna begränsa, blockera, störa eller straffa andra (Bolman & Deal, 
1997). Tvingandemakt innebär enligt Hinkin et al. (1991) att chefen kan tillrättavisa de 
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underordnade med en varning och fördela ej eftertraktat arbete till dem. Tvingandemakt är 
beroende av att rädsla uppstår hos den individ som makt utövas på (Robbins, 2005). 
 
Individen utför arbetet eftersom denne är rädd för de negativa resultat som kan uppstå ifall 
denne inte lyder. Har en ledare kontroll över bestraffningsåtgärder ges det en möjlighet för 
ledaren att få inflytande genom hot. Den underordnade gör som den blir tillsagd av ledaren 
eftersom den inte vill råka ut för någon bestraffningsåtgärd (Jacobsen & Thorsvik, 1999). 
 
Tvingandemakt baseras på om de underordnade uppfattar att den överordnade har förmågan 
att bestraffa denna (French & Raven, 1959). Tvingandemakt tenderar även att minska de 
underordnades dragningskraft av den överordnade. Tvingandemakt är: ”At the organizational 
level, A has coercive power over B if A can dismiss, suspend, or demote B, assuming that B 
values his or her job. Similarly, if A can assign B work activities that B finds unpleasant or 
treat B in a manner that B finds embarrassing, A possesses coercive power over B.” 
(Robbins, 2005, s. 391). 
 
En ledare bör hålla sig ifrån tvingandemakt eftersom denna makt är svår att använda och får 
ofta negativ effekt på de underordnade då de blir uppretade (Yukl, 2006). Det har i studier 
visat sig att ju mer en person använder sig av tvingandemakt desto mindre omtyckt blir den 
(Levi, 2007). Detta resulterar i att kunskapsmakt, referensmakt och informationsmakt 
minskar. Ledares användande av tvingandemakt har minskat de senaste åren beroende på att 
de blivit medvetna om de negativa konsekvenser som tvingandemakt medför (Yukl, 2006). 
Det bästa sättet att använda tvingandemakt i en organisation är genom att sätta upp regler om 
hur personer i företaget ska bete sig.  
 

2.2.3 Positionsmakt 
”Power which stems from internalized values.” (French & Raven, 1959, s.159)   

Genom att inneha en viss position innehas också en viss form av formell makt (Bolman & 
Deal, 1997). Genom sin positionsmakt har en person formell auktoritet att kontrollera och 
använda organisationens resurser (Robbins, 2005). Positionsmakt innebär enlig Hinkin et al. 
(1991) att den underordnade förväntas utföra chefens önskemål och att chefen kan kräva att 
de underordnade utför dennes krav. Exempel på positionsmakt kan vara en lärare som sätter 
betyg, eller en polis som utfärdar böter (Bolman & Deal, 1997). 
 
Positionsmakt baseras på de underordnades uppfattning om att den överordnade, på grund av 
sin position, har rätt att bestämma hur de underordnade ska bete sig (French & Raven, 1959). 
Positionsmakt består av en rad olika värderingar som individer accepterar. Värderingarna kan 
vara kulturella, sociala eller formella. Genom att ha positionsmakt innehas också både 
tvingandemakt och belöningsmakt men acceptans från de övriga medlemmarna i 
organisationen måste erhållas för att den formella auktoriteten skall fungera (Robbins, 2005). 
 
Positionsmakten är baserad på normer och förväntningar från en grupp människor om hur 
personen i en viss position ska agera (Bass, 1990). Om en ledare håller sig till gruppens 
förväntningar när det gäller ledarens position och vad denne har för befogenhet kommer 
gruppen acceptera ledaren. Genom det blir det lättare för ledaren att påverka och få inflytande 
över gruppen. En strategi som används går ut på att ledaren hänvisar till organisationens 
rutiner och regler (Jacobsen & Thorsvik, 1999). Detta innebär att de underordnade gör som de 
blir tillsagda eftersom ledaren genom sin formella ställning representerar organisationen och 
det är i den alla arbetar. 

7 



 
 

När positionsbaserat inflytande försöker mätas inom ledarskap underskattas det dock ofta 
(Howel & Costley, 2001). Att det underskattas beror antagligen till största del på att de 
underordnade hellre vill få det att se ut som om de lyder order, eftersom deras ledare har 
referens- och kunskapsmakt, än att de lyder eftersom de är rädda eller endast gör det för 
personlig vinning. Det har också visat sig att ju mer positionsmakt någon har ju mer 
belöningsmakt och tvingandemakt innehar också denna person (Levi, 2007). Samtidigt som 
Rahim (1986, ref. i Bass, 1990) visade att om belöningsmakt infanns så infanns också 
positionsmakt samt att om tvingandemakt fanns så fanns också positionsmakt. 
 

2.2.4 Referensmakt 
”Power who has its basis in the identification.” (French & Raven, 1959, s.161) 

Referensmakt baseras på att de underordnade identifierar sig med den överordnade som enligt 
de underordnade har åtråvärda resurser eller personliga karaktärsdrag, och att de 
underordnade gör vad som helst för att tillfredsställa den överordnade (Robbins, 2005). 
Referensmakt innebär också att de underordnade respekterar och beundrar chefen (Hinkin et 
al., 1991). Referensmakt uppkommer när en person beundrar en annan och att denna önskar 
att bli som den andra (Robbins, 2005). Exempel på referensmakt finns tydligt i 
reklambranschen där olika kändisar medverkar i reklam och på så sätt influerar tv-tittarna och 
deras val av produkter. 
 
Utifrån French och Ravens (1959) studie baseras referensmakt på att de underordnade 
identifierar sig med den överordnade. Genom att de underordnade identifierar sig med den 
överordnade känner de underordnade samstämmighet med den överordnade eller har en 
önskan att vara som den överordnade. Med tanke på att de underordnade identifierar sig med 
den överordnade är det bra att använda sig av referensmakt när den överordnade känner att de 
underordnade ser upp till denne (French & Raven, 1959). I en studie av Podsakoff och 
Schriesheim (1985) utgicks det från att de underordnade blir mer influerade när de blir 
accepterade av ledaren. De fann att ledares användande av referensmakt ofta leder till bättre 
prestation bland de underordnade och att de även blir mer nöjda. En strategi som ofta 
förknippas med referensmakt är personliga hänvändelser, vilket innebär att ledaren ber sina 
underordnade att göra denne en personlig tjänst (Jacobsen & Thorsvik, 1999). Bass (1990) 
hävdar däremot att det finns vaga bevis, i de studier som har gjorts, att referensmakt verkligen 
influerar och leder underordnade. Vidare skriver han att de flesta studier som har gjorts inom 
referensmakt är gjorda utifrån vänskap och popularitet, vilket enligt honom inte är tillräckligt 
för att kunna säga att referensmakt är gångbart hos en ledare. 
 

2.2.5 Kunskapsmakt 
“Power resulting from a leader’s special knowledge or skill regarding tasks performed by 
followers…/” (Daft, 1999, s.471) 
 
Kunskapsmakt innebär att chefen kan bistå de underordnade med lösningar och råd på 
jobbrelaterade problem, bistå de underordnade med teknisk kunskap och dela med sig av sin 
ansenliga erfarenhet och utbildning (Hinkin et al., 1991). Unik kunskap om hur en 
arbetsuppgift bäst utförs eller löser ett viktigt problem skapar ett potentiellt inflytande över 
andra (Yukl, 2006). Kunskapsmakt har blivit ett av de mäktigaste sätten att påverka andra då 
världen blivit mer teknologiskt orienterad. Eftersom våra jobb blir mer och mer specialiserade 
blir vi också mer beroende av våra experter för att kunna nå våra mål (Robbins, 2005). 
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Kunskapsmakt är enligt French och Ravens (1959) studie baserad på vad de underordnade 
uppfattar och anser om vilken kunskap och expertis den överordnade har. Styrkan med 
kunskapsmakt varierar beroende på omfattningen av den kunskap den överordnade besitter. 
Det är troligen så att de underordnade sätter den överordnades expertis i förhållande till de 
underordnades egen kunskap.  
 
Podsakoff och Schriesheim (1985) menar att vid en eventuell jämförelse mellan de olika 
maktkällorna skulle en ledare som använder kunskapsmakt blir mer accepterad av sina 
underordnade än om ledaren skulle använda sig av någon annan maktkälla. Vidare skriver de 
att om ledaren blir accepterad medför det att de underordnande blir mer tillmötesgående och 
därmed framkallar mindre motstånd mot ledaren. Rahim (1986, ref. i Bass, 1990) visade 
genom sin forskning på företagsledare att om kunskapsmakt infanns så infanns också 
referensmakt. 
 
Kunskapsmakten är endast en maktfaktor ifall andra är beroende av den person som innehar 
den unika kunskapen (Yukl, 2006). En strategi som ofta används inom kunskapsmakt är 
rationell övertalning, vilket innebär att den underordnade gör som denne blir tillsagd om 
denne anser att ledarens argument är tillräckligt bra (Jacobsen & Thorsvik, 1999; Levi, 2007; 
Yukl, 2006).  
 
 
2.2.6 Maktkällornas effektivitet 
Effektivitet handlar om att nå uppsatta mål med hjälp av så få resurser som möjligt (Jacobsen 
& Thorsvik, 1999). Vilken av de fem maktkällorna som är mest effektiv är svårt att avgöra 
och troligtvis är det så att alla kan vara mer eller mindre effektiva. Belöningsmakt kan vara 
effektivt om de underordnade önskar sig belöningen och även ser att de kan uppnå den 
(Vroom, 1995). Tvingandemakt är den maktkälla som vid en jämförelse med övriga kan ge 
mest negativa effekter (Etzioni, 1966). Omfattande och kontinuerligt bruk av tvingandemakt, 
där underordnade tvingas utföra saker de egentligen inte vill och inte uppfattar som riktiga, 
kan få olyckliga konsekvenser så som svag motivation och i vissa fall psykisk belastning 
(Jacobsen & Thorsvik, 1999). 
 
När det gäller positionsmakt kan det vara effektivt om själva organisationen ses som viktig 
och försvarbar (Selznick, 1957). Referensmakt anses vara effektivt om ledaren kan skapa ett 
samband mellan det ledaren ber sina underordnade göra och konsekvenserna för ledaren som 
person (Jacobsen & Thorsvik, 1999). Till sist kan kunskapsmakt användas effektivt om de 
underordnade uppfattar chefens argument i en särskild fråga som korrekta.  
 

