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Sammanfattning 
Syftet med studien har varit att undersöka om uppfattningen av vad delaktighet 

innebär skiljer sig mellan medarbetare och ledare samt att få förståelse för om 

eventuella skillnader i uppfattningen av begreppet delaktighet påverkar den 

systematiska kvalitetsutvecklingen på arbetsplatsen. 

 

Studien tog avstamp i Bergmann och Klefsjös (2012) hörnstensmodell för offensiv 

kvalitetsutveckling. En fallstudie genomfördes i form av en kvalitativ 

enkätundersökning som bygger på befintlig forskning kring ledarskap, delaktighet 

och engagemang. Resultaten visade att medarbetare och ledare ser olika på 

delaktighet. Engagemang och ledarskap visade sig vara viktiga faktorer som har stor 

påverkan på upplevelsen av delaktighet. Studien visade att skillnaden i hur man ser 

på delaktighet även påverkar alla andra områden i den systematiska 

kvalitetsutvecklingen på arbetsplatsen: När medarbetare tappa engagemang på 

grund av att de inte upplever möjligheter till delaktighet, påverkas samtliga 

värderingar i hörnstensmodellen. En slutsats som drogs har varit att det krävs 

samsyn kring vad delaktighet innebär på arbetsplatsen för att kunna arbeta för en 

bättre upplevelse av delaktighet hos medarbetaren. att upplevelsen av delaktighet 

ligger hos medarbetaren 

 

Nyckelord: Delaktighet, engagemang, ledarskap, offensiv kvalitetsutveckling, 

hörnstensmodellen.  

 

Abstract 
The purpose of this study has been to explore whether the perception of what 

participation means differs between employees and leaders and whether any 

differences in the perception of the concept of participation can impact quality 

improvement in the workplace in general. 

 

This case study was based on Berman and Klefsjös (2012) cornerstone model, which 

is an interpretation of the concept of Total Quality Management. A survey was 

created based on research on participation, commitment and leadership. The results 

showed that participation is perceived differently by employees and leaders. Other 

factors that greatly influence the experience of participation are commitment and 

leadership. The study showed that the perception of participation also affects other 

fundamental values of quality improvement in the workplace. The experience of 

participation lies within the employee. By harmonizing the meaning of participation 

within the two groups, leaders can start working towards a better perception of the 

possibilities of participation in the workplace. 

 

Keywords: Participation, commitment, leadership, Total Quality Management, 

cornerstone model
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1 INLEDNING OCH PROBLEMFORMULERING  
Delaktighetens betydelse framhävs som en viktig och grundläggande aspekt i 

forskning kring organisationers systematiska kvalitetsarbete. Bergman och Klefsjö 

(2012) anser att möjligheten till delaktighet är så betydelsefull att den utgör en av de 

fem värderingar som är grunden för ett framgångsrikt kvalitetsarbete. De anser att 

ökade möjligheter till delaktighet leder till ett ökat engagemang i arbetet, till exempel 

när det gäller att förbättra organisationens processer, dess tjänster och produkter, 

vilket i sin tur leder till en ökad totalkvalitet. 

 

Delaktighetens betydelse stöds av ett flertal studier. Studier av både Theorell (2003) 

och Angelöw (2006) visar till exempel att möjligheten till delaktighet på arbetsplatsen 

har en direkt inverkan både på medarbetares hälsa och företagets 

totalkvalitet/resultat. Även Mizrahi (2002) kommer i sin forskning fram till att 

delaktighet både leder till nöjda medarbetare och en effektiv och stabil organisation. 

Spreitzer & Mishra (1999) kommer i sin forskning fram till ett flertal skäl till varför 

ledare bör arbeta för medarbetarnas delaktighet: Medarbetare har ofta en djupare 

kunskap om sina arbetsuppgifter och hur dessa passar in i helhetsbilden än vad 

verksamhetens ledare har. Därför är det många gånger lättare för medarbetare att 

identifiera problem och lösningar och därigenom bidra till att få organisationen att 

fungera optimalt. Medarbetare har utöver det en god förståelse för hur 

arbetsuppgifterna ska utföras för att det ska bli som mest effektivt. På samma sätt 

förstår man snabbt vad som inte fungerar och kan på så vis optimera verksamhetens 

arbetsprocesser (ibid.). 

 

Det finns således starka skäl att som ledare aktivt arbeta med att få medarbetarna att 

känna sig delaktiga på arbetsplatsen. Men vad betyder delaktighet egentligen? 

Innebörden i begreppet delaktighet är långt ifrån entydigt. Det används olika i olika 

sammanhang. I den samhälleliga debatten sätts delaktighet ofta i samband med 

tillgänglighet för utsatta grupper i samhället, till exempel när det gäller 

funktionshindrades integration i samhället (Myndigheten för delaktighet, 

http://www.mfd.se). Inom vården pratar man om patienters delaktighet i 

vårdprocessen och i skolan om delaktighet i form av en skola där utbildningen är 

anpassad efter varje barns individuella förutsättningar. (Socialstyrelsen, 2015; 

Skolverket, http://www.skolverket.se) Inom juridiken används delaktighet som ett 

begrepp för medansvar, exempelvis anstiftan till brott eller att vara medskyldig eller 

medhjälpande till ett brott (se till exempel mål i Svea hovrätt med målnummer 

B5492-12, B5786-12, B2619-12). Denna studie har sitt ursprung i kvalitetsområdet, och 

inom kvalitetsområdet används begreppet delaktighet för att beskriva medarbetares 

möjligheter till påverkan på arbetsplatsen (Bergman & Klefsjö, 2012). 

 

http://www.mfd.se/
http://www.skolverket.se/
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Begreppet används inte bara olika i olika sammanhang, det betyder också olika saker 

för olika personer: Forskning har visat att delaktighet är en subjektiv upplevelse som 

grundar sig i personliga erfarenheter och lärdomar som skiljer sig från person till 

person. (Egidius, 2005; Hemmingsson & Jonsson, 2005; Asbjørnslett & 

Hemmingsson, 2008; Häggström & Larsson Lund, 2008).  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka om uppfattningen av vad delaktighet 

innebär skiljer sig mellan medarbetare och ledare samt att få förståelse för om 

eventuella skillnader i uppfattningen av begreppet delaktighet påverkar den 

systematiska kvalitetsutvecklingen på arbetsplatsen. 

 

1.2 Avgränsningar 

Studien undersöker den subjektiva upplevelsen av delaktighet hos medarbetare och 

ledare och undersöker inte om själva upplevelsen av delaktighet skiljer sig från de 

faktiska möjligheterna till delaktighet. 

 

1.3 Begreppsdefinition ledare och medarbetare 

I studien ska begreppen ledare och medarbetare förstås enligt följande. 

 

Med ledare avses personer som är anställda i en ledarroll. Ledare har personalansvar 

över medarbetare eller andra ledare och har uppdraget att styra, leda och fördela 

arbete. Ledare ansvarar för den operativa verksamheten, har beslutsrätt och sätter 

strategiska och/eller operativa mål i verksamheten. 

 

Med medarbetare avses i denna studie alla anställda som inte är anställda som 

ledare. Även medarbetare som har ansvarsfunktioner som inte innebär 

personalansvar, till exempel IT-ansvarig eller Informationsansvarig, ingår i denna 

grupp. Medarbetare med ansvarsfunktion kan ha ett budgetansvar för sina 

respektive områden, men är inte delaktiga i att formulera strategiska eller operativa 

mål för verksamheten, har inte personalansvar och har inte befogenhet att leda och 

fördela arbete i verksamheten. 
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

2.1 Värderingar och samsyn 

En organisation karakteriseras av sina värderingar. Värderingar är grundläggande 

övertygelser som påverkar vår ståndpunkt och våra beteenden. De har sitt ursprung 

i personliga erfarenheter och lärdomar samt vår sociala omgivning såsom samhället, 

familjen och arbetet. Värderingar genomsyrar olika grupperingar i samhället (till 

exempel en arbetsplats) och leder till olika (ibland oskrivna) regler och 

förhållningssätt (Williams, 2002).  

 

Eftersom värderingar grundar sig i personliga erfarenheter och lärdomar som skiljer 

sig från person till person, är det rimligt att anta att även innebörden av en värdering 

skiljer sig från person till person: Människor kan mena olika saker med samma ord. 

(Egidius 2005, s.127 mfl) 

 

I två studier från 2010 fann DeChurch och Mesmer-

Magnus att samsyn och förståelse för individuella 

skillnader har stor betydelse för en grupps 

prestationer och beteenden. Grupper med stor 

samsyn och förståelse för de skillnaderna som fanns 

var mer effektiva, presterade bättre, trivdes bättre 

tillsammans och hade större tilltro till gruppens förmåga. Konsensus eller samsyn 

uppstår när man förstår innebörden av ett begrepp på samma eller liknande sätt. 

(Nationalencyklopedin, sökord: konsensus 2017-06-07) Utifrån den gemensamma 

förståelsen för begreppets innebörd/innehåll kan man sedan diskutera och agera. 

(Egidius, 2005)  

 

2.2 Den offensiva kvalitetsutvecklingen  

Ett framgångsrikt kvalitetsarbete bygger på att skapa ett företagsspecifikt 

helhetskoncept; ett ledningssystem och en företagskultur som bygger framför allt på 

värderingar för kundfokus, ständiga förbättringar och delaktighet. Bergman och 

Klefsjös (2012) modell för detta helhetskoncept, den offensiva kvalitetsutvecklingen, 

kan beskrivas som ett system bestående av värderingar, arbetssätt och verktyg som 

samarbetar för att nå en ökad kundtillfredsställelse med lägre resursåtgång. 

(Bergman & Klefsjö, 2012) 

 

”Ett av problemen är att var 

och en upplever sig själv som 

upplyst och sina uppfattningar 

som helt berättigade”  
(Egidius 2005, s.44) 
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Fem gemensamma värderingar, så kallade hörnstenar, är basen till företagskulturen i 

systemet: 

- Att sätta kunden i centrum 

- Att arbeta med processer 

- Att arbeta med ständiga förbättringar 

- Att basera beslut på fakta 

- Att skapa förutsättningar för delaktighet 

För att kunna åstadkomma en 

verksamhetskultur med kvalitet i fokus krävs 

att dessa värderingar genomsyras av ett 

engagerat ledarskap. Värderingarna måste 

dessutom både samverka med varandra och 

med verksamhetens arbetssätt och verktyg. (Bergman & Klefsjö, 2012) 

Sätta kunderna i centrum  

Kvalitet utgår ifrån varje individs enskilda behov och förväntningar och uppfattas 

därför på olika sätt av personer. Att sätta kunden i centrum betyder att 

verksamheten försöker se olika situationer ur kundernas olika perspektiv så att man 

kan förstå vad kunderna verkligen vill ha och behöver. Med kundernas behov och 

förväntningar i åtanke ska sedan verksamheten förbättras. Kundernas behov 

förändras med tiden. Målet är att uppfylla och helst överträffa kundernas behov och 

förväntningar och gäller alla verksamhetens kunder, interna såväl som externa 

kunder. (Bergman & Klefsjö, 2012; Bicheno, Anhede, & Hillberg, 2011) Viktiga att 

tänka på är att kundens behov och förväntningar är något som ständigt förändras. 

Något som en gång har uppfattats som det lilla extra, det som gör att kundens 

förväntningar överträffas, blir snart ett krav från kunden. (Kennerfalk & Klefsjö, 

1995) 

Arbeta med processer 

Genom att arbeta med processerna får man en överblick över helheten. Man förstår 

hur de olika delarna i verksamheten hänger ihop och för upp problem och slöserier 

till ytan. Dessa problem kan man sedan arbeta med för att förbättra verksamheten. 

(Bergman & Klefsjö, 2012; Ljungberg & Larsson, 2012) 

Arbeta ständigt med förbättringar 

Grundregeln är att det alltid finns möjligheter att förbättra en process och 

åstadkomma högre kvalitet till en lägre kostnad. Ingen process är perfekt. (Bergman 

& Klefsjö, 2012) Lam, O'Donnell och Robertson (2015) beskriver arbetet med ständiga 

förbättringar som en av de viktigaste faktorerna för att nå framgång. Det är både 

produkterna och själva arbetsprocesserna som kontinuerligt behöver förbättras. 

Kanji, Kristensen och Dahlgaard (1995) poängterar att förbättringsarbetet måste ske 

kontinuerligt, att förbättringar inte är ett kortsiktigt mål eller ett projekt som man 

kan bli färdig med. Konkurrenter kommer att förbättra sina verksamheter och 

Figur 1: Hörnstensmodellen enligt Bergman och 

Klefsjö (2012) 
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kunder kommer att förvänta sig allt mer med tiden, vilket gör ständiga förbättringar 

nödvändiga för att inte tappa mark (Kanji et al 1995). 

 

Basera beslut på fakta 

Man behöver säkerställa att de beslut som tas i verksamheten verkligen leder mot 

målet, det vill säga mot en ökad kvalitet för kunden. Förbättringar ska alltid grundas 

på fakta och inte på antaganden. Detta innebär att man måste samla in och analysera 

information. (Bergman & Klefsjö, 2012). Till att börja med handlar det om att ta reda 

på fakta om kunden för att förstå kundernas ständigt förändrade behov (Kennerfalk 

& Klefsjö, 1995). I förlängningen handlar det även om att kunna utvärdera 

verksamhetens processer genom mätningar. Att mäta och utvärdera verksamheten är 

avgörande för att identifiera verksamhetens styrkor och svagheter (Metaxas och 

Koulouriotis, 2014). Resultatet av mätningarna leder till prioriteringar och beslut som 

förbättrar verksamheten i riktning mot målet – en ökad kvalitet för kunden (Bergman 

& Klefsjö, 2012). 

Skapa förutsättningar för delaktighet 

Personalens delaktighet behövs för att göra kvalitetsarbetet framgångsrikt. (Bergman 

& Klefsjö, 2012) Medarbetare som inte är delaktiga tenderar till att vara mer kritiska 

och uttrycka motstånd än de som har fått vara delaktiga i ett beslut. Det som man har 

fått vara del av tenderar man till att försvara. (Sörqvist, 2004). 

 

Viktiga nyckelord för att åstadkomma delaktighet är kommunikation, delegering och 

utbildning. Ledningen måste arbeta för att de anställda ska känna engagemang och 

delaktighet, något som kan åstadkommas genom att delegera ansvar och 

befogenheter till de anställda. (Bergman & Klefsjö, 2012)  

 

Genom att ha en positiv människosyn samt att uppmärksamma önskvärda 

beteenden kan ledningen få personalen att själva vilja engagera sig i sina arbeten. 

Med sin specifika kunskap om processen och processens kunder kan de således bidra 

med förbättringar. Ansvaret ligger dock inte enbart på ledningen. Även 

medarbetarna själva har ett ansvar att utvecklas och kontinuerligt lära sig om 

processen och de arbetssätt som rör processen. ”En människa som inte har 

information kan inte ta ansvar. En människa som har information kan inte undgå att 

ta ansvar.” (Bergman & Klefsjö, 2012)  
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2.3 Delaktighet 

Delaktighet kan upplevas när en aktivitet utförs i ett sammanhang eller en social 

omgivning. En allmän definition av begreppet kan hittas i Nationalencyklopedin, där 

delaktighet beskrivs som en aktiv medverkan, ofta med tonvikt på känslan av att vara till 

nytta, att ha medinflytande eller att ha tillgång till (kunna ta del av) något. En mer konkret 

beskrivning av vad delaktighet i arbetslivet innebär kommer från Dilschmann, Falck 

och Krafft (2000, s.43), som beskriver innebörden av delaktighet på arbetsplatsen som 

att “de som är berörda av en fråga får möjlighet att ge sina synpunkter, och att dessa 

synpunkter beaktas i samband med att frågan hanteras.” 