2.3 Övriga maktkällor 
 
Det har i senare studier visat sig att French och Ravens klassificering i vissa sammanhang 
varit ofullständig då de inte täckt upp hela maktområdet. Därmed har det i föreliggande studie 
valts att även använda Yukl och Falbes (1991, ref. i Yukl, 2006) maktkällor; 
Informationsmakt och Ekologisk makt.  
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2.3.1 Informationsmakt 
 “Power involves both the access to vital information and control over its distribution to 
others.” (Pettigrew, 1972 ref. i Yukl, 2006, s. 156) 
 
Informationsmakt definieras som: ” A’s potential to influence B because of the judged 
relevance of the information contained in A’s message.” (Erchul, Raven & Whichard, 2001, 
s.484). En del av denna informationsmakt erhålls genom den position en chef har i 
organisationen och dennes kommunikationsnätverk (Yukl, 2006). Detta tillåter tillgång till 
information som andra inte har. Chefer i en organisation som har information eller kunskap 
som andra behöver kan göra dessa beroende av chefen (Robbins, 2005). Chefer som har 
tillgång till t.ex. försäljning, kostnader, lön och vinst kan använda sådan information för att 
forma och kontrollera sina underordnade. En chef med informationsmakt kan samtidigt välja 
hur han eller hon vill delge de underordnade denna information och därmed påverka deras 
uppfattningar och attityder (Kuhn, 1982 ref. i Yukl, 2006). För att få och behålla denna makt 
måste man ständig bruka informationen, kontinuerligt arbeta i nätverket av information och 
hämta information från det (Kotter, 1982). 
 
 
2.3.2 Ekologisk makt   
“Control over the physical environment, technology, and organization of the work…/” (Yukl, 
2006, s.157) 
 
Ekologisk makt bidrar till ett indirekt inflytande (Yukl, 2006) genom att t.ex. kunna förändra 
utformningen av arbetet för att påverka de underordnades uppfattningar och attityder och öka 
deras motivation (Oldham, 1976 ref. i Yukl, 2006). Den fysiska miljön kan också ändras 
genom att t.ex. använda ljus eller ljud för att meddela en tekniker om att det är dags att 
underhålla en maskin (Yukl, 2006). Även kulturen kan bearbetas så att attityder och 
beteenden påverkas (Schein, 1992). Det behövs därför nödvändigtvis inte heller något 
formellt ledarskap för att ha ekologisk makt (Tushman & O’Reilly, 1996 ref. i Yukl, 2006). 
 

2.4 Operationalisering 
 
De maktkällor som tagits upp och definierats i studien kommer att ligga till grund för de 
frågor som ställs vid intervjuerna. För att skapa en högre reliabilitet och validitet har 
maktkällorna därför operationaliserats. Detta eftersom operationaliserade termer hjälper till att 
få reda på om en viss företeelse föreligger eller inte (Hartman, 2004). Ett exempel på 
operationalisering är att säga att referensmakt föreligger om de underordnade anser att ledaren 
är en förebild för dem.  
 
De undergrupper som har tagits fram under varje maktkälla kommer att användas i 
intervjuguiden för att få reda på vilken maktkälla som föreligger hos respektive 
förstagångschef. Nedanstående undergrupper är alla baserade på förstagångschefens 
eventuella makt över de underordnade.  
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Tabell 2.1 Operationalisering av maktkällorna. (Egen konstruktion) 
 

Huvudgrupp Undergrupp 
Belöningsmakt Fördela eftertraktat arbete (Bolman & Deal, 1997; 

Hinkin et al., 1991) 
Bestämma ersättning (Hinkin et al., 1991) 
Befordra (Hinkin et al., 1991) 
Uppmuntra (Hinkin et al., 1991) 

Tvingandemakt Begränsa (Bolman & Deal, 1997) 
Tillrättavisa med varning (Hinkin et al., 1991) 
Bestraffa (French & Raven, 1959) 
Fördela ej eftertraktat arbete (Hinkin et al., 1991; 
Robbins, 2005) 

Positionsmakt Uppfyllelse av önskemål (Hinkin et al., 1991) 
Ställa krav (Hinkin et al., 1991) 
Kontroll över organisationens resurser (Robbins, 2005) 
Kontroll över beteende (French & Raven, 1959) 

Referensmakt Respekt (Hinkin et al., 1991) 
Förebild (Hinkin et al., 1991) 
Beundra (Hinkin et al., 1991; Robbins, 2005) 

Kunskapsmakt Lösa problem (Hinkin et al., 1991) 
Erfarenhet (Hinkin et al., 1991) 
Utbildning (Hinkin et al., 1991) 
Teknisk kunskap (Hinkin et al., 1991) 

Informationsmakt Tillgång (Pettigrew, 1972 ref. i Yukl, 2006) 
Delge (Kuhn, 1982 ref. i Yukl, 2006) 
Kommunikationsnätverk (Kotter, 1982; Yukl, 2006) 

Ekologiskmakt Kontroll över fysiska miljön (Yukl, 2006) 
Kontroll över teknologin (Yukl, 2006) 
Organisera arbetet (Oldham, 1976 ref. i Yukl, 2006) 
Påverka företagskultur (Schein, 1992) 
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2.5 Teoretisk modell 
 
Utifrån de nyckelbegrepp som ligger till grund för studien har sedan den teoretiska modellen 
skapats.  

 
 
 
 
 
 

Förstagångschefens 
uppfattning om  

Underordnades  

 
 
 
 

  
 
Figur 2.1 Teoretisk modell (Egen konstruktion)  
 
Den teoretiska modellen består av förstagångschefens egen uppfattning om vilka maktkällor 
denne besitter och de underordnades uppfattning om vilka maktkällor förstagångschefen 
besitter. Tillsammans skall detta ge svar på frågeställningen och syftet och på så sätt ge en 
förståelse för vilken form av makt förstagångschefen verkligen besitter.  
 
Maktkällorna som studeras och tas upp i ovanstående modell består av French och Ravens  
(1959) klassificering existerande av; Belöningsmakt, Tvingandemakt, Kunskapsmakt, 
Referensmakt, Positionsmakt samt Yukl och Falbes (1991, ref. i Yukl, 2006); 
Informationsmakt och Ekologisk makt.  

 

sin makt 
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förstagångschefens makt 
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3. METOD 
 
I metodavsnittet kommer de metodologiska valen att presenteras samt vad dessa haft för 
betydelse för studien.  
 
.1 Forskningsansats 

al av metod görs utifrån den problemformulering som ligger till grund för undersökningen 

metodlära skiljs det oftast på två grupper av metoder; kvantitativ och kvalitativ (Andersen, 
tt 

v metod.  

 

enna studie kommer att bygga på en kvalitativ metod för insamlandet av empiriskt material. 

3.2 Litteraturstudie   

itteraturen i uppsatsen har till största del samlast in via Högskolan i Halmstads skolbibliotek 

Lund. 

ner 

ålet vid litteratursökningen har varit att ha med så ansedda skribenter och forskare som 
ar 

nch 

3.3 Urvalsmetod 
 

3
 
V
och metoden skall bidra med att uppnå ny kunskap och därmed en förklaring av problemet 
(Holme & Solvang, 1997; Jacobsen, 2002; Trost, 2005).   
 
I 
1994; Jacobsen, 2002; Trost, 2005). Vid en kvantitativ metod kan det något förenklat sägas a
frågeställningen gäller hur ofta, hur många eller hur vanligt (Trost, 2005). Det som skall 
mätas är mätbart och resultaten presenteras numeriskt (Andersen, 1994). Det måste 
förekomma något rangordningsmått, t.ex. en skala, för att det skall vara en kvantitati
Vid val av en kvalitativ metod vill forskaren inte ha reda på hur mycket, utan vad för slags 
karaktär eller egenskaper någonting har (Johansson, 2000). Om frågeställningen gäller att få
en djupare förståelse är metoden kvalitativ (Trost, 2005). Enkla och raka frågor ställs vid 
intervjuer vilka ger riklig information som sedan analyseras.  
 
D
Detta eftersom syftet med uppsatsen är att skapa förståelse för förstagångschefens upplevelse 
av den egna makten, de underordnades upplevelse av förstagångschefens makt samt skapa 
förståelse för den gemensamma uppfattningen om förstagångschefernas makt. 
 

 
L
samt andra nationella bibliotek via fjärrlån. Artiklarna har samlats in via bibliotekets 
artikeldatabas på Högskolan i Halmstads samt Lunds Universitets artikeldatabas Elin@
Elin@Lund användes för att komplettera Högskolan i Halmstads artikeldatabas. Sökorden har 
varit: leadership, manager, first time manager, first time leader, power, bases of power, 
ledarskap, förstagångschefer, makt, French och Ravens maktkällor och olika kombinatio
av dessa. 
 
M
möjligt samt att litteraturen skall vara så ny som möjligt. Genom våra litteratursökningar h
några författare återkommit i både artiklar och böcker och därmed har dessa ansetts vara 
ansedda skribenter. Att få fram ny forskning om maktfaktorer utöver de utvecklade av Fre
och Raven visade sig dock vara svårt. Detta då French och Ravens ursprungliga maktkällor 
blivit allmänt accepterade och än idag är väl använda.  
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I de kvalitativa studierna önskas en så stor variation på respondenterna som möjligt, urvalet 
kall med andra ord vara heterogent (Trost, 2005). För att uppnå denna variation försöktes ett 

r 

a anställa förstagångschefer. Utav 
essa 43 svarade 22 stycken att de tyvärr inte kunde bidra med hjälp eftersom trycket var så 

 gjordes därför i stället med hjälp av ett bekvämlighetsurval. Enligt 
ekvämlighetsprincipen väljs de individer som finns tillgängliga ut, t.ex. via 

alet inte 
en. 

a 
 

sig 

att de chefer 
om skulle medverka i undersökningen var ledare med personalansvar. Utan underordnade att 

 
a, 

 
 

s 
 

r du chef för första gången? 

ien en annan infallsvinkel har även förstagångschefernas 
nderordnade fått vara med och säga sitt om hur de ser på sin chefs maktposition. Detta 

 
le ha 

s makt var 

s
så kallat strategiskt urval till en början göras med en jämn fördelning mellan män och kvinno
i varierande åldrar. En sökning på Google gjordes för att få tag på rekryteringsbyråer som 
skulle kunna hjälpa till att hitta dessa förstagångschefer.  
 
Kontakt togs med 43 rekryteringsbyråer som tycktes kunn
d
stort på arbetsmarknaden att de inte hade tid. Övriga 21 svarade inte alls på förfrågan. Det 
insågs då snabbt att ett strategiskt urval skulle bli svårt att genomföra utan hjälp från 
rekryteringsbyråerna.  
 
Val av förstagångschef
b
bekantskapskretsar. (Hartman, 2004). Fördelen med bekvämlighetsprincipen är att det är 
enkelt och användbart när det finns begränsade resurser. Nackdelen är att urv
säkerligen blir representativt i den mån att vem som helst kunnat vara med i undersökning
Då sökandet av intervjupersoner nu istället fick gå genom kontakters kontakter på olik
företag blev det konstigt att tacka nej till de förstagångschefer som kontakt skapades med bara
för att de inte stämde överens med det strategiska urvalet. Utfallet blev därför mestadels 
kvinnliga respondenter och endast en manlig respondent. Att urvalet inte blir representativt 
vid bekvämlighetsurval är ett uppmärksammat problem och forskaren får då istället nöja 
med vad denne får och hoppas på att variation ändå infinner sig (Trost, 2005). 
 
För att kunna svara på uppsatsens problemformulering och syfte var det viktigt 
s
utöva makt på skulle det bli omöjligt att relatera chefens makt till teorins maktkällor. Då 
chefer på den högsta ledarskapsnivån, den så kallade institutionella nivån, inte jobbar så 
mycket med de underordnade, utan mer med långsiktig planering (Jacobsen & Thorsvik, 
1999), har sådana chefer exkluderats ur undersökningen. I stället har fokus riktats mot de
mellersta och lägsta ledarskapsnivåerna de så kallade administrativa och operativa nivåern
då dessa chefer har närmre och mer kontakt med de underordnade (Jacobsen & Thorsvik, 
1999). Ett ytterligare krav som ställdes på de administrativa och operativa ledarskapsnivåerna
var att chefen och på så sätt också den utsedde ledaren skulle befinna sig på någon form av
gruppnivå där de underordnade styrs av chefens dagliga arbete. För att säkerställa att 
förstagångscheferna verkligen befann sig på de administrativa och operativa nivåerna ställde
därför följande frågor angående deras position och ledarskap vid den första kontakten:
 
Vad är din position i företaget? 
Ä
Har du underordnade? 
 
För att samtidigt ge stud
u
eftersom chefen kan ha en annan uppfattning eller medvetet ge en skev bild på sin
maktposition jämfört mot de underordnade. Kravet på de underordnade var att dessa skul
den valda chefen som närmsta chef över deras dagliga arbete. Kontakten med de 
underordnade togs genom förstagångschefen och det var denne som sa vilka underordnade vi 
kunde intervjua. För att få en så rättvisande bild som möjligt av förstagångschefen
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det viktigt att de underordnade var direkt underordnad chefen. 
 
Urvalet som använts i föreliggande studies empiriska undersökning består alltså av personliga 

ta 
 22 

derordnade 

3.4 Datainsamlingsmetod 

n metod som ofta används av forskare vid insamlandet av data är intervjuer (Starrin & 
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t 

og i intervjun 
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studien användes en intervjuguide (bilaga 1), som förbereddes innan intervjuerna, för att 
, 
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tervjuerna hölls i företagens lokaler för att få en så trygg miljö som möjligt för 
atser som 

r 

orna 

ågan. 
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intervjuer med två kvinnliga förstagångschefer på gruppnivå. I hotell och restaurangbranschen 
var chefen 30 år gammal, hade varit chef i företaget i två år och hade utbildning från 
Arbetsvetenskapsprogrammet och en del intern ledarskapsutbildning. De två undersök
underordnade var båda kvinnor och 23 år gamla. Inom detaljhandelsbranschen var chefen
år gammal, hade varit chef i företaget i fyra månader och hade utbildning från IT-
ekonomprogrammet och viss intern ledarskapsutbildning. Två av de undersökta un
var kvinnor och i åldrarna 25 och 35. Den tredje underordnade var man och 20 år gammal.  
 

 
E
Svensson, 1999). En intervju är: ”en speciell form av samtal med det speciella syftet att s
in information.” (Starrin & Svensson, 1999, s. 52).  I föreliggande studie har en kvalitativ 
intervju använts eftersom en sådan intervju blir mindre styrd då respondenten har möjlighe
att formulera sina egna svar (Andersen, 1994; Holme & Solvang, 1997). Den 
semistrukturerade intervjutekniken användes för att få en ännu mer öppen dial
med möjlighet att ställa ostrukturerade följdfrågor utöver de strukturerade frågorna 
(Andersen, 1994; Kvale, 1997). Det är även viktigt att den som intervjuar är flexibel
anpassa intervjun under dess gång (Starrin & Svensson, 1999). Detta blir extra viktigt i denna 
studies intervjuer då respondenterna fritt får formulera sina egna svar och på så sätt kanske 
svarar på två frågor på en gång. 
 
I 
kunna hålla sig inom ämnet och inte få en för stor mängd irrelevant information. (Andersen
1994; Hartman, 2004). Frågorna i intervjuguiden utgår från operationaliseringen. Vid 
intervjuerna användes också en diktafon så att det i efterhand skulle vara möjligt att lys
igenom intervjuerna så att all viktig information framkom (Trost, 2005). Fördelarna med att
använda sig av diktafon är att tonfall och ordval kan återspelas och uppmärksammas, 
intervjun kan i sin helhet skrivas ner och höras i efterhand samtidigt som anteckningar inte 
behöver göras. Därmed kan koncentrationen läggas på intervjun. Denna teknik utnyttjades i 
föreliggande studie och varje intervju skrevs ner ordagrant. Nackdelarna är däremot att det ta
tid att lyssna igenom materialet och att gester och mimik går förlorat (Trost, 2005). 
 
In
respondenterna. Författarna har även försökt välja så avkopplande och avskilda pl
möjligt för att inte störa respondenterna, då störningar skulle kunna leda till missvisande sva
(Trost, 2005). Tiden då intervjuerna hölls berodde på respondenternas arbetstider. Detta 
innebar att merparten av intervjuerna hölls på dagtid under normala arbetstider men det 
förekom även en intervju på natten. Vid intervjutillfällena följdes intervjuguiden och fråg
ställdes i de flesta fall i den ordning de var uppställda. I något fall ställdes någon fråga 
tidigare eller senare i ordningen på grund av att respondentens svar naturligt ledde till fr
Det förekom även emellanåt följdfrågor runt de standardiserade frågorna då det ibland var 
nödvändigt att respondenterna utvecklade och förtydligade sina svar. Tiden det tog att utför
intervjuerna var ca 45 minuter per chefsrespondent och ca 30 minuter för de underordnade. 
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3.5 Analysmetod 
 
För att analysera empirin som framkommit ur intervjuerna har en Ad-Hoc analys använts, 
vilket innebär att olika angreppsätt och tekniker används (Kvale, 1997).  
 
En av de två teknikerna som använts är meningskategorisering, vilket innebär att intervjun 
kodas i kategorier som till exempel ”+” eller ”-” (Kvale, 1997). Detta görs för att se om ett 
fenomen förekommer eller ej.  Meningskategorisering har valts utifrån problemformuleringen 
och syftet eftersom studien skall belysa vilka maktkällor en förstagångschef besitter.     
 
Den andra tekniken som använts är meningstolkning, vilket innebär att forskaren gör 
spekulativa tolkningar på intervjun utifrån forskarens egna inlärda kunskaper (Kvale, 1997).   
Meningstolkning valdes för att författarna, utöver att endast se vilka maktkällor som fanns, 
även ville få förståelse för respondenternas situation.  
 

3.6 Reliabilitet och Validitet 
 
För att det inte skall uppstå mätfel när undersökningen utförs är det viktigt att det instrument 
som används är reliabelt (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001) En undersökning skall kunna 
göras upprepande gånger under olika omständigheter men ändå utmynna i samma resultat 
(Holme & Solvang, 1997; Trost, 2005). Det är dock svårt att uppnå full reliabilitet vid 
kvalitativa studier då människan inte är stabil eller statisk i åsikter, beteenden eller 
föreställningar (Trost, 2005). Svaren kan därför inte heller bli samma varje gång en intervju 
genomförs. Dock försöktes så hög reliabilitet som möjligt uppnås i studien genom att testa 
intervjun innan de verkliga intervjuerna, ha så likt förfarande vid varje intervju som möjligt 
samt försöka uppnå en så objektiv mätning som möjligt. Den objektiva mätningen försökte 
uppnås genom att basera intervjuguiden på operationaliseringen och därmed få en 
intervjuguide som baseras på vad teorin säger om varje makt. 
 
Intervjuguiden testades på personer som på olika sätt, och så mycket som möjligt, 
representerade urvalsgruppen (Trost, 2005). En chef fick utföra ett intervjutest som utformats 
för ledare samtidigt som två bekanta fick genomföra ett intervjutest som utformats för de 
underordnade. Intervjutesten gjordes för att se hur frågorna uppfattades och om det framgick 
vilket svar som förväntades. Under testintervjuerna framkom inga problem varpå frågorna 
förblev oförändrade.  
 
Under de verkliga intervjuerna ställdes samtliga intervjuade samma frågor och erbjöds ett så 
likt tillvägagångssätt som möjligt vid varje intervju för att få en så hög reliabilitet som 
möjligt. Detta för att mätningen inte heller skulle påverkas av de som utför intervjuerna och 
deras objektivitet (Holme & Solvang, 1997). Detta innebär att intervjuarna i så stor 
utsträckning som möjligt registrerar samma sak likadant (Trost, 2005), och därför deltog alla 
tre undersökande vid samtliga intervjuer. Risken vid en sådan situation är dock att den 
undersökta upplever ett underläge, men om ämnet är ”känsligt” kan det ändå vara lämpligt 
med flera intervjuare (Trost, 2005). 
 
Validitet handlar om att den empiri som samlas in skall vara giltig och relevant (Jacobsen, 
2002). Med giltighet och relevans menas att man faktiskt mäter det man vill mäta, att det som 
mäts uppfattas som relevant av de undersökta samt att det som mäts hos de undersökta också 
skall gälla för flera. Fördelen med att genomföra en kvalitativ studie är att hög validitet kan 
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uppnås då den som intervjuar har möjlighet att förtydliga samt ställa följdfrågor för att få svar 
på den ställda frågan och därmed undvika missförstånd (Holme & Solvang, 1997). 
 