 

Kommunstyrelsen i Region Skåne konstaterar i sin utredning ”Vad betyder 

delaktighet för dig?” (2015) att delaktighet för många står i samband med begrepp 

som engagemang, tillhörighet, samspel (med andra) och att kunna påverka sin egen 

situation. Attityder i den närmaste omgivningen, vanor, roller och intressen påverkar 

upplevelsen av delaktighet. Upplevelsen av delaktighet är således beroende av den 

enskildes erfarenheter, men den är också beroende av de möjligheter till delaktighet 

som omgivningen ger. (Egidius, 2005; Kommunstyrelsen i region Skåne, 2015)  

 

2.3.1 Faktorer som påverkar delaktighet 

Spreitzer och Doneson (2005), identifierar fyra olika faktorer som påverkar 

medarbetares delaktighet.  

• Betydelse: Hur väl medarbetarens egna värderingar stämmer överens med 

arbetet 

• Kompetens: Medarbetarens kunskaper och tillit till att kunna utföra sina 

arbetsuppgifter så som organisationen förväntar sig 

• Självbestämmande: Medarbetarens förmåga att fatta egna beslut gällande sitt 

arbete 

• Påverkan: Medarbetarens möjlighet att kunna påverka de beslut som fattas på 

arbetsplatsen 

 

Det finns även olika hinder som stör eller påverkar upplevelsen av delaktighet. 

Berglund (2010) nämner exempelvis organisationens fokus på annat än 

medarbetarnas delaktighet: Snabba, mätbara resultat uppmärksammas i större 

utsträckning än engagemang och delaktighet. Yukl (2012) menar att organisationer 

riskerar en låg nivå av delaktighet om medarbetarnas mål inte överensstämmer med 

ledarnas, om medarbetarna misstror ledaren eller om det blir opraktiskt att rådfråga 

medarbetarna, exempelvis på grund av tidsbrist. Och både Yukl (2012) och Berglund 

(2010) talar om ledares beteenden som en faktor som påverkar upplevelsen av 

delaktighet. Ledare som övervärderar sina och övriga ledarnas prestationer i 

förhållande till övriga anställda (Berglund, 2010) eller saknar färdigheter för konflikt- 

och problemlösning (Yukl, 2012) riskerar en låg delaktighet bland medarbetarna.  
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2.3.2 Delaktighet och engagemang 

Delaktighet förknippas med ett flertal olika begrepp. Ett av dessa begrepp som är tätt 

förknippade med delaktighet är engagemang. Berglund (2010) skiljer på begreppen 

delaktighet och engagemang i arbetet.  

 

Engagemang i arbetet beskrivs som viljan att bidra med vad man själv tror är för 

organisationens bästa, något som dock inte alltid måste vara ledningens uppfattning 

av vad som är det bästa för organisationen. Det handlar först och främst om en 

inställning, det vill säga viljan att bidra med något utöver det som ställs som krav, 

snarare än att faktiskt bidra. Engagemang kan till exempel visa sig genom att man 

vill göra lite mer, vill göra något lite bättre eller vill göra något som är vid sidan av 

den arbetsbeskrivning man har. Man kan också visa engagemang för olika saker, till 

exempel för arbetsresultatet, för organisationen, för sin egen karriär eller för 

arbetsgruppen. Engagemang är en förutsättning, men inte tillräckligt i sig själv för att 

åstadkomma en förändring. Delaktigheten är det synliga uttrycket för engagemang, 

den är en aktiv handling. Delaktighet är effekten av engagemang, men den kan också 

vara orsaken till engagemang. Den är dock inte engagemanget i sig. (Berglund, 2010) 

Delaktighet ska inte förväxlas med medbestämmande. Paldanius (1999) ser 

delaktighet som ett medel för effektivitet i organisationen, medan medbestämmande 

är ett mål i sig. 

 

2.3.3 Olika dimensioner på delaktighet 

Delaktighet kan betraktas från olika synvinklar. Man kan belysa vem som får vara 

delaktig, vad man får vara delaktig i och i vilken utsträckning eller omfattning man 

får vara delaktig. (Yukl 2012; Paldanius 1999) 

Vem får vara delaktig? 

Det kan finnas olika organisatoriska nivåer i delaktigheten. Till exempel kan 

ledningen och ledare ha möjligheten att få vara delaktiga på vissa områden där 

medarbetare eller övriga intressenter i organisationen inte har någon möjlighet till 

delaktighet. (Yukl 2012; Paldanius 1999) 

 

Vad får man vara delaktig i? 

Denna fråga kategoriserar de olika områden i verksamheten som man kan vara 

delaktig i, till exempel personalfrågor, arbetsrutiner, arbetsmiljöfrågor, strategiska 

frågor eller målformulering. (Yukl 2012; Paldanius 1999) 

 

Ett annat sätt att kategorisera vad man får vara delaktig i formuleras av Theorell 

(2003). Han skiljer på kontroll i arbetet och kontroll över arbetet, där kontroll i arbetet 

innebär kontroll över små, vardagliga angelägenheter medan kontroll över arbetet 

innebär kontroll över stora, övergripande angelägenheter. Theorell (2003) noterar att 
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ju mer makt över de små, vardagliga händelserna som ligger hos chefer och 

ledningen, desto större är risken för att långa beslutsvägar och brist på eget 

beslutsutrymme skapar irritation hos medarbetarna. 

 

I vilken omfattning får man vara delaktig? 

Den sista dimensionen av delaktighet handlar om hur eller i vilken omfattning man 

får vara delaktig. Denna dimension av delaktighet sträcker sig i sin enklaste form 

från ingen delaktighet till fullständig delaktighet. (Yukl 2012 och Paldanius 1999). Ett 

flertal forskare har beskrivit hierarkier bestående av olika nivåer och omfattningar av 

delaktighet. 

 

Theorell (2003) identifierar en hierarki av fem former av medarbetares delaktighet på 

arbetsplatsen. 

 

 

 

En annan modell, som många studier rörande barns delaktighet använder sig av, är 

Harts så kallade delaktighetsstege. Delaktighetsstegen består av åtta nivåer, där de 

första tre stegen enbart visar skenbar delaktighet och de resterande fem visar 

stigande nivåer av faktisk delaktighet. (Hart, 1992, 1997; här i översättning av 

Eriksson & Näsman, 2008) 

 

 

Mottagande av 
information 
från ledningen

Insamling av 
erfarenheter 
och information 
från de 
anställda

Möjligheten för 
de anställda att 
lämna förslag 
och presentera 
åsikter

Förhandlingar i 
formaliserade 
kommittéer

Beslutsfattande 
i samråd

Manipulation

Dekoration

Symbol

Anvisad, men 
informerad

Konsulterad och 
informerad

Beslutsfattande 
initierad av 
vuxna, delat av 
barn

Initierat och 
styrt av barn

Beslutsfattande 
initierat av barn, 
delat med vuxna

Figur 2: Theorells (2003) hierarki av fem former av medarbetares delaktighet 

Figur 3: Harts (1992, 1997) delaktighetsstege 
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När det kommer till skenbar delaktighet har Hart (1992, 1997) identifierat tre nivåer, i 

bilden ovan inritade i olika nyanser av rött och gult. Manipulation uppstår då barn 

deltar utan att förstå sammanhanget. Dekoration handlar istället om att barnet ifråga 

fungerar som dekoration för att fylla ett syfte, exempelvis när en politiker låter sig 

fotograferas tillsammans med ett barn. Den sista nivån av skenbar delaktighet, 

symbol, handlar om att man låter barn symbolisera något man vill visa.  

 

De fem nivåerna av faktisk delaktighet börjar med att ett barn har fått information, 

men inte själv har möjlighet att vara aktiv i en fråga (anvisad, men informerad). Den 

andra nivån av faktisk delaktighet, konsulterad och informerad, innebär att barn inte 

bara ges information, utan också ges möjlighet att lämna sina tankar och synpunkter 

i frågan. Nästa nivå som Hart (1997) har identifierat innebär att initiativet kommer 

från vuxna, men att barn deltar i beslutet, till exempel då barn får vara med och 

utforma hur fritidsgården ska se ut. I den näst högsta nivån av delaktighet tar barnen 

egna initiativ och fattar även egna beslut, till exempel när det gäller att producera en 

skoltidning. Den högsta nivån av delaktighet som Hart (1997) identifierar innebär att 

initiativet till att lösa ett problem kommer från barnen, som får vuxna att engagera 

sig och lösa problemet (till exempel beslut om nya trafikljus framför skolan efter att 

barn har påtalat att det skulle behövas ett trafikljus där). 

 

Hart (1997) menar att barn ofta involveras först när det redan har tagits fram en 

lösning istället för att involvera dem redan från start. Han poängterar vikten av att 

låta barn vara med i hela processen, då detta leder till att barnen förstår hur och på 

vilka grunder ett beslut har fattats.  

 

Både Theorells (2003) och Harts (1992, 1997) modeller har en hierarkisk uppbyggnad. 

McNeish (1999) konstaterar att hierarkiska modeller ofta leder till slutsatsen att det 

högsta steget i hierarkin alltid är målet och det som ska strävas efter. Men så är inte 

alltid fallet: Hart (1997) konstaterar att delaktighet bygger på valfrihet. McNeish 

(1999) slår vidare fast att full delaktighet i många sammanhang varken är möjlig eller 

ens önskvärd. De övriga omständigheterna där delaktighet efterfrågas måste tas i 

beaktande: Delaktigheten måste sättas in i sitt sammanhang och ur detta 

sammanhang behöver realistiska ramar för delaktigheten skapas. (McNeish, 1999) 
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2.3.4 Delaktighet och ledarskap 

Bergman och Klefsjö (2012) skiljer på begreppen chef och ledare. Att vara chef är att 

ha en titel och en position i organisationens hierarki. Man har utsetts till chef av 

någon överordnad i hierarkin och får legitimitet uppifrån. En ledare däremot får sin 

legitimitet från medarbetarna, det vill säga nerifrån. Man kan således vara chef utan 

att vara ledare, ledare utan att vara chef eller både chef och ledare. På samma sätt 

som Bergman och Klefsjö (2012) skiljer på chef och ledare, skiljer de på chefskap och 

ledarskap: Chefskap beskrivs som beteenden där personen försöker få andra att 

acceptera de egna lösningarna, förvaltar och kontrollerar verksamheten. Ledarskap 

beskrivs som en relation mellan ledare och medarbetare, vilket ger medarbetarna en 

viss påverkan i hur ledarskapet ser ut. Ledarskap karakteriseras av samarbete mellan 

ledare och medarbetare, och den som utövar ledarskap visar på beteenden och 

färdigheter som att skapa möjligheter för medarbetare att utvecklas, delegera ansvar 

och befogenheter (Bergman & Klefsjö, 2012). Yukl (2012, s. 11) beskriver ledarskap 

som ”den process som innebär att påverka andra till att förstå och vara överens om 

vilka uppgifter som bör utföras och hur utförandet bör ske. Ledarskap är också den 

process som syftar till att underlätta individuellt och gemensamt arbete mot delade 

mål.” 

 

Det deltagande ledarskapet beskriver enligt Yukl (2012) en önskan från ledaren att 

involvera medarbetarna på ett eller annat sätt i beslutsfattandet. Det handlar först 

och främst om ett ledarskapsbeteende som ger medarbetarna möjlighet att påverka 

ledarens beslut. Delaktighet växer fram ur en interaktion mellan medarbetare och 

ledare, där medarbetarna visar engagemang och bidrar, medan ledarna arbetar för 

att ge medarbetarna förutsättningarna för att kunna vara delaktiga. Både 

medarbetare och ledare påverkar således upplevelsen av delaktigheten på 

arbetsplatsen. (Yukl, 2012) 

 

Medarbetare kan enligt Yukl (2012) involveras på olika sätt från ledaren.  

▪ Ledare kan uppmuntra medarbetare att fatta ett gemensamt beslut 

▪ Ledare kan uppmuntra medarbetare att fatta ett beslut som ledaren kan 

godkänna. 

▪ Ledare kan be om medarbetarnas åsikter i en fråga inför ett beslut 

▪ Ledare kan ändra ett preliminärt beslut som stöter på motstånd hos 

medarbetarna 

 

En annan, speciell form av att vara delaktig i beslutsprocessen är delegering. 

Delegering innebär att ledaren ger medarbetaren ansvar och befogenheter att själv 

fatta beslut i en fråga som normalt hade legat på ledaren att fatta beslut om. 

Delegering och det deltagande ledarskapet förväntas få positiva inverkningar på ett 

antal områden. Till exempel förväntas besluten ha en högre kvalitet och acceptansen 

för besluten förväntas vara högre. (Yukl, 2012) 
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Empowerment, eller självbestämmande, handlar om att ge medarbetarna känslan av 

tilltro till sin egen kompetens och att kunna utföra sina arbetsuppgifter så som 

organisationen förväntar sig samt att kunna fatta egna beslut och påverka sitt arbete. 

Genom delegering och deltagande ledarskap kan ledarna påverka medarbetarnas 

känsla av empowerment. (Yukl 2012)  

 

menar att vi är mer benägna att tro på och försvara det som vi själva skapat än det som 

någon annan har bestämt.  

 

2.3.5 Samband mellan ledarskap, delaktighet, engagemang och resultat 

Bergman och Klefsjö (2012) visar på sambanden mellan ledarskap, delaktighet, 

motivation och resultatet i den goda och den onda cirkeln. Delegering av ansvar och 

befogenheter leder till motiverade anställda. Motiverade anställda är engagerade och 

delaktiga i förbättringsarbetet, vilket ger förbättrade resultat i verksamheten. Det i 

sin tur leder till att medarbetarna har förtroende för verksamhetens ledare. Upplever 

anställda däremot att ledningen ägnar sig åt detaljstyrning tappar de anställda 

motivationen, vilket leder till ett sämre resultat och därigenom ett minskat 

förtroende för ledningen. 

 

Den onda cirkeln:   Den goda cirkeln: 

     
 

  

Kontroller 
och 

detaljstyrning

Anställda 
tappar 

motivation

Försämrat 
resultat

Ledningen 
saknar 

förtroende

Delegering av 
ansvar och 

befogenheter

Anställda blir 
motiverade

Förbättrade 
resultat

Ledningen 
har 

förtroende

Figur 4: Den onda och den goda cirkeln enligt Bergman och Klefsjö (2012) 
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3 METOD 

3.1 Undersökningens vetenskapsteoretiska ansats 

3.1.1 Positivistiskt eller hermeneutiskt angreppssätt 

Det finns två vetenskapliga huvudinriktningar till hur 

kunskap ska tas fram och hur forskning bör bedrivas, 

den positivistiska och den hermeneutiska ansatsen. 

Valet av vetenskapsteoretisk ansats påverkar 

undersökningsmetoden. 

 

Den positivistiska ansatsen utgår ifrån att kunskap 

kommer ur kvantifierbara fakta. Forskaren förhåller 

sig objektiv till insamlat data, det vill säga undviker 

tolkningar av det insamlade materialet. Forskningsresultat ska gå att replikera. Det 

som är replikerbart blir förutsägbart och det som är förutsägbart betraktas som 

kunskap, då man redan i förväg vet vad resultatet kommer att bli. (Patel & Davidson, 

2003) 

 

Den hermeneutiska ansatsen handlar istället om att tolka en händelse för att kunna 

förstå och förklara den. Hermeneutikens utgångspunkt är således frågan ”Vad är det 

som har kommit fram i undersökningen och hur ska vi förstå innebörden av det?” 

Eftersom hermeneutiken utgår ifrån tolkningar tas också hänsyn till forskarens 

förförståelse i frågan, då denna påverkar hur resultatet tolkas. Tolkningen i sig är 

inte en absolut sanning utan ska mer ses som ett sätt att förstå det undersökta 

fenomenet och dess bakomliggande orsaker. Inom hermeneutiken är 

samstämmigheten mellan delar och helhet viktig. Man kan inte förstå helheten om 

man inte ser till delarna, men man kan inte heller förstå delarna var för sig, utan att 

sätta in dem i sitt sammanhang, helheten. (Patel & Davidson, 2003). 

 

Valet av vetenskapsteoretisk ansats i denna undersökning har gjorts med 

utgångspunkt i undersökningens frågeställning. I denna studie ska medarbetares och 

ledares syn på begreppet ”delaktighet på arbetsplatsen” undersökas. Det handlar om 

att förstå och tolka ledares och medarbetares subjektiva upplevelser av begreppet. 