Validiteten kan delas in i intern och extern validitet (Jacobsen, 2002). Den interna validiteten 
handlar om man verkligen mäter det man tror sig mäta. För att uppnå hög intern validitet och 
för att veta att det verkligen är de enskilda maktkällorna som mäts, operationaliserades de för 
att sedan skapa en intervjuguide där flera frågor rörande varje maktkälla togs upp. Detta för 
att kunna förstå de olika nyanserna i varje begrepp.  
 
Den externa validiteten infinns ifall resultatet från en viss studie inom ett begränsat område är 
giltigt även i andra sammanhang som t.ex. i andra företag (Jacobsen, 2002). Frågan man får 
ställa sig här är ifall det går att överföra resultatet från en undersökning till ett annat 
sammanhang? Då undersökningen är kvalitativ och görs i en mindre skala med ett fåtal 
företag är det svårt att generalisera.  
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4. EMPIRI 
 
I den empiriska studien redovisas den empiri som samlats in vid intervjuerna med två 
förstagångschefer och fem underordnade. Redovisningen av respondenternas svar kommer att 
grupperas efter bransch så att det tydligt framgår vad förstagångschefen och dennes 
underordnade anser om respektive maktkälla. 
 

4.1 Hotell och restaurangbranschen 
 
Den första respondenten arbetade i ett bolag inom hotell och restaurangbranschen som var 
beläget i Halmstad, Halland och hade ca 25 anställda. Förstagångschefen var kvinna, 30 år, 
receptionschef och ansvarar för 12 anställda. Hon hade snart innehaft chefspositionen i två år 
och hade tidigare erfarenhet i företaget då hon under sin fyraåriga utbildning arbetade extra 
där. De underordnade arbetade i receptionen och var båda kvinnor och 23 år gamla. 
 

4.1.1 Belöningsmakt 
 
Förstagångschefen ansåg sig ha stora möjligheter att fördela eftertraktat arbete, men satte sig 
ofta ner med sina underordnade och diskuterade vem som skulle passa bäst till vilken 
arbetsuppgift. Detta eftersom hon trodde att de underordnade kunde ha en annan åsikt än hon 
då de befann sig i receptionen merparten av tiden och bättre kände till arbetsuppgifterna. De 
underordnade var lite oense där den ena tyckte att det fanns möjlighet för chefen att göra detta 
medan den andre inte riktigt visste. Anledningen till att en av de underordnade inte visste, 
berodde på att denne inte kunde komma på en situation där förstagångschefen fördelade 
eftertraktat arbete. Denna kunde dock inte heller utesluta att chefen hade möjlighet att fördela 
eftertraktat arbete. 
 
 
Lönen för de underordnade sa sig chefen inte ha någon möjlighet att bestämma utan här var 
det hennes chef samt kollektivavtalet som bestämde lönerna som sällan var individuellt satta. 
Trots att hon inte kunde bestämma lönen kände hon att hon hade möjlighet att påverka hur 
hennes chef satte lönerna och sa att ”Det är ju min chef som sätter lönerna, men sen kan jag 
ju säga till henne om någon förtjänar lite mer”. Bonus och andra belöningar bestämdes av 
ledningsgruppen tillsammans med förstagångschefens chef. Detta framgick också tydligt hos 
de underordnade som var väl medvetna om hur lön, bonus och andra belöningar hanterades på 
företaget.  
 
Möjlighet att befordra de underordnade såg förstagångschefen sig inte heller ha då detta inte 
var möjligt på denna arbetsplats, något som de underordnade inte heller trodde. De trodde 
däremot att hon hade mycket att säga till om ifall en sådan situation skulle uppstå. 
Förstagångschefen såg sig däremot ha stor möjlighet att uppmuntra sina underordnade även 
om det ibland kunde feltolkas och tas som om hon lade sig i allt för mycket. De underordnade 
var eniga och ansåg att chefen kunde uppmuntra dem på olika sätt och att hennes försök ofta 
lyckades. En av de anställda sa t.ex. att ”hon säger ju när man har gjort någonting bra. Och 
vi har ju månadens anställd. Det är ju också en grej tycker jag.” 
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4.1.2 Tvingandemakt 
 
Att begränsa och fördela arbete som inte är så eftertraktat ansåg förstagångschefen vara en del 
av hennes arbetsuppgifter. Hon berättade att om hon inte ansåg att en person klarade av en 
uppgift eller att andra kunde göra den bättre, så delades den uppgiften ut till de andra. Att 
förstagångschefen hade möjlighet att fördela ej eftertraktat arbete var något de underordnade 
höll med om då de ansåg att detta var en del av hennes arbete. Däremot ansåg de inte att 
förstagångschefen kunde begränsa dem i sitt arbete.  
 
Att tillrättavisa någon ansåg chefen vara ett hårt ord och hon sa att hon hellre ville arbeta med 
kommunikation och förklara vad som gick fel och hur de skulle göra det bättre nästa gång. 
Om de underordnade gjorde något grovt fel sa förstagångschefen att det till slut kunde leda till 
att de underordnade fick en varning. Efter tre varningar kunde de förlora arbetet. 
Förstagångschefen utdelade dessa varningar i rådfråga med sin chef. Eftersom både 
förstagångschefen och hennes chef hade personalansvar tillsammans gjordes alla sådana 
beslut i samråd med varandra. De underordnade trodde att de kunde bli tillrättavisade och av 
förstagångschefen men de var inte riktigt säkra på hur det skulle gå till.  
 

4.1.3 Positionsmakt 
 
Förstagångschefen förväntade sig och räknade med att de underordnade skulle utföra hennes 
önskemål men viste att så inte alltid var fallet. Att kräva att de underordnade utförde de krav 
som hon ställde ansåg hon vara självklart. ”Det är ju deras arbetsbeskrivningar alltså vet de 
att detta skall göras för att vi skall få vara kvar här och för att vi skall få den lön vi får. Detta 
är vad som krävs av dig, och det är ju bara att lägga fram det.” De underordnade tyckte att 
chefen kunde kräva att de utförde hennes krav eftersom det är vad de är anställda för, men de 
sa att de inte utförde chefens önskemål bara för att det var deras chef som sa det utan för att 
det var deras arbetsuppgifter.  
 
Att kontrollera och använda organisationens resurser var inget som förstagångschefen ansåg 
sig ha någon större möjlighet till, utan här fick hon vända sig till sin chef eller ekonomichefen 
som i sin tur fattade besluten. Personalansvaret var som sagt delat mellan både 
förstagångschefen och hennes chef.  Även här var de underordnade ganska oense. Den ena 
tyckte att chefen hade möjlighet att kontrollera och använda organisationens resurser, medan 
den andra tyckte att chefen kunde vara delaktig, men att chefen inte fick bestämma allt själv. 
Oenigheten kan bero på att de var osäkra på om det var förstagångschefen eller huvudkontoret 
som beslutade om resurserna. 
 
Förstagångschefen ansåg sig ha stor möjlighet att bestämma hur de underordnade skulle se ut 
och bete sig och sa att ”det händer ju nästan direkt vid anställningsintervjun egentligen. Man 
skall ju både passa in i arbetslaget och hotell är ju ganska konservativt när det gäller klädsel 
och utseende”. De underordnade höll i stora drag med chefen, men tyckte samtidigt att 
mycket av det handlade om sunt förnuft.  
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4.1.4 Referensmakt 
 
Förstagångschefen ansåg att de som blivit anställda efter att hon blev chef beundrade och 
respekterade henne. Men eftersom hon gick från en i gruppen till att bli chef tyckte hon att de 
personer som hon arbetade med då fortfarande pratade med henne som om de vore kollegor.  
”När det gäller kunskap så tror jag att de kan se upp till en. Och även sättet att vara bland 
folk.” De båda underordnade beundrade och respekterade sin chef, eftersom de tycker att hon 
arbetade på bra och var engagerad i sitt arbete. 
 
Förstagångschefen kunde även se sig som en förebild för de underordnade främst genom 
kunskap samt i hur hon var i sitt bemötande mot människor. Hon trodde dock inte att de 
underordnade ville vara som hon är utan mer att de ville ha den kunskap som hon hade 
eftersom de ville bli säkrare i sina arbetsuppgifter. Detta var något som stämde bra in på de 
underordnade även om de var lite oense.  
 
En tyckte absolut att chefen var en förebild, medan den andre ansåg att alla har något man 
beundrar, men att chefen inte var mer förebild än andra. De underordnade tyckte att de till 
viss del arbetade hårdare för att de såg sin chef som en förebild, eftersom de också ville kunna 
lika mycket som sin chef. 
 

4.1.5 Kunskapsmakt 
Förstagångschefen ansåg sig dela med sig mycket av sina erfarenheter till de underordnade 
eftersom det dagligen kom upp nya frågor. De underordnade höll med om att hon var erfaren, 
vilket för dem medförde att hon visade dem hur de skulle utföra en viss arbetsuppgift eller 
hantera en viss situation. Förstagångschefen menade även att det var viktigt att hon delade 
med sig av erfarenheten eftersom det var viktigt att många kunde olika saker så att inte 
organisationen stod och föll på grund av en specifik individ.  
 
Kunskapen som förstagångschefen fått genom sin utbildning ansåg hon sig däremot inte 
använda sig av så mycket i sitt arbete, men hon använde och delade däremot ofta med sig av 
den kunskap hon fått genom åren inom branschen. De underordnade tyckte att 
förstagångschefen besatt relevant kunskap och att hon hjälpte dem med jobbrelaterade 
problem när sådana uppstod. Förstagångschefens utbildning var däremot något som ingen av 
de underordnade visste något om, vilket kan bero på att förstagångschefens utbildning och 
arbetsplats inte stämde överens. 
 
Den tekniska kunskapen delade förstagången med sig av och sa: ”Den tekniska som är här, 
den kan både jag och min chef när det gäller alla våra servrar, teknik, PC-kanoner och så. 
Det kan vi ju lära ut. Det jag kan lär jag självklart ut.” Detta var något som de underordnade 
höll med om. 
 

4.1.6 Informationsmakt 
 
Förstagångschefen fick mycket information från sin chef då hon ansåg sig vara dennes ”högra 
hand.” och även de underordnade ansåg att förstagångschefen fick mer information än vad de 
fick. Förstagångschefen delgav däremot inte all informationen till sina underordnade, om det 
inte var så att den berörde vederbörande. De underordnade ansåg sig få ta del av den 
information som verkligen berörde dem och de tror att skälet till att förstagångschefen inte 
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delgav dem all information var att de inte hade med den att göra. Förstagångschefen ansåg sig 
inte lämna ut information för att påverka de underordnade utan delade bara ut information 
eftersom den berörde och var viktig för de underordnade. Det kunde dock vara så att de 
underordnade påverkades av den information som delades ut trots att förstagångschefens 
intentioner endast var att informera dem. Det framgick tydligt att företagschefen hade ett 
kommunikationsnätverk som hon nyttjade och som de anställda inte hade tillgång till. 
 