Därför utgår studien från en hermeneutisk forskningsansats. 

 

3.1.2 Induktivt, deduktivt eller abduktivt arbetssätt 

Det finns tre olika sätt att relatera teorin med empirin och härleda slutsatser: 

Induktion, deduktion samt abduktion. Deduktion innebär att forskaren utgår ifrån 

en vedertagen teoretisk referensram och bygger en hypotes eller forskningsfråga som 

sedan ska testas genom en undersökning av verkligheten. Hypotesen antingen 

bekräftas eller förkastas i undersökningen. Detta kan i sin tur leda till slutsatser kring 

Hermeneutik Positivism 

Figur 5: Hermeneutik och Positivism 
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teorin och, vid behov, en vidareutveckling av denna. Induktion å andra sidan utgår 

ifrån observationer i verkligheten utan att först ha förankrat det som undersöks i 

teori. Istället är det observationerna som leder forskaren fram till generella, teoretiska 

slutsatser. Det induktiva arbetssättet kopplas ofta ihop med en kvalitativ 

forskningsmetod, medan det deduktiva arbetssättet kopplas ihop med den 

kvantitativa metoden. (Patel & Davidson, 2003; Bryman & Bell, 2005) 

 

Abduktion kan betraktas som en kombination av induktion och deduktion, där 

forskaren växlar mellan teori och empiri för att förstå det undersökta fenomenet. Vid 

detta arbetssätt utvecklas teorin och empirin under arbetets gång. Fördelen med det 

abduktiva arbetssättet är det är mer flexibelt än induktion eller deduktion. (Patel & 

Davidson, 2003; Bryman & Bell, 2005) 

 

Denna undersöknings syfte har sin grund i författarens observationer av 

medarbetares och ledares beskrivning av delaktighet. Utifrån dessa observationer 

formulerades en vag arbetshypotes om att det kan finnas en möjlighet att 

medarbetare och ledare ser olika på begreppet, vilket i sin tur ledde till 

undersökningens syfte och frågeställning. En relevant, teoretisk referensram har 

sedan bildat grunden till vilken data som ska samlas in i undersökningen. Den 

insamlade datan har i sin tur påverkat den teoretiska referensramen: Teori som har 

visat sig inte vara relevant har tagits bort samtidigt som författaren har lagt till 

vedertagen teori för att kunna göra tolkningar och förklara den insamlade datan. 

Studien kännetecknas således av det abduktiva arbetssättet. 

 

3.1.3 Kvalitativ eller kvantitativ ansats 

När det kommer till metoden för datainsamling, -bearbetning och -tolkning har det 

länge funnits två huvudsakliga inriktningar, den kvalitativa och den kvantitativa 

metoden. Dessa två metoder utesluter dock inte varandra och kan med fördel 

kombineras till en tredje metod som blandar både kvalitativa och kvantitativa inslag. 

Vilken metod som är mest lämplig avgörs av undersökningens syfte. (Creswell & 

Plano Clark, 2011; Trost, 2007) 

 

Den kvantitativa metoden lägger tonvikten på mätbara data – resultatet ska vara 

kvantifierbart. Frågor som försöker besvaras i en kvantitativ studie handlar om ”hur 

många?” eller ”hur stor andel?” och undersökningens art gör att man kan samla in 

och bearbeta data från ett mycket stort urval. (Trost, 2007) Undersökningsmetoder 

kan till exempel vara experiment eller kvantitativa enkäter. 

 

Den kvalitativa metodens syfte är istället att få fördjupad förståelse för ett specifikt 

fenomen. Frågor som försöker besvaras är snarare ”vad?” och ”hur?” än ”hur 

många?”. Undersökningen hålls så öppen som möjligt och har ofta inga begränsade 

svarsalternativ. Undersökningsmetoder som ämnar sig bra för kvalitativa 
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undersökningar är intervjuer, observationer, diskussioner eller enkäter med 

fritextsvar. Det faktum att undersökningen hålls öppna gör dock att 

databearbetningen tar betydligt längre tid. (Trost, 2007; Patel & Davidsson, 2011). 

 

Den kombinerade metoden används för att bredda sin undersökning. Genom att 

kombinera metoderna kan man till exempel både fördjupa sig i ämnet samtidigt som 

en större mängd data kan bearbetas. ”Mixed methods research is the type of research in 

which a researcher or team of researchers combine elements of qualitative or quantitative 

research approaches (e.g. use of qualitative and quantitative viewpoints data collection, 

analysis, inference techniques) for the purpose of breadth and depth of understanding and 

corroboration.” (Cresswell & Plano Clark, 2011, s 4)  

 

Trost (2007) menar att få studier är rent kvalitativa eller rent kvantitativa i den 

bemärkelsen att både datainsamling, databearbetning och datatolkning är antingen 

rakt igenom kvalitativa eller rakt igenom kvantitativa och att det därför många 

gånger är svårt att klassificera studier som antingen det ena eller det andra. För att 

hitta rätt ansats anser Trost (2007) att man kan utgå ifrån följande: 

Frågeställningen gäller   Metod 
Hur ofta? Hur många? Hur vanligt?  Kvantitativ metod 

Att förstå eller hitta mönster  Kvalitativ metod 

 

Denna studie syftar till att undersöka om uppfattningen av vad delaktighet innebär 

skiljer sig mellan medarbetare och ledare samt att få förståelse för om eventuella 

skillnader i uppfattningen av begreppet delaktighet påverkar den systematiska 

kvalitetsutvecklingen på arbetsplatsen. Metoden i denna studie är därför först och 

främst av kvalitativ art. Dock finns det även kvantitativa inslag i undersökningen: 

För att kunna ge alla medarbetare möjlighet att yttra sig om begreppet delaktighet 

och därigenom höja studiens tillförlitlighet har datainsamlingen skett utifrån både 

kvalitativ och kvantitativ metodik. Analysen och tolkningen av resultatet följer dock 

den kvalitativa metoden. 

 

3.1.4 Forskningsstrategi för datainsamlingen - Fallstudie 

Det finns olika forskningsstrategier som lämpar sig till olika typer av forskning. En 

fallstudie är en passande forskningsstrategi när forskningsansatsen är av kvalitativ 

art och forskningsfrågan antingen är av beskrivande eller förklarande karaktär. (Yin, 

2012) 

 

Fallstudier fokuserar på ett (eller ett fåtal) väl avgränsade fall som man undersöker 

på djupet för att få kunskap om den aktuella forskningsfrågan. Fallet kan avgränsas 

exempelvis till en person, en organisation eller ett socialt fenomen. Exempel på när 

en fallstudie kan vara ett lämpligt val som forskningsstrategi är exempelvis då man 
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vill undersöka vad som påverkat ett specifikt samarbete eller varför någon har 

lyckats särskilt väl i sitt arbete. Särskilt vanliga är fallstudier i småskalig forskning. 

(Yin, 2012; Denscombe, 2010)  

 

Ett av de vanligaste motargumenten mot fallstudier är att man inte kan dra generella 

slutsatser från ett enskilt fall och att fallstudier därför inte för den vetenskapliga 

utvecklingen framåt. Både Flyvbjerg (2006) och Denscombe anser dock att insikterna 

man har fått från att undersöka det enskilda fallet på djupet kan generaliseras och ha 

en betydelse för det undersökta området. Att generalisera, menar Flyvbjerg (2006), är 

dessutom bara ett av flera sätt att skapa kunskap på. Bara för att man inte kan 

generalisera, betyder det inte att forskningskollektivet inte kan ha fått kunskap som 

bidrar till den vetenskapliga utvecklingen. 

 

Fallstudier ger möjligheten att använda sig av flera olika forskningsmetoder och 

uppmuntrar till att kombinera olika forskningsmetoder som observationer, 

intervjuer, dokumentation och enkätundersökningar till en mixed methods-metod 

för att på bästa sätt fånga fallets vanligtvis komplexa situationen i sin helhet. Mixed 

methods-metoden går i sin enkelhet ut på att kombinera kvalitativ och kvantitativ 

data och triangulera för att belysa en situation ur olika vinklar för att så få en större 

tillförlitlighet i undersökningen. (Denscombe, 2010) 

 

Denna studie syftar till att undersöka om uppfattningen av vad delaktighet innebär 

skiljer sig mellan medarbetare och ledare samt att få förståelse för om eventuella 

skillnader i uppfattningen av begreppet delaktighet påverkar den systematiska 

kvalitetsutvecklingen på arbetsplatsen. Undersökningen är av en kvalitativ art och 

forskningsfrågorna är av beskrivande och förklarande karaktär. Genom att 

undersöka ett specifikt begrepp i en specifik verksamhet kan fenomenet undersökas 

på djupet. Studien har, genom att vara ett examensarbete, även en tidsaspekt att 

förhålla sig till. En fallstudie bedömdes därför som ett lämpligt val av 

forskningsstrategi för denna studie. 

 

3.2 Undersökningens genomförande 

Grunden för denna studie är dess syfte. Med syftet som 

grund har det första steget i denna studie varit att ringa in 

den teoretiska referensramen och vetenskapsteoretiska 

ansatsen för studien. Utifrån litteratur och tidigare forskning 

på kvalitetsområdet samt på ämnena delaktighet, 

engagemang och samsyn byggdes den teoretiska grunden 

som är utgångspunkten för studien. Den 

vetenskapsteoretiska ansatsen bygger likaså på vedertagen forskning i metodteknik. 
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3.2.1 Val av studieobjekt 

I valet av studieobjekt bör forskaren fundera över 

vad som gör det värt att studera (Denscombe, 

2010). Ett fall kan väljas för att det är extremt eller 

unikt eller för att det representerar den stora 

mängden, båda fallen kan bidra till forskningen 

på olika sätt. Kan man argumentera för att olika 

potentiella studieobjekt är lika lämpliga att 

undersöka kan man göra ett bekvämlighetsurval 

när man väljer mellan dessa (ibid.). Denscombe 

(2010) påtalar också att forskaren i vissa fall inte har något egentligt val när det kommer 

till studieobjektet, valet av studieobjekt påverkas av omständigheter som ligger bortom 

forskarens kontroll. 

 

För att öka denna undersöknings tillförlitlighet skulle studieobjektet ha ett flertal 

ledare, men inte så många medarbetare att inte samtliga medarbetare skulle kunna 

erbjudas delaktighet i undersökningen. Författaren tog kontakt med ett flertal för 

författaren okända verksamheter för att skapa intresse för studien. Dessa var dock av 

olika skäl inte intresserade av att delta i studien. För att kunna genomföra studien 

inom tidsramen som examensarbetet dikterar föll valet av studieobjekt därför på en 

verksamhet i författarens arbetsomgivning (se även förförståelse). Valet av 

studieobjekt blev således inte ett egentligt val, det påverkades av tidsaspekten för 

studien och omgivningens avvaktande inställning till studien.  

 

3.2.2 Datainsamlingsmetod empiriskt material 

Det finns olika datainsamlingsmetoder som passar bra för en i grunden kvalitativ 

fallstudie, till exempel intervjuer, fokusgrupper eller kvalitativa 

enkätundersökningar. Då alla medarbetare skulle ges möjlighet att vara delaktiga i 

undersökningen för att spegla verkligheten i så stor utsträckning som möjligt, skulle 

en ren kvalitativ undersökning generera ett för stort material att kunna bearbeta 

inom tidsramen för denna studie. En ren kvalitativ undersökning i form av till 

exempel intervjuer skulle också kosta verksamheten för mycket tid. Därför 

bestämdes datainsamlingsmetoden till en enkätundersökning bestående av både 

kvalitativa och kvantifierbara frågor. En enkätundersökning skulle även ha andra 

metodologiska fördelar framför 

intervjuer eller fokusgrupper: Då 

författaren känner verksamhetens 

ledare och medarbetare skulle enkät-

undersökningen vara det enda 

alternativet för att kunna garantera 

deltagarna fullständig anonymitet. 

Fokusgrupper har dessutom 
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nackdelen att de skulle presentera ett gemensamt resultat för hela gruppen, det vill 

säga en gemensam kompromiss snarare än att representera de verkliga åsikterna av 

gruppens enskilda deltagare. 

 

Enkät  

I denna studie har data samlats in med hjälp av en webbaserad enkätundersökning 

via företaget Surveymonkey, se bilaga A. Enkäten byggdes utifrån litteratur om 

enkätundersökningar och den teoretiska referensramen och innehåller både 

kvalitativa och kvantitativa frågor.  

 

Enkäten inleddes med två kvalitativa fritextfrågor, där respondenterna fritt fick 

beskriva vad som är delaktighet för dem och hur de upplever delaktigheten på 

arbetsplatsen. Dessa frågor valdes först för att påverka respondenterna så lite som 

möjligt med ny kunskap eller nya tankar om delaktighet som kan komma i samband 

med att man besvarar den andra delen av undersökningen, som bestod av 

bedömningsfrågor rörande delaktighetens olika dimensioner. För att fritextdelen inte 

ska kunna redigeras i efterhand har den låsts så att respondenten inte kunnat gå 

tillbaka och ändra sitt svar.  

 

Den andra delen av undersökningen utformades som bedömningsfrågor för att 

kunna komma åt fördjupad information om respondenternas uppfattning om 

delaktighet som riskerade att inte komma fram i fritextsvaren. Information som 

skulle samlas in i denna del handlade om vem som får vara delaktig, vad man får 

vara delaktig i och på vilket sätt man får vara delaktig. Det fanns också frågor som 

rörde ledarskapet.  

 

Ett vanligt sätt att mäta uppfattningar hos respondenterna är enligt Jamieson (2004) 

den så kallade Likertskalan, en metod som även användes i denna studie. 

Likertskalan tillhandahåller olika svarsalternativ på en fråga eller ett påstående. 

Respondenterna får markera i vilken utsträckning de instämmer i frågorna eller 

påståendena. Generellt brukar svarsalternativen sträcka sig mellan 1 (håller inte alls 

med) och 5 (håller helt med), men det finns argument som talar för skalor från 1 till 7 

och även skalor med ett jämnt antal svarsalternativ (Jamieson, 2004). Det finns en 

tydlig hierarki mellan svarsalternativen, men Jamieson (2004) är noga med att 

påpeka att avstånden mellan de olika svarsalternativen inte nödvändigtvis behöver 

vara lika stora. Respondenterna i denna studie fick markera i vilken grad de 

instämmer i olika påståenden och bedöma sina egna och andras möjligheter till 

delaktighet på en skala från 1 till 7. Författaren valde en skala från 1 till 7 för att 

minimera gapen mellan de olika svarsalternativen och tillåta ett neutralt val i mitten 

av skalan.  
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Enkäten avslutades med att ge respondenterna utrymme till att lämna kommentarer 

om själva enkätundersökningen och att komplettera fritextsvaren som gavs i den 

första delen. Detta gjordes för att kunna fånga upp sådant som respondenterna 

kommit att tänka på efter att ha läst och funderat igenom bedömningsfrågorna. 

 

Enkäten skickades tillsammans med ett informationsbrev (se bilaga B) till samtliga 

medarbetare och ledare som inte varit långtidsfrånvarande (till exempel på grund av 

föräldraledighet eller sjukdom). För att enkelt kunna skilja på ledare och 

medarbetare skickades det ut två olika enkäter, en till medarbetarna och en till 

ledarna. Frågorna i undersökningen har varit desamma, dock har författaren ändrat 

perspektivet på vissa frågor för tydlighetens och förståelsens skull. Medarbetare har 

till exempel fått frågan ”jag känner att ledningen uppmuntrar mig till att vara 

delaktig” medan ledarna har fått frågan ”ledningen uppmuntrar medarbetare till att 

vara delaktiga”. Respondenterna gavs 9 dagar att svara på undersökningen. Två 

påminnelser gick ut dagarna innan enkäten låstes för sammanställning och analys. 

 

För att öka studiens tillförlitlighet begränsades deltagarnas möjligheter att kunna 

svara flera gånger genom att spärra IP-adresser för datorer som redan deltagit i 

undersökningen en gång. Efter att svarstiden hade gått ut låstes enkäten för 

ytterligare svar. 

 

3.2.3 Bortfall 

Det finns olika typer av bortfall vid enkätundersökningar. Externt bortfall är de 

personer som av olika anledningar inte alls deltar i undersökningen. Det kan till 

exempel handla om att man inte har möjlighet att delta eller att man inte vill delta i 

undersökningen. När personer som deltar i undersökningen av en eller annan 

anledning inte besvarar enstaka frågor benämns detta internt bortfall. Det kan till 

exempel handla om att man missar en fråga eller väljer att inte svara på frågan. 

Eftersom det interna bortfallet kan variera mycket mellan olika frågor och således 

påverkar vilka slutsatser man kan dra av svarsfördelningen är det relevant att 

redovisa det interna bortfallet för varje fråga. (Ejlertsson, 2005) 
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En tredje typ av bortfall handlar om olika former av missöden, som att enkätsvar 

försvinner helt. Detta kallas för missing data. Missing data kan ersättas om orsaken 

till bortfallet inte beror på undersökningens frågeställningar, medan internt och 

externt bortfall inte kan ersättas. Man kan dock försöka minimera externt och internt 

bortfall, vanligen genom att skicka ut upp till två påminnelser. (Ejlertsson, 2005) 

 

I denna undersökning uppstod ett tekniskt fel i enkäten för ledare som gjorde att 

svaren på frågorna 5 till 7 enbart sparades för den/de som svarade på enkäten 

samma dag som den skickades ut. Därefter registrerades inga svar för dessa frågor. 

När detta upptäcktes hanterades problemet med det uteblivna underlaget genom att 

skicka ut frågorna 5-7 ytterligare en gång i en ny enkät. Ledarna fick då bara en dag 

på sig att svara på dessa frågor. Svaren som hade kommit under första dagen 

bortsågs sedan ifrån i resultat och analys. 

 

3.2.4 Databearbetning och tolkning 

Resultatet från enkätundersökningarna har först sammanställts var för sig, en 

sammanställning för ledarna och en för medarbetarna. I sammanställningen 

redovisas fritextsvar samt antal svaranden, den procentuella fördelningen samt både 

medel- och medianvärde för svaren från ledarna och medarbetarna när det gäller 

bedömningsfrågorna.  

 

Denna första översikt har sedan sammanställts till ett gemensamt resultat som 

presenteras i undersökningen. För att ge respondenterna största möjliga anonymitet 

har fritextsvaren sammanställts så att man inte kan urskilja enskilda svar i resultatet. 

Detta har även inneburit att i förekommande fall omformulera svar. 

Bedömningsdelen av enkätundersökningen har sammanställts så att medarbetarnas 

och ledarnas svar kan jämföras. I ett metodiskt ställningstagande har författaren i 

tolkningen av data valt att i störst möjliga mån utgå ifrån medianvärdet och bortse 

från medelvärdet i tolkningen av den kvantifierbara datan (se ”systematiska fel vid 

insamling och tolkning av data”). 

 

Syftet med denna studie har varit att undersöka om uppfattningen av vad 

delaktighet innebär skiljer sig mellan medarbetare och ledare samt att få förståelse 

för om eventuella skillnader i uppfattningen av begreppet delaktighet påverkar den 

systematiska kvalitetsutvecklingen på arbetsplatsen. Den insamlade datan har ställt 
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mot den teoretiska referensramen för att förstå om det finns skillnader mellan de två 

undersökta grupperna och hur dessa skillnader kan påverka den systematiska 

kvalitetsutvecklingen på arbetsplatsen. Slutligen har slutsatser dragits från det 

analyserade materialet och resultat och metod har diskuterats. 

 

 
 

3.3 Övriga metodiska och etiska ställningstaganden 

3.3.1 Studiens tillförlitlighet - Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Reliabilitet 

”Reliabilitet […] är ett mått på i vilken utsträckning ett instrument eller 

tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen under i övrigt samma 

omständigheter.” (Bell, 2000, s. 89) En hög reliabilitet ger således samma resultat vid 

olika undersökningstillfällen under i övrigt samma omständigheter, medan en låg 

reliabilitet ger olika svar vid olika undersökningstillfällen trots i övrigt samma 

omständigheter. 

 

Det kan finnas flera orsaker till låg reliabilitet. Lekvall och Wahlbin (2001) nämner 

som exempel sättet en intervjuare ställer intervjufrågorna på och distraktionsmoment 

i intervjumiljön som påverkansfaktorer. Standardisering av mätmetoden och 

entydiga frågor är faktorer som påverkar reliabiliteten till det positiva. Vid 

användning av en kvalitativ undersökningsmetod, som till exempel intervjuer, 

menar dock Patel och Davidsson (2003) att olika svar av samma individ vid olika 

tillfällen inte per automatik måste innebära en låg reliabilitet. Det kan istället vara så 

att den som har intervjuats har ändrat uppfattning i frågan. 

 

I denna studie höjs reliabiliteten av att frågorna är ställda på exakt samma sätt till 

alla deltagare, tack vare enkätformen. Felkällor som forskarens dagsform undviks 

därmed vid undersökningstillfället. 

 

En stor påverkansfaktor för reliabiliteten är författarens förförståelse för både ämnet 

och den undersökta organisationen. För att undvika att påverka undersökningens 

tillförlitlighet genom förförståelse för organisationen har författaren kontinuerligt 

reviderat sina beslut och funderat över om syfte eller metod hade varit likadana om 

undersökningen hade gjorts i en för författaren okänd organisation. När det gäller 

undersökningsmetoden är enkätform den metod som passar bäst för att undvika att 
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påverka den som intervjuas eller ingår i en fokusgrupp med författarens egna 

förförståelse både för ämnet och den undersökta organisationen. 

 

Reliabiliteten i studien påverkas negativt av att deltagarna kan ha känt olika 

distraktionsfaktorer vid ifyllandet av enkäten som författaren inte kunnat kontrollera 

(till exempel inkommande telefonsamtal eller liknande). Studien har en 

svarsfrekvens som tillåter att kunna dra generella slutsatser, dock påverkas 

undersökningens reliabilitet även av det faktum att inte samtliga medarbetare har 

deltagit. 

 

Det är osannolikt att man skulle få exakt samma resultat om man skulle göra 

undersökningen igen. Detta kan dock ha andra orsaker än en låg reliabilitet. Två 

sannolika orsaker skulle kunna vara att medarbetare nu har en fördjupad insikt kring 

vad delaktighet innebär för dem och därför ändrat uppfattning i frågan och att det 

har hänt något i organisationen som gör att man har ändrat uppfattning i frågan. 

Validitet 

”[Validitet] är ett mått på om en viss fråga mäter eller beskriver det man vill att den 

ska mäta.” (Bell, 2000, s. 89) Lekvall och Walhbin (2001) menar att problemet med 

validiteten är att den är subjektiv. Det är i stort sett omöjligt att med säkerhet 

bestämma om en metod är valid eller inte, men författarna menar att man på ett 

enkelt sätt kan uppnå ett visst mått av validitet genom att låta ett flertal personer 

med insikt i studien bedöma frågorna med hänsyn till studiens syfte. Om man är 

överens om att frågorna är relevanta utifrån syftet har man också uppnått ett visst 

mått av validitet. Detta kallas av författarna för direkt upplevd validitet. En hög 

reliabilitet är ingen garanti för att också validiteten är hög. En låg reliabilitet ger 

däremot också en låg validitet. (Patel & Davidsson, 2003) 

 

Enkätfrågorna i denna studie har utformats utifrån teori om delaktighet som bas. 

Detta i sig behöver dock inte betyda att frågorna svarar mot det tilltänkta syftet. För 

at säkra en godkänd nivå av validitet i denna studie har författaren vidtagit följande 

åtgärder: 

• Självkontroll: Efter att enkätfrågorna hade skapats har författaren lagt undan 

dem för att några dagar senare titta på dem igen och kritiskt ställa dem mot 

undersökningens syfte. 

• Kontroll av forskare som inte är insatt i ämnet: En andra kontroll skedde 

genom att låta en forskare som inte är insatt i kvalitets- och 

ledarskapsutveckling granska frågorna samt teorin som frågorna bygger på 

för att se om frågorna svarar på undersökningens syfte. 

• Kontroll av forskare på kvalitetsområdet: En sista kontroll av frågorna skedde 

i samråd med handledaren för denna magisteruppsats. 

Missförstånd och frågor som inte svarade på undersökningens syfte omformulerades 

eller plockades bort i varje steg. 



 

25 

 

 

Ett annat steg för att höja undersökningens tillförlitlighet har varit att välja ett 

undersökningsobjekt där det är möjligt att inom ramen för denna studie kunna låta 

samtliga medarbetare delta i undersökningen. Detta höjer sannolikheten för att 

resultatet speglar verkligenheten istället för att spegla enbart några personers 

uppfattningar. 

 

Generaliserbarhet 

Generaliserbarheten i en studie handlar om i vilken mån man kan dra generella 

slutsatser utifrån resultatet. En hög grad av generaliserbarhet innebär att slutsatserna 

kan tillämpas på ett stort område (som till exempel samtliga organisationer i 

Sverige), medan en låg grad av generaliserbarhet innebär att slutsatserna enbart har 

relevans för ett litet, avgränsat område (exempelvis enbart det undersökta objektet). 

(Patel & Davidson 2003) En kvalitativ studie behöver inte nödvändigtvis ha en hög 

grad av generaliserbarhet, men behöver innehålla ett resonemang i vilken mån 

resultat och slutsatser kan tillämpas på fall med likande omständigheter. (Bryman, 

2011) 

 

Denna studie vill dra generella slutsatser om ledares och medarbetares uppfattning 

av begreppet delaktighet utifrån ett relativt litet undersökningsobjekt. Det är 

omöjligt att med säkerhet säga om resultatet verkligen går att överföra till andra 

undersökningsobjekt, generaliserbarheten i sig är således relativt låg. Dock ger 

undersökningen en föreställning om hur medarbetares och ledares uppfattning av 

vad delaktighet på arbetsplatsen innebär förhåller sig till varandra, vilket i sin tur 

skulle kunna vara ett underlag för fortsatta studier. Undersökningens syfte och 

metod är allmänna och avser inte det specifika undersökningsobjektet som här har 

undersökts, vilket ger möjligheten att utöka studien med fler studieobjekt för att höja 

generaliserbarheten. 

 

3.3.2 Systematiska fel vid insamlande och tolkande av data 

Det kan uppstå systematiska fel vid insamlande och tolkande av data. Dessa kan 

vara medvetna eller omedvetna. Även om en studie är genomförd på ett korrekt sätt 

kan snedvridningen göra att studien inte speglar det verkliga förhållandet, och 

studien inte påvisar det som var tänkt. (Ejlertsson, 2005) 

 

Webbenkäten som har skickats ut för denna undersökning har varit helt anonym, det 

har inte kunnat spåras vilka medarbetare eller ledare som har svarat på 

undersökningen. Rent teoretiskt är det således möjligt att en person besvarar 

undersökningen flera gånger för att snedvrida resultatet. (Ejlertsson, 2005) För att 

kunna garantera en hög tillförlitlighet och minska möjligheten till denna typ av 
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snedvridning har svarsmöjligheten begränsats så att man bara har kunnat svara en 

enda gång på undersökningen från en och samma dator.  

 

För att undvika systematiska fel vid tolkning av resultatet redovisas både 

medelvärde och median i sammanställningen av resultatet. Tolkningen av data utgår 

i störst möjliga mån från medianvärdet. Både median och medelvärde visar ett 

genomsnitt av respondenternas svar. Medelvärdet är summan av svaren dividerat 

med antalet personer i gruppen. Detta gör att några få extremvärden kan ha stor 

påverkan på medelvärdet. Medianen är det värdet som ligger i mitten om man 

sorterat alla värden i storleksordning först. Detta gör enligt SCB (www.scb.se) att 

medianen inte påverkas i samma utsträckning av några få extremvärden som 

medelvärdet kan göra. I detta fall visar således medianen en mindre snedvriden bild 

av verkligheten. (Ejlertsson, 2005) 

 

3.3.3 Förförståelsens påverkan 

Förförståelse för ämnet, de egna värderingar och erfarenheter av det som undersöks 

påverkar undersökningen. Det gäller därför att vara medveten om den egna 

förförståelsen och sedan arbeta för att minska påverkan av denna. (Holme & 

Solvang, 1997) I denna studie har det funnits en förförståelse för teorin och för den 

undersökta organisationen. Förförståelsen för teorin har handlat om genomförda 

kurser i magisterprogrammet för kvalitets- och ledarskapsutveckling, fristående 

högskolekurser i lean och kvalitetsstyrning samt ett flertal projektledarskapskurser. 

Det har även funnits en stor förförståelse för den undersökta organisationen, för dess 

medarbetare och hur verksamheten bedrivs i organisationen. Detta leder till att 

författaren har haft en egen uppfattning om delaktigheten i organisationen, något 

som både kan påverka hur studien är uppbyggd och tolkningen av resultatet. 

 

Förförståelsen för organisationen minskar risken för missförstånd, men ökar risken 

för feltolkningar och snedvridningar. För att minska risken för att författarens egen 

uppfattning av delaktigheten i organisationen skulle påverka respondenterna har 

enkäten valts som undersökningsmetod. 

 

3.3.4 Etiska överväganden 

Forskning behövs för samhällets utveckling, men forskningens undersökningar 

överlappar ofta med individers personliga sfär och integritet. Forskningsbehovet 

träffar således på individskyddskravet, vilket kräver forskningsetiska reflektioner för 

att väga nyttan med forskningen mot riskerna för negativa konsekvenser för de som 

har deltagit i undersökningen. Man kan dela in individskyddskravet i fyra 

huvudkrav: Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. (Ejlertsson, 2005; Vetenskapsrådet) 
 

http://www.scb.se/
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Informationskravet innebär att forskaren ska informera om allt sådant som kan 

påverka individens val att delta i undersökningen. Generellt handlar det om att 

informera om undersökningens art och syfte, att deltagandet är frivilligt och att man 

när som helst har möjlighet att avbryta sitt deltagande. (Ejlertsson, 2005; 

Vetenskapsrådet) 

 

Samtyckeskravet innebär att individen själv bestämmer om denne vill delta eller inte 

och hur i så fall hur länge eller i vilken omfattning personen vill delta. (Ejlertsson, 

2005; Vetenskapsrådet) 

 

Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter som framkommer i 

undersökningen skall antecknas, lagras och redovisas på ett sådant sätt att enskilda 

människor inte kan identifieras av utomstående. I de fall då undersökningen inte kan 

göras helt anonymt för forskaren bör forskaren ha tystnadsplikt om känsliga 

uppgifter som kan härledas till enskilda personer. (Ejlertsson, 2005; Vetenskapsrådet) 

 

Nyttjandekravet innebär att de insamlade uppgifterna inte får användas i andra, 

icke-vetenskapliga syften. Uppgifter får inte heller användas som beslutsunderlag för 

åtgärder som direkt påverkar individen som lämnat uppgiften om inte individen 

uttryckligen har samtyckt till detta först. (Ejlertsson, 2005; Vetenskapsrådet) 

 

Dessa fyra forskningsetiska överväganden har legat till grund för metodiska 

överväganden i denna studie. Informations- och samtyckeskravet har följts genom att 

skicka ut ett tydligt informationsbrev tillsammans med enkäten. I informationsbrevet 

förtydligas undersökningens bakgrund och syfte och att deltagandet är frivilligt. 

Undersökningen gjordes i form av en helt anonym enkät, vilket gör att forskaren inte 

själv vet vem som har svarat på underökningen. Detta höjer känslan av frivillighet. 

Förutom den första frågan i enkäten har ingen av frågorna krävt något obligatoriskt 

svar, respondenterna kunde således välja att hoppa över vissa frågor som de inte 

ville delta i. Samtycke uppstår i och med att inga uppgifter samlas in om inte 

individen aktivt väljer att delta genom att gå in på undersökningens webblänk och 

fylla i frågorna. 