4.1.7 Ekologisk makt 
 
När det gällde att påverka den fysiska miljön ansåg inte förstagångschefen att hon kunde 
påverka den mer än de underordnade och det var hennes chef som ansvarade för det 
ekonomiska när det gällde detta. Hon sa bland annat att ”det är inte jag som bestämmer för 
jag sitter inte på plånboken utan det gör min chef”. Hon säger sig därmed inte ha befogenhet 
att köpa in någonting för att förändra den fysiska miljön. De underordnade däremot trodde att 
förstagångschefen hade ganska bra möjlighet att påverka deras fysiska miljö. De tog som 
exempel upp att hon hade köpt in headsets för att de skulle slippa hålla i telefonluren vid 
telefonsamtal. De trodde även att om de påpekade att något inte var bra i deras arbete så 
skulle hon se över och rätta till problemet.  
 
Förstagångschefen menade att det är allas skyldighet och möjlighet att säga ifrån om något 
behövde åtgärdas, och att det i så fall skulle tas upp med hennes chef. Det var däremot hon 
själv som organiserade arbetet för de underordnade något som de underordnade var helt eniga 
om.  
 
Förstagångschefen tyckte att hon tillsammans med sin chef hade stora möjligheter att påverka 
företagskulturen. De underordnade var dock lite kluvna vad gällde förstagångschefens 
möjligheter att påverka företagskulturen. De trodde att hon nog påverkade men de sa sig inte 
kunna ge några riktiga svar. När vi ställde följdfrågor svarade en av de underanställda dock att 
hon ”tror att när man kom hit och gick jämte så såg man hur alla är på ett visst sätt och man 
blir ju lite likadan”. Det fanns därför en möjlighet att förstagångschefen påverkade 
företagskulturen genom att förändra den via varje nyanställd som anlände. 
 

4.2 Detaljhandelsbranschen 
 
Den andra respondenten arbetade i ett bolag inom detaljhandelsbranschen som var beläget i 
Halmstad, Halland och har ca 12 anställda. Respondenten var kvinna, 22 år, butikschef och 
ansvarade för alla 12 anställda. Hon hade innehaft chefspositionen i fyra månader och hade 
tidigare erfarenhet i företaget då hon under sin tvååriga utbildning arbetade extra där. De 
underordnade arbetade i butiken och bestod av två kvinnor i åldrarna 25 och 35 år samt en 
man, 20 år gammal.  
 

4.2.1 Belöningsmakt 
 
Förstagångschefen ansåg att hon hade väldigt stor möjlighet att fördela eftertraktat arbete, och 
gjorde så genom att fördela ut arbetet efter vem hon ansåg vara mest lämpad för det. De 
underordnade ansåg att förstagångschefen hade relativt bra möjlighet att fördela eftertraktat 
arbete men sa samtidigt att det fanns begränsningar eftersom de underordnade jobbade olika 
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mycket. Just dessa begränsningar innebar att de som arbetade mest ofta får utföra de flesta 
arbetsuppgifterna.  
 
När det gällde de underordnades lön och bonusar ansåg de underordnade att 
förstagångschefen inte hade någon möjlighet att påverka sådan ersättning vilket även 
förstagångschefen höll med om utan detta var något som sköttes via huvudkontoret. 
Förstagångschefen ansåg sig inte kunna befordra de anställda medan de underordnade ansåg 
att förstagångschefen hade möjlighet att befordra dem, framförallt kunde hon säga sin åsikt 
till den personalansvarige vid intern rekrytering. 
 
Både förstagångschefen och de underordnade ansåg att förstagångschefen hade bra möjlighet 
att uppmuntra de underordnade. Förstagångschefen nämnde att de underordnade bland annat 
fick fler arbetstimmar men även mindre belöningar i form av biobiljetter. De underordnade 
tyckte det var roligt att bli uppmuntrade men meningarna gick isär när det gällde hur ofta 
förstagångschefen verkligen uppmuntrade dem. Detta kan bero på att de underordnade kände 
olika mycket behov av uppmuntran. En underordnad menade att ”har man varit här ett tag 
känner man ett mindre behov än vad de som varit här en kortare tid.” 
 

4.2.2 Tvingandemakt  
 
När det gällde att begränsa de underordnades arbetsuppgifter ansåg förstagångschefen att hon 
hade möjlighet att göra detta. De underordnade ansåg även de att förstagångschefen hade 
möjlighet att begränsa de underordnade på deras arbetsplats. 
 
Att fördela ej eftertraktat arbete tyckte de underordnade var möjligt. Detta var även något som 
förstagångschefen tyckte sig kunna och kopplade det till att kunna fördela eftertraktat arbete. 
När det gällde att tillrättavisa de underordnade sa förstagångschefen: ”Jag brukar alltid göra 
så att jag börjar med en tillsägelse. Händer det igen så brukar jag ge ut en varning, beroende 
på hur stort felet är.” Varningarna förstagångschefen pratade om var skriftliga och efter tre 
varningar blev den underordnade avskedad. Detta var något som de underordnade var väl 
medvetna om och alla var eniga om att hon hade stora möjligheter till att utdela dessa 
varningar. Att straffa de underordnade tyckte förstagångschefen var onödigt och berättade att 
hon tyckte att det räckte att man sa till den underordnade att hon inte var nöjd med dennes 
prestation. ”För det tar rätt hårt att inte få höra att man är duktig.” De underordnade såg 
däremot inga större möjligheter för chefen att straffa dem förutom via de skriftliga 
varningarna. 
 

4.2.3 Positionsmakt 
 
Förstagångschefen förväntade sig bestämt att de underordnade skulle utföra hennes önskemål 
och de underordnade höll med och ansåg att de i så stor utsträckning som möjlighet uppfyllde 
önskemålen. Förstagångschefen ansåg också att de underordnade uppfyllde hennes krav men 
att de krav hon ställde oftast stod i arbetsbeskrivningen. ”Alltså jag har ju de krav som står i 
deras arbetskontrakt. Och i och med att de har skrivit på det så är det vad som gäller och då 
skall de göra det. Inga undantag.” De underordnade måste utföra dem, men inte 
nödvändigtvis på grund av hennes auktoritet. Om någonting inte stod i arbetsbeskrivningen 
kunde hon inte kräva att det gjordes, utan såg det mer som önskemål men förväntade sig ändå 
att de utförde uppgiften. De underordnade ansåg också att deras förstagångschef kunde kräva 
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att de utförde hennes krav. Däremot ansåg de att det ska vara arbetsrelaterat för att de skulle 
utföra uppgiften.  
 
När det gällde kontrollen över organisationens resurser ansåg förstagångschefen att hon till 
största del inte kunde det eftersom det mesta sköttes från huvudkontoret. Hon hade hand om 
pengarna från försäljningen men fick inte använda dem hur hon ville. Disponeringen av de 
underordnade var också hennes ansvar. De underordnade var här helt oeniga där en ansåg att 
hon kunde kontrollera resurserna lite, en annan att hon hade full kontroll och en tredje att hon 
inte hade det alls. Oenigheten kan bero på att de var osäkra över vem som fattade vilka beslut. 
De visste inte om det var förstagångschefen eller huvudkontoret som beslutade om resurserna. 
 
Förstagångschefen ansåg att hon till viss del kunde kontrollera hur de underordnade betedde 
sig. Då direktiven om hur de underordnade skulle vara kom från huvudkontoret var det viktigt 
att hon vid nyanställning såg till att en person var trevlig och säljande då det var viktigt att de 
inte blev otrevliga mot kunderna. De underordnade ansåg också att förstagångschefen 
kontrollerade hur de betedde sig och de höll med om att det hon kontrollerade var direktiv 
från huvudkontoret om hur de skulle bete sig ”Du har ju riktlinjer om hur du ska bete dig i 
butiken. Frångår du dessa riktlinjer har hon ju möjlighet att gå in och påpeka.” 
 

4.2.4 Referensmakt 
 
Förstagångschefen trodde att de underordnade beundrade och respekterade henne. 
Förstagångschefen hoppades också på att hon var en förebild för de underordnade men 
verkade osäker. ”Än så länge ja. Hade de inte gjort det så tror jag inte att de hade gjort det 
jag bett dem om.” Hon ansåg att de till viss del arbetade hårdare för att de ville göra henne 
nöjd men också för att de ville ha andra former av belöning. Hon trodde att de ansträngde sig, 
men mer för att de jämförde sig med sig själva och de andra underordnade, än för att de såg 
henne som en förebild.  
De underordnade sa att de respekterar sin förstagångschef. Däremot ansåg de inte att de 
beundrar henne ännu. De ansåg inte heller att förstagångschefen var en förebild för dem.  
 

4.2.5 Kunskapsmakt 
 
Förstagångschefen ansåg att hon hade stora möjligheter att dela med sig av sin erfarenhet och 
hon känner själv att hon hade mycket erfarenhet. Förstagångschefen sa att det kunde vara 
olika situationer med kunder som dök upp och att hon då kunde ge dem direktiv om hur de 
skulle hantera situationen. De underordnade höll med om att förstagångschefen var erfaren, 
vilket innebar att hon kunde visa hur hon gjorde en viss arbetsuppgift för att de underordnade 
skulle bli snabbare. När det gällde att lösa jobbrelaterade problem sa förstagångschefen ”Om 
de ber om min hjälp så hjälper jag dem självklart. Jag har alla möjligheter att göra det men 
de måste be mig.” De underordnade ansåg att hon hade möjlighet att lösa jobbrelaterade 
problem, men det var olika hur mycket hon hjälpte de underordnade detta berodde på att en 
del ansåg att de ofta klarade sig på egen hand.  
 
Den kunskap förstagångschefen fått genom utbildning använde hon sig inte utav förutom den 
utbildning hon fått internt då det inte berörde de underordnade särskilt mycket. De 
underordnade visste inte vad deras förstagångchef hade för utbildning förutom att hon gick på 
intern utbildning. Att de underordnade inte kände till förstagångschefens utbildning kan bero 
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på att förstagångschefen inte ansåg att den var arbetsrelaterad. Förstagångschefen ansåg att de 
underordnade måste kunna det system som de hade och de underordnade anser att hon hade 
möjlighet att bistå dem med teknisk kunskap men att det inte förekom särskilt ofta. 
 

4.2.6 Informationsmakt 
 
Förstagångschefen ansåg att hon hade tillgång till i stort sett all information som kontoret gav 
ut. ”Jag har ju tillgång till mycket mer i systemet än vad personalen har. Men det är ju 
tillgång som jag måste ha. Men mycket mer information har jag.” Hon delgav dem den 
informationen som berörde de underordnade, då det var hennes ansvar. Däremot fick de inte 
reda på information som förstagångschefen inte ansåg vara relevant för dem. De 
underordnade var helt övertygade om att förstagångschefen fick mycket mer information än 
vad de fick och att de fick ta del av den information som berörde dem. De underordnade 
visste däremot inte om informationen lämnades ut för att förstagångschefen ville påverka 
dem. Förstagångschefen menade att om det kom klagomål från kontoret så meddelade hon att 
”nu är kontoret på er, skärp er”. Detta ledde till att en del information indirekt påverkade de 
underordnade. Det framgick tydligt att förstagångschefen hade ett kommunikationsnätverk 
inom företaget, där chefen fick information som de underordnade inte hade.  
 

4.2.7 Ekologisk makt 
 
När det gällde den fysiska miljön ansåg inte förstagångschefen att hon hade så stora 
möjligheter att påverka den. ”Det är mer om jag kan påverka huvudkontoret så att de inför 
förändringar.” Hon ansåg mer att hon kunde tipsa de underordnade om vilka skor de skulle 
ha för att inte få ont i knäna. De underordnade var osäkra på om förstagångschefen hade 
möjlighet att påverka den. De påpekade att större inköp gjordes centralt och att 
förstagångschefen måste rådfråga huvudkontoret om hon skulle vilja göra en förändring.  
 
Det var förstagångschefen som organiserade arbetet för de underordnade då det var hon som 
lade arbetsschemat, vilket medförde att hon t.ex. bestämde vilka som arbetar tillsammans. 
Detta är något som de underordnade var helt eniga med chefen om. När det gällde 
företagskulturen sa förstagångschefen ”Jag vill inte ändra på någonting för jag tycker att de 
informella reglerna är bra.”  
 
De underordnade var lite oeniga om företagskulturen. Detta eftersom det fanns de som inte 
visste om hon kunde påverka den, då de inte har märkt av någon förändring. Det fanns även 
de som trodde att hon kunde påverka den men de visste inte om hon hade gjort det på något 
sätt eftersom de inte kunde påminna sig om någon konkret situation.  
 

4.2.8 Sammanställning av empirin 
 
Tabellen nedan använder sig utav meningskategorisering, där ett + betyder att undergruppen 
inom maktfaktorn infanns och ett – att undergruppen saknades. Meningskategoriseringen 
utgår ifrån chefernas och de anställdas respektive svar i intervjuerna. Dessa separata åsikter 
kommer att sammanställas i analysen senare i studien för att på så sätt ge en förståelse för 
vilken form av makt förstagångschefen verkligen besitter. 
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Tabell 4.1 Meningskategorisering utifrån empirin (egen konstruktion). 
 

Maktfaktorer Hotell och restaurang Detaljhandel 
 Chef Underordnade Chef Underordnade 
Belöningsmakt     

Fördela eftertraktat arbete + + + + 
Bestämma ersättning - - - - 
Befordra - - - + 
Uppmuntra + + + + 

Tvingandemakt      
Begränsa + - + + 
Tillrättavisa med varning + + + + 
Bestraffa + + + - 
Fördela ej eftertraktat arbete + + + + 

Positionsmakt     
Uppfyllelse av önskemål + - + + 
Ställa krav + + + + 
Kontroll över org. resurser - + - + 
Kontroll över beteende + + + + 

Referensmakt     
Respekt + + + + 
Förebild + + - - 
Beundra + + + - 

Kunskapsmakt     
Lösa problem + + + + 
Erfarenhet + + + + 
Utbildning - - - - 
Teknisk kunskap + + + + 

Informationsmakt     
Tillgång + + + + 
Delge + + + + 
Kommunikationsnätverk + + + + 

Ekologiskmakt     
Kontroll över fysiska miljön - + - - 
Kontroll över teknologin - + - - 
Organisera arbetet + + + + 
Påverka företagskultur + + + +/- 
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5. ANALYS 
 
I analysen presenteras och jämförs den insamlade empirin mot vår teoretiska referensram. I 
analysdelen har författarna valt att fokusera på maktkällorna för att tydligt se vilka 
maktkällor en förstagångschef besitter. 
 

5.1 Belöningsmakt 
 
För att få förståelse för förstagångschefernas belöningsmakt undersöktes deras möjlighet att 
fördela eftertraktade arbetsuppgifter (Bolman & Deal, 1997), bestämma de underordnades 
ersättning, befordra och uppmuntra dem (Hinkin et al., 1991). 
 
Resultatet från empirin visar att majoriteten av respondenterna ansåg att förstagångscheferna 
hade vissa delar utav belöningsmakt även om respondenterna inte var helt överens inom varje 
fråga. Båda förstagångscheferna ansågs kunna fördela eftertraktat arbete och uppmuntra sina 
underordnade genom positiv feedback, vilket enligt Hinkin et al. (1991) är faktorer som bidrar 
till belöningsmakt. Inom detaljhandelsbranschen uppmuntrades de även genom fler 
arbetstimmar och mindre belöningar så som biobiljetter när de gjort ett bra arbete. Detta 
stämmer väl överens med vad Robbins (2005) säger om att människor utför arbeten, önskemål 
eller direktiv som ges dem för att de i sitt ställe får vad de anser vara en värdefull belöning.  
 
Möjligheten att bestämma de underordnades ersättning samt att befordra dem framgick 
däremot inte som särskilt stor. Anledningen till att vissa delar av maktfaktorerna inte 
uppnåddes här tros ligga i yrkenas natur. På arbetsplatser, så som de undersökta, där det inte 
går att avancera till en annan position än den chefen har, är det svårt för chefen att uppnå en 
sådan belöningsmakt, detsamma gäller lönesättningen. Detta bekräftas då Yukl (2006) menar 
att belöningsmakt ofta fungerar bättre för högre uppsatta chefer än för chefer på lägre nivå. 
Detta eftersom högre chefer ofta har mer befogenhet att styra över företagets resurser och kan 
således lättare utfästa belöningar. I studien har förstagångschefer på lägre nivå studerats och 
därmed har de med mindre sannolikhet den befogenhet som krävs för att utfästa en del former 
av belöningar.  
 
Med två faktorer som säger att belöningsmakten infanns och två som säger att den inte fanns 
hamnar man i en svår tolkningsfråga, men då studien bygger på en kvalitativ ansats ges större 
möjlighet att analysera vad som egentligen sades och varför under intervjuerna. Även om 
förstagångscheferna i studien inte enbart har fått positiva svar på frågorna angående 
belöningsmakt framgår det att de underordnade känner att den belöningen de får av sina 
respektive förstagångschefer är tillräcklig för att kunna säga att belöningsmakt förekommer. 
Hade förstagångscheferna haft mer befogenhet att utdela belöningar skulle belöningsmakten 
bli ännu starkare (French & Raven, 1959). 
 
 
5.2 Tvingandemakt 
 
För att få förståelse för tvingandemakten undersöktes deras möjlighet att begränsa de 
underordnades arbetsuppgifter (Bolman & Deal, 1997), bestraffa dem (French & Raven, 
1959), tillrättavisa dem med varning och fördela ej eftertraktat arbete (Hinkin et al., 1991). 
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Under intervjuerna med förstagångscheferna och deras underordnade framgick det tydligt att 
tvingandemakt förekom.  
 
Även om förstagångscheferna inte alltid ville kännas vid tvingandemakt så visade det sig att 
det förekom när följdfrågor ställdes och diskussioner kring frågorna skapades. Båda 
förstagångscheferna ansågs kunna tillrättavisa med en varning, fördela inte så eftertraktat 
arbete samt begränsa de underordnade vilket är tecken på att tvingandemakt förekommer 
(Bolman & Deal, 1997; Hinkin et al., 1991).  
 
Enligt Yukl (2006) bör en ledare hålla sig från tvingandemakt då det ofta ger en negativ effekt 
på de underordnade eftersom de kan bli uppretade. Förstagångscheferna ansåg dock helt 
enkelt att dessa punkter var en del av deras arbetsuppgifter och att tvingandemakt därför 
infann sig. Enda undantaget var begränsningen i hotell och restaurangbranschen där de 
underordnade inte kunde se sig begränsas av sin förstagångschef, varpå det i studien har valts 
att se det som om förstagångschefen inte besitter denna del.  
 
Däremot anses att förstagångschefen på hotell och restaurangbranschen har makten att 
bestraffa även om hon blev tvungen att rådfråga sin chef. Detta eftersom förstagångschefen 
har mycket att säga till om, samtidigt som de underordnade tror att det är förstagångschefen 
som utfärdar dessa varningar. När de underordnade tror att förstagångschefen har en 
maktfaktor som denne egentligen inte har kommer förstagångschefen indirekt att få inflytande 
via något hon egentligen inte har. 
 
Det framgår väldigt tydligt att tvingandemakt förekommer hos båda förstagångscheferna vid 
en jämförelse mellan teori och empiri. Det framgick dock inte som om tvingandemakt hade 
särskilt negativ effekt på de underordnade, så som Yukl (2006) nämner. Detta kan bero på att 
de underordnade inte hamnat i situationer där förstagångscheferna behövt använda den, men 
det kan också vara så att cheferna inte haft en så hård stil att de anställda blev uppretade. 
 
 
5.3 Positionsmakt 
 
För att få förståelse för förstagångschefernas positionsmakt undersöktes om de underordnade 
uppfyllde chefernas önskemål, vilken möjlighet cheferna har att ställa krav på de 
underordnade (Hinkin et al.,1991), kontrollera de underordnades beteende (French & Raven, 
1959) och kontrollera organisationens resurser (Robbins, 2005). 
 
Empirin visade att båda förstagångscheferna räknade med att de underordnade utförde deras 
önskemål och uppfyllde deras krav, vilket enligt Hinkin et al. (1991) visar på en viss form av 
positionsmakt. De underordnade i detaljhandelsbranschen höll med förstagångschefen och 
tyckte att de utförde de önskemål förstagångschefen hade och de krav chefen ställde. I hotell 
och restaurangbranschen däremot, ansåg de underordnade att de utförde de krav som chefen 
ställde men inte önskemålen om de inte var rimliga i förhållande till deras arbetsområden.  
 