 

Konfidentialitetskravet har mötts dels genom att enkäten har utformats så att den är 

helt anonym, även för forskaren. Resultatet av fritextsvaren har dessutom 

sammanfattats och i förekommande fall modifierats så att inga svar kan härledas till 

enskilda personer. Uppgifterna kommer inte att lämnas ut för att användas av andra. 

Författaren själv är inte beslutsfattande över någon av deltagarna i studien. 
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4 STUDIEOBJEKT 
Organisationen som ligger till grund för denna studie är en av Sveriges 27 

arbetslöshetskassor. Organisationen har en styrelse, som företräder 

arbetslöshetskassan och svarar för organisation och förvaltning av kassans 

angelägenheter. Styrelsen utser en kassaföreståndare, som i sin tur verkställer 

styrelsens beslut och ansvarar för den löpande förvaltningen.  

 

Organisationen har 54 anställda och utgår från ett kontor i centrala Stockholm. 5 av 

de 54 anställda är anställda som ledare, övriga medarbetare fördelas på 

organisationens enheter. 

 

Organisationens kärnverksamhet består av att administrera 

arbetslöshetsförsäkringen. Sveriges arbetslöshetskassor har en särskild 

organisationsform som regleras i lagstiftning och som påminner om den ekonomiska 

föreningen. De potentiella kunderna, det vill säga de som vid behov kan ansöka om 

arbetslöshetsersättning hos arbetslöshetskassan, är medlemmar i föreningen.  

 

Några av de vanligaste arbetsuppgifterna som förekommer i organisationen är 

- Administration av föreningens medlemmar (inträden och utträden ur 

föreningen, fakturering och hantering av medlemsavgifter) Denna 

arbetsuppgift tillhör medlemsserviceenheten. 

- Handläggning av ansökningar om arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd. 

Denna arbetsuppgift tillhör handläggarenheten. 

- Utbetalning av arbetslöshetsersättning 

- Omprövning av beslut som fattats både vad gäller medlemskap i föreningen 

och ansökan om ersättning. Denna arbetsuppgift ligger i juristenheten. 

- Rättstolkning. Även denna arbetsuppgift ligger i juristenheten. 

Kassaföreståndare 

Kansli 

6 personer 

IT & Utvecklings-
enheten 

8 personer 

Handläggar-
enheten 

17personer 

Juristenheten 

8 personer 

Medlemsservice-
enheten 

10 personer 

Enhetschef Enhetschef Enhetschef 

vice 
Kassaföreståndare 

 
Enhetschef 

Figur 6: Organisationsschema för arbetslöshetskassan 
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- Kundservice och information till medlemmar och potentiella medlemmar vid 

frågor rörande arbetslöshetsförsäkringen. Denna arbetsuppgift ligger först och 

främst på medlemsservice- och handläggarenheterna, dock kan även 

juristenheten ha direktkontakt med medlemmarna i syfte att informera om 

reglerna på arbetslöshetsområdet. 

 

Kansliet och IT- och Utvecklingsenheten är stödfunktioner i verksamheten utan 

naturlig direktkontakt med medlemmarna. Även juristenheten är stödfunktion i viss 

mån när det gäller rättstolkning. 
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5 RESULTAT OCH ANALYS 
I detta stycke presenteras och analyseras undersökningens resultat. Resultatet av 

undersökningen ställs mot teorin för att undersöka om uppfattningen av vad 

delaktighet innebär skiljer sig mellan medarbetare och ledare samt att få förståelse 

för om eventuella skillnader i uppfattningen av begreppet delaktighet påverkar den 

systematiska kvalitetsutvecklingen på arbetsplatsen. I den löpande texten 

presenteras ett sammanfattat resultat, för det fullständiga resultatet, se bilagorna C 

och D. 

 

Undersökningen har skickats ut till samtliga medarbetare och ledare som inte varit 

långtidsfrånvarande på grund av exempelvis sjukskrivning eller föräldraledighet, 

totalt 45 medarbetare och 5 ledare. Svar har inkommit från 25 medarbetare och 5 

ledare, vilket ger en övergripande svarsfrekvens på 55% för medarbetare och 100% 

för ledare. I ledarenkäten är svarsfrekvensen på frågorna 5-7 60%. Detta beror på ett 

tekniskt fel när enkäten skickades ut som ledde till missing data för frågorna 5-7. Då 

det inte har varit tvingande att svara på frågorna har några av frågorna hoppats över 

av vissa personer. Det interna bortfallet redovisas separat för varje fråga. 

 

5.1 Resultat och analys av fritextsvaren: Innebörden och upplevelsen av 
delaktighet 

Innebörden av begreppet ”medarbetares delaktighet” 

Ledare 

Ledarna menar att medarbetares delaktighet innebär att få bra information om vad 

som händer på arbetsplatsen och vad som förväntas av medarbetaren. Medarbetaren 

ska vara involverad och få känna sig delaktig i beslut på arbetsplatsen. Man ska 

också ha en öppen och tydlig kommunikation så medarbetaren känner sig 

uppdaterad och vet vad som är på gång i verksamheten. En ledare reflekterar kring 

att denne vill kunna framföra sina synpunkter och veta att de tas om hand och 

värderas in i helheten. 

 

En av ledarna beskriver att medarbetares delaktighet i större frågor kan ske via MBL-

förhandlingar, medarbetarens fackliga organisation eller den lokala fackklubben. 

Medarbetares delaktighet kan även ske genom att medarbetarrepresentation i 

verksamhetens styrelse. Delaktighet i det löpande arbetet sker i form av möten och i 

dagliga samtal med ledaren, som vid behov lyfter medarbetarens frågeställningar. 

Ledarna beskriver att medarbetares delaktighet innebär att kunna påverka i frågor 

som berör ens arbetsområde, men reflekterar också kring att man inte kan påverka 

allt på arbetsplatsen. En ledare anser att 

delaktighet innebär att medarbetarna är 

engagerade i sitt arbete. 

”Delaktighet för mig innebär att 

medarbetarna är engagerade i sitt arbete.” 
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Utöver detta beskriver man att delaktigheten har en tidsaspekt: Man vill få rätt 

information i rätt tid. Medarbetares delaktighet beskrivs också som ”att ha en känsla 

av sig själv i ett större sammanhang”. En ledare reflekterar vidare kring delaktighet: 

 

 

Medarbetare 

Snart sagt alla medarbetare beskriver 

delaktighet som att man vill kunna lämna 

synpunkter i olika frågor. Många noterar 

dessutom att man vill kunna få regelbunden 

och tydlig information och lämna synpunkter 

innan ett beslut fattas. Man är införstådd med 

att inte all information kan lämnas från ledningens sida, men anser att man borde 

säga så mycket som man kan för tillfället istället för att (försöka) hålla information 

hemlig in i det längsta. 

 

Medarbetarna beskriver en önskan om att få vara delaktiga i beslutsfattandet då det är 

möjligt, men menar att man inte alltid måste – eller ens kan – vara med i själva 

beslutsfattandet. Man vill dock kunna lämna synpunkter och uppleva att 

synpunkterna har övervägts i beslutsfattandet. Specifikt nämns möjligheten att 

lämna synpunkter när det gäller förslag, rutinändringar och 

organisationsförändringar. I de fallen då man inte blivit inblandad i beslutsfattandet 

önskar man istället att bli inblandad i implementeringen av beslutet. På så vis är ett 

beslut välförankrat när det väl har implementerats. Man uttrycker också en önskan 

om att få vara med i både stora och små beslut. 

 

Delaktighet innebär att alla ska få vara med och komma med synpunkter innan ett 

beslut fattas och att allas röst är lika mycket värt oavsett vad man arbetar med i 

organisationen. Många medarbetare tar dessutom fasta vid att man som medarbetare 

har kunskaper och erfarenheter, både yrkesmässigt och när det gäller 

arbetsprocesserna på arbetsplatsen, som gör deras synpunkter relevanta i ett 

beslutsfattande för att få organisationen att komma framåt.  

 

”Oftast så tycker jag att man "känner av” om medarbetarna känner sig delaktiga eller inte genom att se om 

de har kul på jobbet eller inte. Jag tror att det blir färre konflikter och problem om medarbetarna känner sig 

delaktiga.” 

”Få information om vad som händer och 

planeras och då få möjlighet att ge mina 

synpunkter och att dessa synpunkter noteras 

och övervägs tillsammans med övrigas 

synpunkter så att förhoppningsvis ett bra och 

genomtänkt beslut fattas därefter.” 
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Det resoneras också kring faktiskt och 

skenbar delaktighet. En medarbetare 

beskriver att det generellt inte upplevs 

som äkta delaktighet när ledningen 

beslutar först och sedan ger utrymme för 

synpunkter som inte beaktas eftersom 

beslutet redan är fattat. 

 

Delaktighet kan ske i olika former. Medarbetare nämner möjligheten att delta i 

projekt, olika möten och diskussioner som former för delaktighet. 

 

Medarbetarna beskriver en ledarskapsdimension i begreppet delaktighet, där man vill 

känna sig sedd och lyssnad på av ledarna. Medarbetarna förtydligar att man vill 

• Uppleva att de problem som man påtalat tas tag i  

• Att ledningen tar hänsyn till de lösningsförslagen och synpunkterna som man 

kommer med i olika frågor. Detta kan till exempel ske genom en återkoppling 

kring varför en lösning har valts framför en annan. 

• Uppleva känslan av att ens arbete är betydelsefullt och att man bidrar med 

något som är viktigt för att föra verksamheten framåt 

I flera svar nämns att delaktighet innebär visat intresse från ledarna. Medarbetarna 

har också uttryckt att ledarstilen påverkar delaktigheten. Delaktighet kännetecknas 

av förtroende för chefer/ledning. Ledningen och chefer behöver i sin tur 

kommunicera ut sitt förtroende till de anställda, både som grupp och individuellt. 

Egenskaper som nämns är att vara lyhörd och att kunna samarbeta och kunna 

diskutera.  

 

Några beskriver även ett visst medarbetaransvar när det gäller delaktighet: 

Medarbetaren ska vara intresserad av det man gör, bidra, föreslå och koma med 

idéer. Man ska arbeta mot samma mål och drar sitt lass, samt tar ansvar för 

arbetsplatsen. 

 

 

 

”Min erfarenhet är att i många 

organisationer har man inte en äkta 

delaktighet. Man beslutar först och sen frågar 

man den anställde, men egentligen spelar det 

ingen roll vad denne tycker eller ger för input 

eftersom beslutet är redan fattat. I vissa lägen 

kan det vara befogat men generellt sett så 

anser jag inte detta vara en äkta delaktighet.” 

”Delaktighet är att ledningen är intresserad av hur jag tänker även när det är frågor där beslutet egentligen 

ligger på ledningen. För att jag ska känna mig delaktig vill jag att ledningen ska visa att de tagit hänsyn till 

vad vi medarbetare tycker, inte bara att de fattar ett beslut och sedan tar de emot vad vi tycker utan att de 

gör något.” 

En bra chef tar hjälp av de som kan och det är oftast "fotfolket" som har svaren.” 
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Medarbetarnas möjligheter till delaktighet på arbetslöshetskassan 

Ledare 

Ledarna beskriver möjligheterna till delaktighet genomgående som goda och ganska 

stora. En av ledarna gör bedömningen att medarbetarnas möjligheter till delaktighet 

på arbetsplatsen helt stämmer överens med dennes syn på vad ”medarbetares 

delaktighet” innebär i allmänhet. Medarbetarna har vid större frågor möjlighet till 

delaktighet genom representation i verksamhetens styrelse, den lokala fackliga 

organisationen samt medarbetarens fackliga organisation och mbl-förhandlingar. I 

det löpande arbetet sker delaktigheten vid möten och dagliga samtal med närmaste 

chef, som vid behov lyfter frågor till ledningsmöten för beslut.  

 

Ledarna reflekterar även kring medarbetarnas vilja att vara delaktiga. 

 

En av ledarna reflekterar även kring arbetsgivarens ansvar för att arbeta med att ge 

förutsättningar till delaktighet och arbeta med att få medarbetarna att vilja vara 

delaktiga: 

 

Medarbetare 

När medarbetarna ska beskriva sina upplevelser av 

möjligheterna till delaktighet på arbetslöshetskassan 

återkommer fraser som beskriver en låg möjlighet till 

delaktighet. Det är bara några få neutrala kommentarer, 

tre svar som anser att delaktigheten är på en acceptabel 

eller godkänd nivå för dem. 

 

Medarbetarna anger återkommande att de anser att man 

får för lite löpande information om vad som händer just nu och vad som planeras i 

verksamheten framöver, både från styrelsen och ledningens håll. 

 

En annan återkommande punkt är att medarbetarna anser 

att personalen involveras för lite. Många upplever att 

medarbetares synpunkter inte beaktas eller ens inhämtas. 

Flera personer reflekterar kring att synpunkter förvisso kan 

lämnas, men att det känns som om de stannar hos den 

▪ Generellt sett dåliga 

▪ Dålig 

▪ Möjligheten till delaktighet 

minskar allt mer 

▪ Ganska svag 

▪ Väldigt liten 

▪ Obefintlig 

▪ För tillfället inte jättestort 

Jag tycker att medarbetarna på [arbetslöshetskassan] har goda möjligheter till delaktighet, självklart så måste 

vi som arbetsgivare löpande jobba mot att skapa förutsättningar för det också. Sedan så måste även 

medarbetarna vilja bli delaktiga i sitt arbete och det är däri utmaningen ligger hos oss arbetsgivare tror jag. 

Möjligheterna är goda, dock är jag lite osäker på i vilken grad möjligheterna realiseras. 

 

Mycket beror på medarbetarens inställning. Ibland vill man inte ta del av saker för att man är rädd att få för 

"mycket" att göra. Medans andra gärna säger sitt och är frågvis och vill veta. 

Ledningen kommer på 

något som man tycker 

verkar bra och utreder inte 

detta och alternativ noga. 
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närmaste ledaren och inte tas vidare i företaget och att det därför inte leder 

någonstans. Ett flertal medarbetare reagerar även över att förbättringsförslag inte 

alltid tas på allvar och att förändring sker väldigt långsamt, om alls. En person menar 

att ledarna omedvetet missar att ta in information eftersom de inte vet inte varifrån 

eller vilken information man behöver inhämta för att fatta ett välgenomtänkt beslut. 

 

När det gäller vilka områden man kan påverka nämns 

arbetsmiljöfrågor som det området där man känner 

vissa möjligheter till påverkan. Vissa kommentarer 

berör ett konkret exempel där man upplever att man inte hade den möjlighet till 

påverkan som man hade önskat när en arbetsuppgift flyttades mellan två enheter. I 

övrigt diskuteras vilka områden man kan påverka mer i termer som ”stora och små 

frågor” samt att delaktigheten är acceptabel inom vissa områden, men obefintlig 

inom andra – dock utan att specificera vilka områden 

det gäller. Det reflekteras också över att 

möjligheterna till delaktighet beror på vilken 

avdelning man arbetar för. 

 

Det finns en person som upplever att 

delaktigheten idag är bättre än den har varit 

och en annan upplever att medarbetare bjuds 

in till diskussion och att delaktighet både 

uppmuntras och förväntas. Flera upplever att de fått möjlighet till delaktighet genom 

att få möjligheten att delta i olika projekt, något som upplevs som trevligt och 

utmanande. När det kommer till projekt framkommer dock synpunkten att 

möjligheterna till påverkan kan vara låga eftersom projekten ofta tillkommer för att 

implementera ett redan fattat beslut. Flera personer reflekterar över att man inte 

alltid är medveten om vilka projekt som pågår i verksamheten och därför inte heller 

kan anmäla sitt intresse som deltagare samt att deltagare oftast utses av ledarna 

istället för att ge utrymme för intresseanmälningar. En annan person menar 

dessutom att hen inte kan ta sig tid att vara med i olika förbättringsprojekt. 