Båda förstagångscheferna tyckte även att de kunde kontrollera hur de underordnade skulle 
bete sig och enligt French och Raven (1959) får en chef positionsmakt om chefen har rätt att 
bestämma över de underordnades beteende. Det fanns direktiv från båda företagskedjorna om 
hur de underordnade skulle bete sig då det är branscher där de underordnade skall vara 
ansiktet utåt för företaget. En strategi som används vid positionsmakt går ut på att ledaren 
hänvisar till organisationens rutiner och regler (Jacobsen & Thorsvik, 1999).  
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Detta innebär att de underordnade gör som de blir tillsagda eftersom ledaren genom sin 
formella ställning representerar organisationen. 
 
Enligt Robbins (2005) får en chef även positionsmakt om denne genom sin formella position 
får kontrollera och använda organisationens resurser. Förstagångscheferna i studien ansåg 
dock inte att de hade denna möjlighet. Anledningen till att detta inte uppnåddes tros ligga i att 
de undersökta förstagångscheferna är ledare på gruppnivå och inte har den befogenheten.  
De underordnade verkade däremot inte medvetna om deras befogenheter och ansåg att 
förstagångscheferna kunde kontrollera organisationens resurser. Det anses därmed att 
förstagångscheferna ändå har möjlighet att få makt över de underordnade. 
 
Positionsmakt ansågs förekomma hos båda förstagångscheferna och så länge de håller sig till 
de underordnades förväntningar när det gäller chefens position och vad denne har för 
befogenhet kommer gruppen acceptera chefen och utföra dennes krav samt önskemål (Bass, 
1990). 
 

5.4 Referensmakt 
 
För att få förståelse för förstagångschefernas referensmakt undersöktes om de underordnade 
beundrade (Hinkin et al., 1991; Robbins, 2005), respekterade samt såg sina förstagångschefer 
som förebilder (Hinkin et al., 1991).  
 
Ur empirin går det att utläsa att referensmakt skiljer sig mellan de två förstagångscheferna och 
det enda gemensamma är att de känner sig respekterade av sina underordnade. Referensmakt 
uppkommer enligt Robbins (2005) när en person beundrar en annan och att denna önskar att 
bli som den andra. I hotell och restaurangbranschen ansågs de underordnade beundra sin 
förstagångschef och såg henne som en förebild, vilket innebär att referensmakt infinner sig 
(Hinkin et al., 1991). I detaljhandelsbranschen däremot såg de anställda inte sin chef som en 
förebild eller beundrade henne och här innefinner sig inte referensmakt.  
 
Referensmakten är den maktkälla som skiljer förstagångscheferna mest åt vilket kan bero på 
att förstagångschefen inom hotell och restaurangbranschen har haft sin position i två år medan 
den andra endast fyra månader. Det skulle även kunna bero på vilken bransch de är 
verksamma inom. 
 
 
5.5 Kunskapsmakt 
 
För att få förståelse för förstagångschefernas kunskapsmakt undersöktes deras möjlighet att 
lösa jobbrelaterade problem, dela med sig av sina erfarenheter, utbildningar och tekniska 
kunskaper (Hinkin et al., 1991).  
 
Resultatet från empirin visar att majoriteten av respondenterna ansåg att förstagångscheferna 
hade kunskapsmakt. Båda förstagångscheferna ansågs kunna lösa jobbrelaterade problem, 
dela med sig av sina erfarenheter och tekniska kunskaper, vilket enligt Hinkin et al., (1991) 
tyder på kunskapsmakt. Yukl (2006) menar att dessa tre faktorer i detta fall skapar potentiellt 
inflytande över de underordnade eftersom förstagångschefen vet hur de ska utföra en viss 
arbetsuppgift.  
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En del underordnade som arbetat på respektive företag en längre tid ifrågasatte ibland 
förstagångschefen när denne ansåg att de kunde utföra en arbetsuppgift på ett annat sätt.  
De underordnade ville då ha ett bra argument till varför det skulle ändra sig, så kallad rationell 
övertalning, vilket innebär att den underordnade gör som han blir tillsagd om denne anser att 
ledarens argument är tillräckligt bra (Jacobsen & Thorsvik, 1999). 
 
Intressant var att ingen av de underordnade visste vilken utbildning respektive 
förstagångschef hade. Det var inte heller någonting som de underordnade hade funderat på. 
Anledningen till detta kan vara att utbildningarna inte är relevanta för förstagångschefernas 
positioner i företaget och att det därför inte kommit på tal. 
 
De studerade förstagångscheferna besatt en stark kunskapsmakt och enligt French och Raven 
(1959) varierar styrkan med kunskapsmakt beroende på omfattningen av den kunskap 
cheferna besitter. Det framgick även att de underordnade gärna vände sig till sina 
förstagångschefer när de hade någon fundering angående sitt arbete. 
 

5.6 Informationsmakt 
 
För att få förståelse för förstagångschefernas informationsmakt undersöktes deras tillgång till 
information som de underordnade inte hade (Pettigrew, 1972 ref. i Yukl, 2006), när och i så 
fall varför cheferna delgav dem denna information (Kuhn, 1982 ref. i Yukl, 2006) och vilken 
tillgång till kommunikationsnätverk förstagångscheferna hade (Kotter, 1982).  
 
Det framgår tydligt i empirin att båda förstagångscheferna har tillgång till mer information än 
sina underordnade, vilket enligt Pettigrew (1972 ref. i Yukl, 2006) visar på informationsmakt 
och enligt Yukl (2006) att en chef kan få ta del av information pga. sin position. Detta var 
något som de underordnade i båda företagen var medvetna om och ansåg också att de endast 
fick sådan information som verkligen berörde dem.  
 
De underordnade hade inte funderat över det men trodde inte i något av företagen att 
förstagångscheferna delade ut information för att påverka dem. Kuhn (1982, ref. i Yukl, 2006) 
menar att en chef som besitter information kan välja hur denna vill delge de underordnade 
information och därmed påverka dem. Det visade sig också tydligt hos förstagångschefen i 
detaljhandelsbranschen att informationen delades ut för att just påverka sina underordnade. 
Det kunde t.ex. vara att det kommit klagomål från kontoret. När förstagångschefen förmedlar 
det vidare till sina underordnade kan det medföra att de blir påverkade och därmed skärper 
sig. De underordnade visste inte om informationen lämnades ut för att påverka dem. Att de 
underordnade inte visste detta kan leda till att det uppstår situationer där de underordnade kan 
misstro att informationen endast delades ut för att påverka dem. 
 
Robbins (2005) menar att chefer som har information kan göra de som är i behov av 
informationen beroende av chefen. Den information som förstagångscheferna får ta del av och 
som berör de underordnade kan därmed medverka till att de underordnade blir beroende av 
sin förstagångschef. Vidare var dock respondenterna eniga om att förstagångscheferna delgav 
de underordnade den information som berörde dem, den ena förstagångschefen uttryckte att 
det är en chefs ansvar att delge den information som de underordnade kan kräva att få ta del 
utav. 
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Det framgår tydligt att båda förstagångscheferna besitter informationsmakt. De faktorerna 
som har belysts för att se om informationsmakt infinner sig har uppfyllts. Detta har klart 
framkommit och bekräftats vid en jämförelse med teori och empiri. 
 

5.7 Ekologisk makt 
 
För att få förståelse för förstagångschefernas ekologiska makt undersöktes deras kontroll över 
den fysiska miljön, teknologin (Yukl, 2006), vilken möjlighet cheferna hade att organisera 
arbetet i arbetsgruppen (Oldham, 1976 ref. i Yukl, 2006) och hur de kunde påverka 
företagskulturen (Schein, 1992). 
 
I empirin framgår det tydligt att den ekologiska makten skiljde sig åt mellan de två 
förstagångscheferna, samtidigt som den ändå var rätt lik. Likheten var att ingen av de två 
förstagångscheferna ansåg sig besitta varken kontroll över den fysiska miljön eller teknologin. 
Företagskulturen ansåg de sig inte vilja ändra eftersom de var nöjda med den nuvarande 
kulturen, men Schein (1992) menar att det skulle vara möjligt att förändra kulturen genom att 
påverka de underordnades attityder. Båda cheferna var också överens om att de kunde 
organisera arbetet vilket framgick som tydligt även hos de underordnade. Likheterna är alltså 
stora när man bara analyserar förstagångscheferna.  
 
De stora skillnaderna framkommer när man analyserar de underordnades syn. I 
detaljhandelsbranschen ansåg varken de underordnade eller förstagångschefen att chefen har 
annan makt än att kunna organisera arbetet. Därför anses inte heller att denna förstagångschef 
har ekologisk makt. 
 
De underordnade inom hotell och restaurangbranschen ansåg däremot att förstagångschefen 
hade alla faktorer inom ekologisk makt, även den som förstagångschefen inte ansåg sig ha. 
Anledningen till att de underordnades syn skiljer sig mot förstagångschefen kan vara att de 
underordnade inte ser processen som ligger bakom förstagångschefens arbete utan endast 
resultatet av det. Eftersom de underordnade ansåg att förstagångschefen inom hotell och 
restaurangbranschen hade ekologisk makt anses därmed också att förstagångschefen verkligen 
har det. Eftersom de trodde att förstagångschefen hade ekologisk makt kan förstagångschefen 
även indirekt få inflytande över de underordnade genom att påverka deras uppfattning och 
attityder och därmed öka deras motivation (Oldham, 1976 ref. i Yukl, 2006). 
 

5.8 Meningskategorisering av förstagångschefernas makt 
 
Tabellen nedan använder sig utav meningskategorisering, där ett + betyder att makten infanns 
och ett – att makten saknades. Meningskategoriseringen nedan har gjorts för att få en 
förståelse för vilken form av makt förstagångschefen verkligen besitter. Chefernas och de 
anställdas respektive åsikter i empirin har analyserats och sedan sammanställts i tabellen 
nedan.  
 

30 



 
 

Tabell 5.1 Meningskategorisering utifrån analysen (egen konstruktion). 
 

Maktfaktorer Hotell och restaurang Detaljhandel 

Belöningsmakt + + 
Tvingandemakt  + + 
Positionsmakt + + 
Referensmakt + - 
Kunskapsmakt + + 
Informationsmakt + + 
Ekologiskmakt + - 
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6. SLUTSATS 
 
I slutsatsen redogörs de slutsatser som framkommit i föreliggande studie samt förslag till 
vidare forskning.  
 