 

Flera personer berör 

ledarskapet, där medarbetare 

upplever att beslut ”fattas 

uppifrån” när de egentligen 

borde komma från 

medarbetarna och man ofta 

saknar förklaringar till vad som ligger bakom ett visst beslut. En medarbetare 

reagerar även över att denne inte förstår varför ledningen prioriterar i den ordning 

man gör, då man själv hade prioriterat annorlunda. Några personer påpekar även att 

Jag förstår ofta inte hur man prioriterar. Jag upplever att andra 

frågor är viktigare än de som ledningen arbetar med, men de 

frågor jag tycker är viktiga arbetar man inte med eller lägger bara 

ner. När man kommer med ett förslag så får man svar att det går 

inte men inte några bra argument om varför och då slutar man 

till slut engagera sig så mycket och gör bara sitt jobb istället. 

Känns som vi endast kan påverka 

i frågor kring arbetsmiljö.  

Jag tycker att det har blivit bättre där dom 

ger ut lite olika små eller stora projekt till 

dom anställda där dom vill ha förändringar, 

som tex intranätet, brevmallar, osv... 

Min upplevelse i nuläget är att 

man genomför både stora och små 

förändringar utan att låta berörda 

medarbetare vara delaktiga. 
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vissa ledarskapsstilar påverkar eller har påverkat möjligheten till delaktighet i 

verksamheten och att man upplevt möjligheten till delaktighet olika hos olika ledare. 

 

Analys av fritextsvaren 

Skiljer sig uppfattningen av vad delaktighet innebär mellan medarbetare och ledare? 

Och hur påverkar det i så fall den systematiska kvalitetsutvecklingen på 

arbetsplatsen? 

Begreppet delaktighet 

Enligt Yukl (2012) och Paldanius (1999) kan delaktighet betraktas från olika 

synvinklar: Vem som får vara delaktig, vad man får vara delaktig i och i vilken 

omfattning eller utsträckning man får vara delaktig. När det gäller vem som får vara 

delaktig beskriver Yukl (2012) och Paldanius (1999) organisatoriska nivåer i 

delaktigheten, där till exempel ledningen, chefer, medarbetare och övriga 

intressenter i organisationen kan ha olika nivåer av delaktighet i olika frågor. Vad 

man får vara delaktig i kan antingen beskrivas som vilka olika områden i 

verksamheten man får vara delaktig i (personalfrågor, arbetsmiljöfrågor, strategiska 

frågor eller målformulering mm, Yukl 2012) eller kategoriseras utifrån om det 

handlar om små, vardagliga händelser på arbetet eller stora, övergripande 

angelägenheter. (Theorell, 2003)  

 

En av ledarna beskriver en indirekt form av delaktighet i större frågor, där 

medarbetarna representeras av förtroendevalda i olika situationer. I denna form av 

delaktighet är många medarbetare inte själva aktiva utan representeras av någon 

annan. När det gäller mindre angelägenheter pratar ledaren om mer direkt 

delaktighet i form av samtal med enhetens ledare, men nämner också att ledaren vid 

behov kan ta frågan vidare, vilket minskar medarbetarens möjligheter till direkt 

påverkan i frågan. Medarbetare har uttryckt ett önskemål om att få vara delaktiga i 

både stora och små beslut och alla uttrycker en önskan om att kunna lämna egna 

synpunkter. Ingen nämner dock fackklubben, representation i styrelsen eller 

förhandlingar i formaliserade kommittéer i sin beskrivning av delaktighet. Av 

undersökningen framkommer inte att medarbetarna upplever att representation av 

någon annan upplevs som delaktighet. Alla verkar vilja bli direkt inblandade i alla 

skeenden. En av ledarna ansåg att man ska vara delaktig i det som berör ens 

arbetsområde. Detta skulle således utesluta vissa medarbetare från att vara delaktiga 

i vissa frågor, vilket dock inte behöver betyda att alla medarbetare är uteslutna från 

att kunna vara delaktiga i frågan. Medarbetarna är i sina svar tydliga med att de 

anser att alla ska ha samma förutsättningar till delaktighet och att allas röst ska 

Det behöver bli ett mer modernt ledarskap, mot ett coachande ledande. Inom idrotten tex fotbollen är man 

bra på detta, typ Lasse Lagerbäck. Vi kanske skulle kunna ha någon från idrotten och ge föredrag för alla hur 

man skapar enighet och delaktighet? 
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beaktas, men man menar också att möjligheten till delaktighet påverkas av vilken 

avdelning man tillhör. 

 

När det gäller vem som får vara delaktig verkar medarbetare och ledare således se 

något olika på delaktighet: Ledare verkar anse att indirekt delaktighet via andra 

medarbetares möjlighet till delaktighet är att betrakta som att medarbetarna får vara 

delaktiga generellt. Medarbetarnas svar å andra sidan tyder snarare på att man vill 

kunna vara direkt delaktig, personligen, för att känna upplevelsen av delaktighet. 

 

När det gäller vad man får vara delaktig i framkommer det att medarbetarna verkar 

vilja kunna påverka samtliga frågor på arbetsplatsen. Ledarna utesluter inte 

medarbetare som kollektiv från delaktighet på något område, men reflekterar inte 

heller kring frågan om vad man som medarbetare får vara delaktig i och vad man 

inte får vara delaktig i. Det verkar från ledarnas sida snarare handla om att man 

sätter vad man får vara delaktig i in i ett sammanhang, något som McNeish (1999) 

konstaterar är nödvändigt för att få realistiska ramar på delaktigheten. Det handlar 

antingen om vem som får vara delaktig i vad eller på vilket sätt man får vara delaktig 

i det. Även medarbetarna verkar sätta vad man får vara delaktig i i samband med 

antingen vem som får vara delaktig eller hur man får vara delaktig. Detta visar sig 

exempelvis när de pratar om att möjligheten till delaktighet påverkas av vilken 

avdelning man tillhör samt att man i vissa frågor har större möjlighet till delaktighet 

än i andra. 

 

Den sista dimensionen av delaktighet handlar om hur eller i vilken omfattning man 

får vara delaktig. Hur man får vara delaktig kan beskrivas i en skala av olika former 

av delaktighet. Theorell (2003) beskriver exempelvis delaktighet i fem steg från 

mottagande av information till beslutsfattande i samråd medan Hart (1992) beskriver 

delaktighet i åtta steg där de första tre stegen enbart avser skenbar delaktighet och de 

övriga fem stegen avser faktisk delaktighet från mottagande av information till 

beslutsfattande initierad av barn, delat med vuxna. 

 

Medarbetarnas fritextsvar rör till största del detta område. Man nöjer sig i många fall 

inte med att enbart motta information för att anse sig vara delaktig utan önskar att 

kunna presentera åsikter eller till och med bli inblandad i beslutsfattandet. I 

Theorells (2003) hierarki handlar det om att medarbetarna i mycket önskar att ligga 

på steg 3 eller högre i hierarkin, det vill säga få möjligheten att lämna förslag och 

presentera åsikter. I fritextsvaren anges att man i vissa sammanhang vill motta 

information i tid eller att man vill motta så mycket information som för tillfället kan 

lämnas. Detta betyder inte att man nöjer sig med steg 1 i Theorells stege, utan det ska 

nog snarare ses som en möjlighet att kunna få tid till att formulera åsikter och lämna 

dem, det vill säga att få möjligheten att påverka och vid beslutstillfället ”nå högre” 

upp på skalan istället för att få informationen först när beslutet är fattat. 
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Det resoneras också kring äkta och skenbar delaktighet. Hart (1997) har identifierat 

tre nivåer av skenbar delaktighet. Dessa handlar om att delta utan att förstå 

sammanhanget, att man använder någon som dekoration för att fylla ett specifikt 

syfte och att låta någon symbolisera det man vill visa. Det är dock inte dessa nivåer 

av skenbar delaktighet som avses när en medarbetare resonerar kring oäkta 

delaktighet. För denna medarbetare är Harts (1997) och Theorells (2003) första steg 

av faktiskt delaktighet, att motta information, inte att betrakta som delaktighet, 

eftersom man inte får någon möjlighet till påverkan och beslut har redan fattats. 

 

Även hos ledarna är omfattningen av delaktighet ett viktigt område. Här ligger 

tonvikten dock mycket på att medarbetarna får bra information och att de ska känna 

sig uppdaterade. Det nämns dock också möjligheten att kunna lämna synpunkter. 

Man pendlar med andra ord mellan steg 1 (motta information) och steg 3 

(möjligheten att lämna förslag) i Theorells (2003) hierarki, eller det första och andra 

steget av faktiskt delaktighet i Harts (1992) stege (informerad alternativt konsulterad 

och informerad). 

 

Således verkar medarbetare och ledare se olika på delaktighet även när det gäller hur 

man får vara delaktig. Ledarna tänker mycket i banor av att hålla medarbetarna 

informerade och hämta in synpunkter inför ett beslut (stegen 1-2 i Theorells (2003) 

hierarki), medan medarbetarna verkar anse att information behövs för att kunna få 

möjligheten att lämna förslag och kunna vara med och fatta beslut där det är möjligt 

(steg 3 och högre i Theorells (2003) hierarki). Att enbart motta information bedöms 

inte som faktiskt delaktighet hos medarbetarna. 

 

Medarbetarna tar indirekt upp en tidsaspekt på delaktighet: Man var missnöjd med 

att kunna lämna synpunkter först efter att ett beslut har fattats. Upplevelsen av 

delaktigheten påverkas med andra ord av när i en beslutsprocess man får möjlighet 

till delaktighet. Hart (1997) resonerar kring detta när det gäller att involvera barn. 

Han menar att barn ofta involveras först när det redan har tagits fram en lösning 

istället för att involvera dem redan från start, men ser vinster i att låta dem vara 

delaktiga i hela processen då detta leder till en större förståelse för på vilka grunder 

att beslut har fattats. Harts (1997) resonemang kring barn och vuxna kan här 

översättas till medarbetare och ledare. Att låta medarbetarna vara del av hela 

processen skulle troligtvis leda till en större acceptans för beslutet. 

 

Engagemang 

Både medarbetarna och ledarna tangerar begreppet engagemang i sina svar om vad 

som är delaktighet. Berglund (2010) beskriver engagemang i arbetet som viljan att 

bidra med vad man själv tror är för organisationens bästa. Engagemang handlar först 

och främst om en inställning, det vill säga viljan att bidra snarare än att faktiskt bidra. 

Engagemang är viljan att göra något utöver det som ställs som krav och kan antingen visa 
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sig genom att den som är engagerad vill göra lite mer, vill göra något lite bättre eller 

vill göra något som är vid sidan av den arbetsbeskrivning man har. Delaktigheten är 

det synliga uttrycket för engagemang, en aktiv handling, och kan både vara effekten 

av engagemang som orsak till engagemang. 

 

Ledarna beskriver delaktighet bland annat som att medarbetarna är engagerade. 

Samtidigt beskriver de att möjligheterna till delaktighet är goda, men att 

medarbetarna inte tar tillvara på möjligheterna till den delaktighet som erbjuds. 

Detta tyder på att ledarna inte bara anser att delaktigheten är låg, utan också att detta 

beror på att engagemanget är lågt. Delaktigheten är således effekten av 

engagemanget. Även en medarbetare reflekterar kring engagemang. Denne menar 

dock i sin tur att engagemanget är lågt på grund av att möjligheterna till påverkan 

och delaktighet är låga: ”De frågor jag tycker är viktiga arbetar man inte med eller lägger 

bara ner. När man kommer med ett förslag så får man svar att det går inte men inte några bra 

argument om varför och då slutar man till slut engagera sig så mycket och gör bara sitt jobb 

istället.” Medarbetaren menar således att delaktigheten är orsaken till engagemanget, 

eller i detta fall att dåliga möjligheter till delaktighet är orsaken till dåligt 

engagemang. 

 

Bergman och Klefsjö (2012) menar att ett framgångsrikt kvalitetsarbete bygger på att 

de fem grundläggande värderingarna i hörnstensmodellen måste samverka med 

varandra för att kvalitetsarbetet ska bli effektivt. Ett dåligt engagemang får 

konsekvenser på helheten och övriga grundläggande värderingar i 

hörnstensmodellen. Dåligt engagemang hänger ihop med dålig delaktighet, vare sig 

det dåliga engagemanget är orsaken till eller effekten av låg delaktighet. Om 

delaktigheten är låg påverkar detta även övriga värderingar i hörnstensmodellen – 

arbetet med kundfokus, ständiga förbättringar, processer och faktabaserade beslut 

blir enbart effektivt om medarbetarna engagerar sig och är delaktiga i arbetet med 

dessa frågor. 

 

Ledarskap 

Delaktighet växer fram ur en växelverkan mellan medarbetare och ledare, där 

medarbetarna visar engagemang och bidrar, medan ledarna arbetar för att ge 

medarbetarna förutsättningarna för att kunna vara delaktiga, exempelvis genom att 

uppmuntra medarbetare att fatta beslut, be om medarbetarnas åsikter inför ett beslut 

eller ändra ett preliminärt beslut som stöter på motstånd hos medarbetarna. (Yukl, 

2012)  

 

I ledarnas svar reflekteras det inte särskilt mycket kring hur ledarstilen påverkar 

delaktigheten. Det reflekteras kring att ledarna har ett ansvar för att arbeta med att 

skapa förutsättningar för delaktighet och att det finns en utmaning i detta, men 

kopplar inte detta till ledarstil. Medarbetarna å andra sidan önskar ett mer 
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coachande ledarskap och påtalar att ett auktoritärt ledarskap inte uppmuntrar 

medarbetare till delaktighet.  

 

Ledarnas och medarbetarnas svar tyder inte på att man har olika åsikter i frågan om 

hur ledarskap påverkar delaktigheten, däremot tyder svaren på att man från 

ledarnas sida möjligen inte har reflekterat kring betydelsen av ledarskapsstilen när 

det gäller delaktighet. Ett sätt för ledarna att arbeta med att skapa bättre 

förutsättningar för delaktighet skulle således kunna vara att anamma ett mer 

delegerande ledarskap så som både Yukl (2012) och Bergman och Klefsjö (2012) 

beskriver det. Detta innebär att involvera medarbetare i större utsträckning genom 

att uppmuntra dem till att vara mer aktiva i beslutsprocessen och delegera ansvar 

och befogenheter i en större utsträckning än vad som skett hittills. 

 

Faktorer som påverkar delaktighet 

Spreitzer och Doneson (2005) skiljer på fyra olika faktorer som påverkar 

medarbetares delaktighet. Två av dessa, medarbetarens möjlighet att kunna påverka 

de beslut som fattas på arbetsplatsen och medarbetarens förmåga att fatta egna 

beslut gällande sitt arbete, återkommer i medarbetarnas fritextsvar. Man kan även 

skönja en tredje, medarbetarens kunskaper och tillit till att kunna utföra sina 

arbetsuppgifter så som organisationen förväntar sig, i medarbetarnas önskemål om 

att deras sakkompetens tas tillvara i större utsträckning. Den fjärde faktorn, hur väl 

medarbetarnas värderingar stämmer överens med arbetet kan tolkas på två olika 

sätt, som inte utesluter varandra. Det kan antingen handlar om att ha samma 

värderingar eller att förstå värderingarnas innebörd på samma sätt. Studien belyser 

inte huruvida medarbetarnas och ledarnas värderingar stämmer överens, men av 

undersökningen blir det tydligt att man förstår värderingen ”medarbetares 

delaktighet” på olika sätt.  

 

5.2 Resultat och analys av bedömningsfrågorna 

Samsyn kring ledarnas och medarbetarnas uppfattning av delaktighet 

Åsikterna skiljer sig åt på ett 

betydande vis när det gäller 

uppfattningen om 

verksamhetens ledare ger 

möjlighet till delaktighet: 

Ledarna gör bedömningen att 

de lämnar relativt stora 

möjligheter till delaktighet, 

med ett medianvärde på 6 

och samtliga svar över medel 
Tabell 1: Resultat för frågan ”arbetslöshetskassans ledare ger möjlighet 

tilldelaktighet på arbetsplatsen” 
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på bedömningsskalan. I medarbetargruppen anser majoriteten att ledarna inte 

lämnar några större möjligheter till delaktighet. Här finns över 63% av svaren under 

medel på bedömningsskalan och medianvärdet ligger på 2,5. Två medarbetare anser 

till och med att det inte finns någon delaktighet alls. 

 

I frågan om ledarnas och 

medarbetarnas uppfattning 

av vad delaktighet innebär 

stämmer överens finns en 

viss samstämmighet mellan 

ledare och medarbetare. 

Båda anser att 

samstämmigheten är lägre 

än medel. 

Anmärkningsvärt är att 

över 57% av medarbetarna 

anser att ledarnas och 

medarbetarnas uppfattning 

av vad delaktighet innebär i 

mycket liten utsträckning stämmer överens (1 och 2 på bedömningsskalan), 

medianvärdet bland medarbetarna är 2. Ledarna är något mer optimistiska än 

medarbetarna, dock ligger medianvärdet under medel på bedömningsskalan även 

för ledarna (medianvärde 3). 

 

Bergman och Klefsjö (2012) menar att ett framgångsrikt kvalitetsarbete bygger på att 

skapa ett företagsspecifikt helhetskoncept som bygger på att en engagerad ledning 

arbetar med kundfokus, ständiga förbättringar, processer, faktabaserade beslut och 

delaktighet. Dessa fem hörnstenar måste samverka med varandra (samt med 

arbetssätt och verktyg) för att nå bäst möjliga resultat. (Bergman & Klefsjö, 2012). 

DeChurch och Mesmer-Magnus fann dessutom i två studier från 2010 att samsyn har 

stor betydelse för en grupps prestationer och beteenden. Grupper med stor samsyn 

är mer effektiva, presterar bättre, trivs bättre tillsammans och har större tilltro till 

gruppens förmåga. Samsyn uppstår när man förstår innebörden av ett begrepp på 

liknande sätt.  

 

Samsyn kring delaktighet är således en viktig stöttepelare för att åstadkomma en god 

totalkvalitet i verksamheten. Medarbetarna upplever inte att ledarna ger möjlighet 

till delaktighet på arbetsplatsen i någon större utsträckning. Detta tyder på att 

hörnstenen ”allas delaktighet” inte är i balans. Detta stöds även av fritextsvaren, där 

det blir tydligt att medarbetare och ledare ser olika på begreppet delaktighet, vilket 

med största sannolikhet påverkar hur man bedömer möjligheten till delaktighet. Om 

en ledare anser att han ger möjlighet till delaktighet utifrån dennes uppfattning av 

vad delaktighet är behöver det inte betyda att medarbetaren upplever att denne 

Tabell 2: Resultat för frågan ”I vilken utsträckning anser du att ledarnas 

och medarbetarnas uppfattning av vad delaktighet innebär stämmer 

överens? 
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också får möjligheten till delaktighet, helt enkelt beroende på att man har en annan 

uppfattning av vad delaktighet är. I frågan om hur man bedömer samsynen på 

begreppet visar det sig dessutom att man från båda sidor verkar vara medveten om 

att man ser olika på begreppet. Eftersom samtliga hörnstenar samverkar påverkas 

även andra hörnstenar i den offensiva kvalitetsutvecklingen av denna obalans. Detta 

antyds även i fritextsvaren, där medarbetare uppger att engagemanget, det vill säga 

viljan att bidra (Berglund, 2010), påverkas negativt till exempel när det gäller att 

arbeta med förbättringar eller processer: Man upplever exempelvis att idéer och 

förslag inte hanteras och att man till slut slutar att engagera sig i arbetet med 

förbättringar. Man kan också anta att alla beslut inte alltid baseras på fakta, då 

många medarbetare anser att man fattar beslut utan att ha inhämtat kunskap från de 

som sitter med arbetsuppgifterna. Problem i samtliga dessa hörnstenar påverkar 

dessutom kundens upplevelse, då verksamheten inte fungerar optimalt. Således 

påverkas även hörnstenen för kundfokus. 

 

Ledarna är relativt 

samstämmiga i sina 

uppfattningar om att 

medarbetarna bara delvis 

utnyttjar möjligheterna till 

delaktighet som ges. 

Bedömningarna ligger i 

mitten av bedömningsskalan, 

likaså medianvärdet på 4. 

Intressant är att även 

medarbetarna gör 

bedömningen att de 

möjligheterna till delaktighet som ges inte utnyttjas i mycket stor utsträckning. 

Knappt 32% (7 personer) av de som svarat har svarat under medel på denna punkt 

(2-3 på bedömningsskalan). Många anser ändå att medarbetarna i stor eller mycket 

stor utsträckning utnyttjar möjligheterna till delaktighet och svarar över medel på 

bedömningsskalan (ca 45%, 10 medarbetare). Även bland medarbetarna blir dock 

medianvärdet 4.  

 

Resultatet kan förstås mot Berglunds (2010) beskrivning av samspelet mellan 

engagemang och delaktighet: Delaktighet är effekten av engagemang, men den kan 

också vara orsaken till engagemang. Om medarbetarna upplever att de inte har 

några större möjligheter till delaktighet leder detta till ett lägre engagemang. 

 

 

Tabell 3: Resultat för frågan ”Arbetslöshetskassans medarbetare utnyttjar 

möjligheterna till delaktighet som finns” 
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Olika gruppers möjligheter till delaktighet på arbetsplatsen 

Denna fråga söker att fördjupa sig i 

frågan om vem som får vara delaktig. 

(Yukl 2012 och Paldanius 1999) Av 

fritextsvaren framkom att det finns 

vissa skillnader i vad man får vara 

delaktig i, beroende på vilken 

avdelningen man tillhör, dock 

framkom det inte att någon 

arbetsgrupp skulle ha bättre eller 

sämre möjligheter till delaktighet 

överlag. När man tittar närmare på 

olika gruppers möjligheter till 

delaktighet framkommer dock att både 

ledare och medarbetare anser att vissa 

grupper har större möjlighet till 

delaktighet än andra. Ledarna anses ha 

störst möjlighet till delaktighet, med ett 

medianvärde på 6 i både medarbetar- 

och ledargruppen och ca 40% av svaren 

i båda grupperna i topp av bedömningsskalan (7 – i mycket stor utsträckning). Detta 

beror med största sannolikhet på att ledarna har beslutsrätt i verksamheten. 

 

Medan ledarna i medianvärdet anser att alla enheters medarbetare har samma 

möjligheter till delaktighet, anser medarbetarna att medlemsservice och 

handläggarenheten har sämre möjligheter till delaktighet än andra enheter. När det 

gäller enheten medlemsservice är det över 60% som anser att möjligheterna till 

delaktighet är dåliga (1-2 på bedömningsskalan). Även bland ledarsvaren står några 

enskilda svar ut från mängden: Ett svar ligger på nivå 3 på Medlemsservice samt var 

sitt svar på nivå 4 för Handläggar- och IT & Utvecklingsenheten. Detta stödjer i viss 

mån medarbetarnas upplevelse att åtminstone medlemsservice och eventuellt även 

handläggarenheten har sämre möjligheter till delaktighet än andra. 

 

  

Tabell 4: Resultat för frågan ”Ange din bedömning 

avföljande gruppers möjlighet till delaktighet på 

arbetslöshetskassan”. 
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Både ledarnas och medarbetarnas svar följs i viss mån åt i denna fråga. Det lägsta 

värdet någon av ledarna sätter ligger på medlemsservice, följt av handläggarenheten 

samtidigt som medianvärdet i medarbetarundersökningen är lägst hos just 

medlemsservice och handläggarenheten. Detta tyder på att möjligheterna till 

delaktighet upplevs olika för olika enheter både av ledare och medarbetare. Svaren 

tyder på att det finns en hierarki i vem som får vara delaktig som ser ut ungefär 

enligt följande: 

 

 

 
Medlemsservice    Handläggarenheten     IT&Utveckling    Juristenhet    Kansliet     Ledare 
Figur 7: Möjligheter till delaktighet för olika enheter 

 

Resultatet skulle kunna bero på arbetsuppgifterna i enheterna. Theorell (2003) menar 

att ju mer makt över de små, vardagliga händelserna som ligger hos chefer och 

ledningen, desto större risk för att långa beslutsvägar och brist på eget 

beslutsutrymme skapar irritation hos medarbetarna. Medlemsserviceenheten tar 

emot inkommande samtal till verksamheten och enheten behöver således 

schemalägga luncher och övriga raster för att alltid ha telefonerna bemannade. 

Medarbetarna kan inte ta en paus från sitt arbete utan att ha kontrollerat att andra 

medarbetare finns tillgängliga för att svara i telefon. Medarbetarna är således relativt 

styrda i sitt arbete. Det är också i medlemsservice- och handläggarenheterna som den 

största delen av ärendehanteringen mot de arbetslösa sker. Då ärendehanteringen är 

kärnverksamheten är det inom detta område som de flesta regler och rutiner finns 

och där ledare söker att förändra för att förbättra verksamheten. I andra enheter, där 

det inte finns någon naturlig direkt kontakt med den externa kunden (till exempel 

IT-och utvecklingsenheten), kan medarbetarna ta bättre kontroll över sin 

arbetssituation. Man är inte heller lika påverkad av rutin- och regelförändringar. Det 

kan därför vara så att det egentligen inte är möjligheterna till delaktighet som skiljer 

sig, utan att förutsättningarna för de olika enheterna skiljer sig, vilket påverkar den 

enskildes upplevelse av möjligheterna till delaktighet. Samtidigt kan det också vara 

så att en del ansvarsfunktioner som inte befinner sig på ledarnivå finns i de andra 

enheterna. I sin roll som ansvariga över ett visst område (information, 

arbetslöshetsförsäkringen eller de tekniska applikationerna) har dessa medarbetare 

större möjligheter till delaktighet än de som utför arbetet med ärendehanteringen, 

vilket också skulle kunna förklara resultatet. 
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Viljan att vara delaktig kontra möjligheten att vara delaktig 

När man ställer viljan att vara 

delaktig mot möjligheten att 

vara delaktig visar det sig att 

ledarna gör bedömningen att 

medarbetarnas vilja att vara 

delaktig ligger i mitten av 

bedömningsskalan, medan 

deras möjligheter bedöms 

som något större än viljan. 

Medarbetarna å andra sidan 

svarar att de i stor 

utsträckning är villiga att vara 

delaktiga: Över 90% svarar 6-

7 på bedömningsskalan 

samtidigt som de anger 

möjligheterna till delaktighet 

som relativt låga. Drygt 52% 

anser att möjligheterna ligger 

på 1-2 på bedömningsskalan. 

Även om man ser till medianvärden på både viljan och möjligheten att vara delaktig 

skiljer sig resultaten markant mellan ledare och medarbetare. Medianen för 

medarbetares vilja att vara delaktig är 7 hos medarbetarna och 4 hos ledarna. 

Medianen för medarbetares möjlighet att vara delaktig är 2 hos medarbetarna och 5 

hos ledarna. 

 

Ledarna upplever att medarbetare har större möjligheter än vilja att bidra. Detta 

skulle kunna tyda på en brist på vilja att bidra från medarbetarnas sida (det vill säga 

brist på medarbetarnas engagemang så som Berglund (2010) beskriver begreppet) 

som leder till att möjligheterna till delaktighet inte utnyttjas. Ställer man ledarnas 

mot medarbetarnas svar, där viljan att delta är hög, men där man upplever att man 

inte uppmuntras och får möjlighet till delaktighet i den utsträckning man önskar, 

behöver man dock tyda resultatet annorlunda: Medarbetarna är tydliga med att 

viljan att bidra (det vill säga engagemanget) finns, vilket innebär att det inte kan vara 

det som leder till att ledarna upplever att man inte utnyttjar de möjligheterna till 

delaktighet som finns.  

 

En möjlig förklaring till resultatet som också stöds av fritextsvaren skulle istället 

kunna vara att medarbetare och ledare ser olika på omfattningen av delaktighet för 

medarbetare. Av fritextsvaren framkom att ledarna beskriver delaktighet i termer av 

att hålla medarbetarna informerade och hämta in synpunkter inför ett ledarbeslut 

(stegen 1-2 i Theorells (2003) hierarki), medan medarbetarna i större utsträckning 

beskrev en önskan om att kunna lämna förslag och vara med och fatta beslut där det 

Tabell 5: Resultat för frågan ”Hur upplever du viljan att vara delaktig 

kontra möjligheten till att vara delaktig?” 
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är möjligt (steg 3 och högre i Theorells (2003) hierarki). Ett möjligt scenario skulle då 

kunna vara att ledare upplever att de ger möjlighet till delaktighet, exempelvis 

genom att ge möjlighet att lämna synpunkter kring ett fattat beslut på ett möte, 

samtidigt som medarbetarna inte känner sig uppmuntrade till delaktighet eftersom 

medarbetarna helst skulle vilja ta en mer aktiv roll och velat vara med och arbeta 

fram ett förslag eller fatta beslut. Får man inte delta i den utsträckning man önskar 

upplever man troligtvis att möjligheterna till delaktighet är låga.  

 

Ett sätt att lösa problemet skulle kunna vara att medvetengöra i vilken omfattning 

medarbetare vill kunna vara delaktiga så att man kan skapa samsyn och 

gemensamma regler kring omfattningen av delaktighet i olika beslut (se McNeish, 

1999 i stycke 2.2.3 o). Genom att följa det delegerande ledarskapet (Yukl 2012) blir 

man sedan bättre på att delegera ansvar och befogenheter till medarbetarna, vilket 

borde leda till en större samsyn i frågan kring uppmuntran, möjlighet och vilja till 

delaktighet. 

 

Om ledarna väljer att inte arbeta med att öka medarbetarnas upplevelse av 

uppmuntran och möjligheter till delaktighet kommer detta i sin tur påverka 

totalkvaliteten genom att påverka övriga hörnstenar i Bergman och Klefsjös (2012) 

system för kvalitetsutveckling på samma sätt som beskrivits tidigare: En låg 

delaktighet orsakar lågt engagemang hos medarbetarna (Berglund, 2010), vilket får 

konsekvenser för hur medarbetarna arbetar med processer, ständiga förbättringar 

och kundfokus.  

 

Förutsättningar för delaktighet på arbetsplatsen 

En förutsättning för ett framgångsrikt kvalitetsarbete är enligt Bergman och Klefsjö 

(2012) ett engagerat ledarskap. Ledarskapet behöver genomsyra samtliga av de 

grundläggande värderingarna i hörnstensmodellen. En ledarskapsstil som främjar 

delaktighet är det så kallade deltagande ledarskap. Yukl (2012) beskriver det 

deltagande ledarskapet som en rad olika ledarskapsbeteenden för att involvera 

medarbetare och ger dem möjlighet att vara delaktiga. Ledare kan till exempel 

uppmuntra medarbetare att fatta beslut. Ett annat av dessa beteenden är ledarens 

vilja att ändra ett preliminärt beslut som stöter på motstånd hos medarbetarna (se 

2.2.4 Delaktighet och ledarskap). Frågorna om ledningen uppmuntrar medarbetare 

till att vara delaktiga och om beslut som stöter på motstånd hos medarbetarna ändras 

visar att medarbetarna och ledare har olika uppfattningar om i vilken utsträckning 

ledarna uppvisar de ledarskapsbeteenden som främjar delaktighet i verksamheten.  
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Ledarna bedömer att 

uppmuntran till delaktighet 

ligger på medel eller något 

högre än medel (4-6 på 

bedömningsskalan). 

Medianvärdet ligger på 5. 

Samtidigt uppger 

medarbetarna att de inte 

känner sig uppmuntrade till 

delaktighet av ledarna i någon 

större utsträckning. Över 72% 

av medarbetarna anser att 

uppmuntran från ledningen 

ligger under medel på bedömningsskalan (1-3) och medianvärdet landar på 3.  