Vilka maktkällor besitter några förstagångschefer i detaljhandels- och hotell och 
restaurangbranschen? Frågeställningen i uppsatsen har bidragit med att skapa en ökad 
förståelse för både begreppen förstagångschef och makt då dessa inte tidigare varit studerade 
tillsammans. 
 
Resultatet av föreliggande studie är att båda förstagångscheferna besatt belöningsmakt, 
tvingandemakt, positionsmakt, kunskapsmakt och informationsmakt. Den skillnad som fanns 
mellan förstagångscheferna var att referensmakt och ekologisk makt inte infanns hos båda 
cheferna. Att förstagångschefen inom hotell och restaurangbranschen hade referensmakt men 
inte förstagångschefen inom detaljhandelbranschen kan bero på att de har varit chefer olika 
länge. Eftersom referensmakt baseras på när en person beundrar en annan och att denna 
önskar att bli som den andra tar det säkerligen ett tag innan referensmakt uppstår.  
 
Det skulle vara svårt för en förstagångschef att skapa inflytande över sina underordnade och 
att få saker gjorda via dem. Detta var däremot inget som uppmärksammades i studien då både 
förstagångscheferna och de underordnade tydligt beskrev hur förstagångscheferna styrde 
arbetet. Intressant här var att detta gällde båda förstagångscheferna, det verkade alltså inte 
spela någon roll hur länge de varit chefer på sin arbetsplats. Det föreligger nog mer så att 
förstagångscheferna får inflytande över sina underordnade genom sina olika maktkällor. Det 
verkar på så sätt inte spela någon roll om man är förstagångschef eller en erfaren chef.  
 
När en viss form av maktkälla uppstår finns det undersökningar som visar att en chef då även 
innehar andra maktkällor eftersom det finns samband mellan dem. Både tvingandemakt och 
belöningsmakt uppstår om en chef innehar positionsmakt. Detta stämde väl överens med de 
undersökta förstagångscheferna i studien och någon avvikelse från chefer överlag gick alltså 
inte att utläsa. Ju mer en person använder sig av tvingandemakt desto mindre omtyckt blir 
den. Detta resulterar i att kunskapsmakt, referensmakt och informationsmakt minskar. I denna 
studie visade det sig dock att förstagångscheferna både hade kunskapsmakt och 
informationsmakt. Det var endast referensmakten som skilde sig åt mellan dem. Som tidigare 
sagt kan detta bero på att de underordnade inte hamnat i situationer där förstagångscheferna 
behövt använda tvingandemakt, men det kan också vara så att cheferna inte haft en så hård stil 
att de anställda blivit uppretade. Om kunskapsmakt infanns så infanns också referensmakt 
vilket inte stämmer överens med resultatet i föreliggande studie, där förstagångschefen inom 
detaljhandelsbranschen inte ansågs besitta referensmakt. Detta kan som sagts tidigare bero på 
att förstagångschefen endast innehaft sin position en kort tid. 
 
Det har under studiens gång visat sig att de underordnade ibland tror sig veta saker om 
förstagångschefen och dennes makt som inte alls stämmer överens med förstagångschefens 
formella makt.  
 
Detta kan medföra dels att förstagångschefen får mer makt eftersom de underordnade tror att 
förstagångschefen har en viss befogenhet som denne inte har. Detta leder till att 
förstagångschefen omedvetet får mer inflytande över de underordnade än denne är berättigad 
till. 
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Det anses inte nödvändigt att göra några ändringar i den modell som utvecklats i teorin då den 
fungerade så som avsetts. Tabellen som togs fram i empirin sammanställde chefernas och de 
anställdas respektive separata åsikter om chefens makt. Dessa åsikter sammanställdes sedan i 
ytterligare en lista i analysen för att ge en förståelse för vilken form av makt 
förstagångscheferna verkligen besitter. Eftersom det framkom vilken makt 
förstagångscheferna besatt utifrån den gemensamma uppfattningen som förstagångscheferna 
och de underordnade har om förstagångschefernas makt anses modellen ha fungerat så som 
avsetts. Däremot bör det uppmärksammas att svaren från en intervjurespondent kan ge ny 
information vilket innebär att tidigare respondenter bör kontaktas för att klargöra eller få 
ytterligare information från dem. 
 
Efter att föreliggande studie slutförts har det reflekterats över vad som kunde gjorts 
annorlunda. Som sagts ovan borde uppföljningar i vissa fall gjorts efter intervjuerna för att 
klargöra eller få ytterligare information. Detta gjordes dock inte eftersom denna reflektion 
först gjordes sent i analysarbetet. Objektivitet har också försökt uppnås, men förutfattade 
meningar kan ha påverkat arbetet. På grund av att ett bekvämlighetsurval har gjorts har detta 
möjligtvis lett till att ett representativt urval inte erhållits. Detta kan ha påverkat resultatet och 
det är möjligt att andra svar hade framkommit med ett mer representativt urval. I studien har 
genus inte varit i fokus, men merparten av intervjuobjekten var ändå kvinnor vilket kan ha 
påverkat resultatet då män och kvinnor kan ha olika ledarstilar. Även de unga åldrarna kan ha 
påverkat resultatet då respondenterna eventuellt inte har så mycket erfarenhet. Trots att en av 
intervjuerna gjordes på natten borde detta inte ha påverkat resultatet då respondenten ändå var 
dagpersonal. Hon arbetade dagtid men slutade sent på kvällen och vi lade intervjun efter 
hennes arbetspass. Effekten av det kvalitativa metodvalet är att en generell bild över 
förstagångschefers makt inte kan säkerställas, vilket kunde uppnåtts med en kvantitativ studie. 
 
Ytterligare forskning inom områdena förstagångschef och makt kan göras för att bygga upp 
kunskapen kring förstagångschefer och deras makt. Ett förslag på vidare forskning är att se till 
skillnaden mellan förstagångschefer och vanliga chefer. Det intressanta här är att se om det 
finns någon skillnad i sättet att leda sina underordnade och om makten skiljer sig åt mellan 
dem. Det saknas också en generell bild över förstagångschefers makt vilket kan fås med hjälp 
av en kvantitativ studie där enkäter skickas ut till flera förstagångschefer. Ett ytterligare 
förslag på vidare forskning är att se ifall förstagångschefers makt förändras med tiden, och i 
så fall hur lång tid det tar och varför det förändras. 
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BILAGOR 
 

Bilaga 1 - Intervjuguide 
 
 
Intervju – Ledare 
 

1. Ålder? 
2. Kön? 
3. Hur stort är företaget? 
4. Vad har du för position i företaget? 
5. Hur många anställda ansvarar du för? 
6. Vilken bransch är du verksam i? 

 
Belöningsmakt 
Vilken möjlighet har du att  

7. Fördela eftertraktat arbete till dina underordnade? 
8. Bestämma de underordnades lön, bonus m.m.? 
9. Befordra underordnade? 
10. Uppmuntra dina underordnade? 

 
Tvingandemakt 
Vilken möjlighet har du att  

11. Begränsa de underordnades arbetsuppgifter? 
12. Tillrättavisa någon underordnade? 
13. Fördela ej eftertraktat arbete till de underordnade?  

 
Positionsmakt 

14. Förväntar du dig att de underordnade utför dina önskemål? 
Vilken möjlighet har du att: 

15. kräva att de underordnade utför dina krav? 
16. kontrollera organisationens resurser? 
17. använda organisationens resurser? 
18. bestämma hur de underordnade skall bete sig? 

 
Referensmakt 

19. Anser du att de underordnade beundrar och respekterar dig? 
20. Anser du att du är en förebild för de underordnade? 
21. Anser du att de underordnade jobbar hårdare för att de ser dig som en förebild? 

 
Kunskapsmakt 
Vilken möjlighet har du att: 

22. Hjälpa dina underordnade att lösa jobbrelaterade problem? 
23. Dela med dig av din erfarenhet? 
24. Dela med dig av din utbildning? 
25. Bistå dina underordnade med teknisk kunskap? 
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Informationsmakt 
26. Vilken tillgång har du till information som dina underordnade inte har? 
27. När och i så fall av vilken anledning delger du dem denna information? 
28. I vilken utsträckning ges denna information ut för att påverka de underordnades 

uppfattningar och attityder? 
29. Anser du att du har tillgång till kommunikationsnätverk som de underordnade inte 

har? 
 
 
Ekologisk makt 
Vilken möjlighet har du att   

30. Påverka den fysiska miljön för din arbetsgrupp? (ex. ergonomi, arbetsplacering, 
teknologi) 

31. Organisera arbetet i arbetsgruppen? (vem som jobbar med vem, var och hur) 
32. Påverka företagskulturen i arbetsgruppen?  
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Intervju – Underordnade 
 

1. Vad har du för position i företaget? 
 
Belöningsmakt 
Vilken möjlighet anser du att din chef har att: 

2. Fördela eftertraktat arbete? 
3. Bestämma din lön, bonus m.m.? 
4. Befordra dig? 
5. Uppmuntra dig? 

 
Tvingandemakt 
Vilken möjlighet anser du att din chef har att: 

6. Begränsa dina arbetsuppgifter? 
7. Tillrättavisa dig? 
8. Fördela ej eftertraktat arbete?  

 
Positionsmakt 

9. Anser du att du utför din chefs önskemål? 
Vilken möjlighet anser du att din chef har att: 

10. kräva att du utför hans/hennes krav? 
11. kontrollera och använda organisationens resurser? 
12. bestämma hur du skall bete dig? 

 
Referensmakt 

13. Beundra du och respekterar din chef? 
14. Anser du att din chef är en förebild för dig? 
15. Anser du att du jobbar hårdare för att du ser din chef som en förebild? 

 
Kunskapsmakt 
Vilken möjlighet anser du att din chef har att: 

16. Hjälpa dig att lösa jobbrelaterade problem? 
17. Dela med sig av sin erfarenhet och utbildning? 
18. Bistå dig med teknisk kunskap? 

 
Informationsmakt 

19. Vilken tillgång har din chef till information som du inte har? 
20. När och i så fall av vilken anledning delger han/hon dig denna information? 
21. Anser du att din chef har tillgång till kommunikationsnätverk som inte du har? 

 
Ekologisk makt 
Vilken möjlighet anser du att din chef har att: 

22. Påverka den fysiska miljön för dig? (ex. ergonomi, arbetsplacering, teknologi) 
23. Organisera ditt arbete? (vem du jobbar med, var och hur) 
24. Påverka företagskulturen i arbetsgruppen?  
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