 

På samma sätt som ledarna i 

större utsträckning anser att 

de uppmuntrar medarbetarna 

till delaktighet uppfattar 

ledarna att de i större 

utsträckning är beredda att 

ändra beslut som stöter på 

motstånd hos medarbetarna 

(samtliga svar på 5-6 på 

bedömningsskalan och 

medianvärde på 6) än vad 

medarbetarna upplever. 77% 

av medarbetarna bedömer att 

sannolikheten för att beslut 

ändras är under medel (1-3 på 

bedömningsskalan) och fyra personer anger att beslut inte alls ändras. Medianvärdet 

för medarbetarna ligger på 2. Medarbetarnas svar i dessa fråga stämmer även 

överens med vad som framkommer av fritextsvaren.  

 

Medarbetarna verkar inte uppfatta att ledarna arbetar med ett delegerande ledarskap 

så som Yukl (2012) beskriver det i större utsträckning. Detta framkommer även av 

fritextsvaren, där man önskar sig ett mer coachande ledarskap. Här krävs således att 

ledarna arbetar mer med att involvera medarbetarna och få dem att känna sig 

delaktiga. Ett mer deltagande ledarskap skulle kunna ha stora inverkningar även på 

övriga hörnstenar i Bergman och Klefsjös (2012) hörnstensmodell: Det engagerade 

ledarskapet genomsyrar samtliga värderingar i modellen och en ökad delaktighet 

från medarbetarna har en direkt inverkan på arbetet med processerna, kundfokus 

och ständiga förbättringar. 

Tabell 6: Resultat för frågan ”Jag känner att ledningen uppmuntrar mig 

till att vara delaktig” 

Tabell 7: Resultat för frågan ”Ett beslut som fattats av min närmaste chef 

och som vi medarbetare inte gillar ändras när chefen har hört varför vi 

inte tycker ombeslutet.” 
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En av anledningarna till att medarbetarna inte känner sig uppmuntrade i samma 

utsträckning som ledarna anser att de uppmuntrar till delaktighet skulle återigen 

kunna vara att medarbetare och ledare ser olika på omfattningen av delaktighet för 

medarbetare. Om ledarna ofta uppmuntrar till delaktighet genom att be om 

synpunkter inför ett av ledningen fattat beslut (stegen 1-2 i Theorells (2003) hierarki) 

när medarbetarna i själva verket vill vara med och fatta själva beslutet (stegen 3-4 i 

Theorells (2003) hierarki) eller till och med önskar få eget beslutsutrymme 

(delegering av beslut, se Yukl (2012) om delegering i stycke 2.2.4 om delaktighet och 

ledarskap) kommer medarbetarna inte känna sig uppmuntrade till delaktighet i 

någon större utsträckning. 

 

Många medarbetare anser att beslut inte ändras i någon större utsträckning när 

besluten stöter på motstånd bland medarbetarna. Eftersom många medarbetare hade 

starka åsikter i denna fråga kan man anta att det inte är sällsynt att beslut stöter på 

motstånd bland medarbetarna. En högre acceptans för besluten skulle leda till 

mindre motstånd och färre tillfällen då medarbetare anser att beslut behöver ändras. 

Yukl (2012) beskriver att delegering och det deltagande ledarskapet förväntas leda 

till en högre acceptans för besluten. Att arbeta med ledarskapsbeteenden som ökar 

delaktighet skulle således kunna leda till att både bättre beslut fattas inom 

verksamhetens alla områden och att färre beslut ifrågasätts. 
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Möjlighet till delaktighet inom olika områden på arbetsplatsen 

Den sista bedömningsfrågan i 

enkätundersökningen söker svar på 

hur medarbetare och ledare ser på 

vad medarbetare kan vara delaktiga 

i, den sista av de tre dimensionerna 

av delaktighet så som Paldanius 

(1999) och Yukl (2012) beskriver 

begreppet (se avsnitt 2.2.3 Olika 

dimensioner på delaktighet).  

 

Yukl (2012) anser att vad man kan 

vara delaktig i kan kategoriseras i 

olika områden i verksamheten, som 

till exempel personalfrågor eller 

arbetsrutiner. Theorell (2003) 

grupperar sedan de olika områdena 

i två övergripande kategorier som 

man kan vara delaktig i: Delaktighet 

i små, vardagliga angelägenheter 

och stora, övergripande 

angelägenheter i verksamheten.  

 

 

Områdena som man har fått ta 

ställning till i denna undersökning 

spänner över allt från arbetsrutiner till större och små frågor i arbetsmiljön, från den 

egna kompetensutvecklingen till målsättning för både arbetsgrupper och hela 

verksamheten. Det handlar också både om beslut som brukar ligger på ledningsnivå 

och beslut som ligger på grupp-  eller arbetstagarnivå. Svaren visar generellt en stor 

samstämmighet i medianvärdet hos ledarna och medarbetare för många områden. 

Områden som sticker ut är målen för arbetsgruppen samt verksamhetens 

organisation. Här upplever medarbetarna att de har lägre möjlighet till delaktighet (2 

på bedömningsskalan i medianvärde) än vad ledarna anser att medarbetarna har (4 

på bedömningsskalan i medianvärde). Båda dessa områden tillhör större, 

övergripande frågor i verksamheten där besluten traditionellt fattas på ledarnivå. Ett 

sätt att förbättra upplevelsen av delaktigheten inom dessa områden skulle således 

kunna vara att arbeta med ett mer deltagande ledarskap så som Yukl (2012) beskriver 

det och involvera medarbetare på olika sätt i de besluten som tas. 

 

Resultatet visar dock inga särskilda trender när det gäller vad man får vara delaktig 

i, som exempelvis att delaktigheten är god i små, vardagliga områden och sämre i 

större, övergripande angelägenheter så som Theorell (2003) kategoriserar delaktighet 

Tabell 8: Resultat för frågan ”Ange i vilken utsträckning du har 

möjlighet att vara delaktig inom följande områden.” 
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eller att medarbetarna är helt uteslutna från delaktighet inom något område. En 

närmare titt på svarsfördelningen för de olika områdena visar exempelvis att 

möjligheterna till delaktighet kan upplevas som dåliga både i små och i övergripande 

frågor: 50% av medarbetarna anser att möjligheten till delaktighet är låga när det 

gäller de små, vardagliga praktiska sakerna på arbetsplatsen samtidigt som över 60% 

av medarbetarna anser att möjligheten till delaktighet är låga när det kommer till de 

större praktiska frågorna på arbetsplatsen. 

 

Planeringen av det egna arbetet bedöms av många medarbetare som det området där 

man har störst möjlighet till delaktighet (över 27% svarar 6 eller 7 på 

bedömningsskalan och över 59% anger större möjlighet än medel). Även ledarna gör 

bedömningen att möjligheterna till delaktighet när det gäller det egna arbetet är över 

medel. Medarbetarna verkar ha en stor möjlighet till självbestämmande i hur man 

lägger upp sitt dagliga arbete, man har kontroll i arbetet. Theorell (2003) noterar att 

brist på eget beslutsutrymme skapar irritation hos medarbetarna. Inom detta område 

verkar man dock ha kommit långt med att visa ett deltagande ledarskapsbeteende så 

som Yukl (2012) beskriver det och lyckas ge medarbetarna känslan av att kunna fatta 

egna beslut om sitt arbete. Man verkar också vara på god väg att åstadkomma denna 

känsla när det gäller hur processen eller rutinerna för arbetsuppgifterna. Många 

svarar strax under medel (38,36%, 8 personer, svarar 3 på skalan) och 6 personer 

(drygt 27%) anser att möjligheterna att påverka arbetsprocesserna är stora (6-7 på 

bedömningsskalan). 

 

Det finns en del medarbetare som anser att de inte har någon möjlighet alls till 

delaktighet inom vissa områden. Anledningen till att man svarar att det inte finns 

några möjligheter till delaktighet alls skulle kunna vara att man vill vara delaktig i en 

annan omfattning när det gäller detta område än vad som erbjuds (jämför Harts 

(1992) delaktighetsstege eller Theorells (2003) hierarki). Det kan också handla om att 

man är missnöjd med de beslut som har fattats. En ledare som inte tar tillvara på 

medarbetarnas kunskaper i ämnet riskerar att fatta ett beslut som inte är det bästa för 

verksamheten. (Spreitzer & Mishra, 1999) Acceptansen av beslut förbättras genom att 

arbeta mer med det deltagande ledarskapet (Yukl 2012). När det gäller omfattningen 

av delaktighet kan det vara intressant för ledarna att fundera på om man kan låta 

medarbetare vara delaktiga i en större omfattning än tidigare. 
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6 SLUTSATSER 
Syftet med denna studie har varit att undersöka om uppfattningen av vad 

delaktighet innebär skiljer sig mellan medarbetare och ledare samt att få förståelse 

för om eventuella skillnader i uppfattningen av begreppet delaktighet påverkar den 

systematiska kvalitetsutvecklingen på arbetsplatsen. 

 

Studien visar att ledarna upplever att de ger möjligheter till delaktighet, men att 

medarbetarna inte upplever att de får möjligheter till delaktighet. En anledning till 

detta har visat sig vara att medarbetare och ledare ser olika på begreppet delaktighet. 

Studien har undersökt begreppet delaktighet ur tre dimensioner: Vem som får vara 

delaktig, vad man får vara delaktig i och i vilken omfattning man får vara delaktig. 

Skillnaderna i hur medarbetare och ledare uppfattar begreppet finns först och främst 

i omfattningen av delaktighet, det vill säga på vilket sätt man får vara delaktig. 

Medarbetarna vill i större utsträckning bli direkt involverade i beslutfattandet och 

bedömer inte mottagandet av information som någon tillräcklig omfattning på 

delaktigheten. Ledarna å sin sida anser att information kan vara en godtagbar nivå 

på delaktighet i vissa sammanhang. När det gäller vem som får vara delaktig och 

vad man får vara delaktig i framkommer det inte att man helt utesluter medarbetare 

från att vara delaktiga på något arbetsområde, dock finns skillnader i den upplevda 

delaktigheten för olika enheter i verksamheten. För att kunna arbeta effektivt med 

delaktighet krävs samsyn kring begreppet. 

 

Avgörande faktorer för hur man upplever delaktighet har visat sig vara engagemang 

och ledarskap. Medarbetaren menar att sämre möjligheter till delaktighet är orsaken 

till ett lågt engagemang, medan ledarna anser att ett dåligt engagemang från 

medarbetarna leder till en sämre delaktighet. När det gäller ledarskap har det visat 

sig att medarbetarna inte upplever att ledarna uppmuntrar medarbetarna till 

delaktighet. Ett mer deltagande ledarskap skulle därför kunna leda till ett ökat 

engagemang och en större delaktighet.  

 

Av studien kan härledas att skillnaderna i uppfattningen av delaktighet påverkar alla 

delar i den systematiska kvalitetsutvecklingen på arbetsplatsen. Uppfattar man 

begreppet olika riskerar man att medarbetare tappar engagemang eftersom de inte 

upplever möjligheter till delaktighet. Detta får i sin tur inverkningar inte bara på 

hörnstenen delaktighet utan också på hörnstenarna kundfokus, ständiga 

förbättringar och arbete med processer. En låg delaktighet på dessa områden leder 

till att man inte kan arbeta effektivt med att förbättra kvaliteten i verksamheten. 

Även hörnstenen att basera beslut på fakta berörs indirekt, då medarbetarna inte 

upplever att ledningen inhämtar synpunkter och således inte fattar beslut på det bäst 

möjliga faktaunderlaget. Detta i sin tur påverkar förtroendet för ledningen så som 

Bergman och Klefsjö (2012) har visat i den goda och den onda cirkeln.   
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7 DISKUSSION 

8.1 Reflektioner 

Upplevelsen av delaktighet ligger hos medarbetarna. Med utgångspunkt i att 

värderingar grundar sig i personliga erfarenheter och lärdomar som skiljer sig från 

person till person och det faktum att upplevelsen av delaktighet är subjektiv är 

risken stor att det inom en organisation finns lika många olika sätt att förstå 

begreppet delaktighet på som det finns medarbetare i organisationen.  

 

Grunden för att kunna känna delaktighet borde således ligga i att de ledare som 

möjliggör delaktighet och de medarbetare som ska känna möjligheterna till 

delaktighet har skapat en viss samsyn kring begreppet (och därigenom samtidigt fått 

en förståelse för gruppernas olikheter i definitionen av delaktighet) Först när man 

har denna förståelse kan man arbeta på en ökad upplevelse av delaktighet hos 

medarbetare, sätter den i sitt sammanhang för att därigenom skapa regler och avgöra 

vem som får vara delaktig inom vilket område och i vilken omfattning. Samsyn kring 

begreppet är också en förutsättning för att identifiera och eliminera möjliga andra 

orsaker till minskad delaktighet.  

 

I studien diskuteras medarbetarnas engagemang vid många tillfällen, men för att 

arbetet med den offensiva kvalitetsutvecklingen ska bli framgångsrikt krävs också 

ledningens engagemang. Om man ser på engagemang så som Berglund (2010) ser på 

begreppet räcker det dock inte med att ledarna visar engagemang, det vill säga viljan 

att göra något. Ledningen måste också konkret arbeta med att öka förutsättningarna 

för delaktighet. Denna studie har inte undersökt ledarnas engagemang när det gäller 

att skapa förutsättningar till delaktighet, en intressant fråga att undersöka vore dock 

om upplevelsen av möjligheter till delaktighet har ett samband med ledarnas 

engagemang i frågan. 

 

Intressant är även att ledarna och medarbetarna verkar vara medvetna om att man 

ser olika på begreppet. Studien har inte specifikt undersökt hur ledarna konkret 

arbetar med detta problem, men det har inte framkommit något i fritextsvaren som 

tyder på att ledarna aktivt arbetar med att få en större samsyn i frågan. Författarens 

upplevelse är snarare att man accepterar att det troligtvis är så att man tycker olika. 

Risken blir då att ledarna arbetar med att skapa förutsättningar för delaktighet utan 

att medarbetarna någonsin känner sig mer delaktiga. Eftersom ett lågt engagemang 

och en låg delaktighet dessutom påverkar övriga värderingar i hörnstensmodellen 

finns mycket att vinna av att arbeta med att skapa större samsyn i denna fråga. 

 

Efter att respondenterna har besvarat fritext- och bedömningsfrågorna har de fått 

möjlighet att lämna ytterligare kommentarer och tankar kring begreppet medarbetares 

delaktighet. Inga synpunkter på enkätens utformning har kommit in. När det gäller 

ytterligare kommentarer kring medarbetares delaktighet har det kommit in ett fåtal 
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allmänna reflektioner från medarbetarna. Man upplevde enkäten som nyttig och 

tankeväckande och reflekterade över att delaktighet är en inställning, något som kan 

leda till positiva effekter hos medarbetarna. Detta påvisar behovet av att diskutera 

vad delaktighet är och skapa samsyn på området. 

 

8.2 Metodkritik 

Undersökningens svarsfrekvens bland medarbetarna på 55% kan bero på att enkäten 

skickades ut under påskveckorna. Ett flertal har inte haft mer än någon enstaka dag 

på sig att svara på enkäten med anledning av semester. Personerna hade förvisso 

möjlighet att svara, men man kan tänka sig att de kände sig stressade och ville få 

undan så mycket arbete som möjligt innan eller efter ledigheten och inte prioriterade 

enkätundersökningen. Även en omfördelning av arbetsuppgifter och en 

omorganisation under tiden undersökningen låg ute kan ha påverkat. Man 

fokuserade på annat som var nytt och förvirrande och undersökningen hamnade i 

skymundan. 

 

Problemet med missing data för ledningsundersökningen i kombination med att 

ledarna är så få personer gör att det är svårare att dra korrekta slutsatser. Dock visar 

många av resultaten en tydlig trend som borde vara relevant. Ledarnas svar ligger 

också många gånger nära varandra, vilket tyder på samsyn bland ledarna. 

 

Det hade varit positivt för studiens tillförlitlighet att följa upp undersökningen med 

intervjuer eller fokusgrupper för att få en fördjupad kunskap om hur medarbetarna 

och ledarna tänker kring delaktighet. Men detta var inte görligt inom ramen för detta 

examensarbete. I kontakten med den undersökta verksamheten har författaren fått 

information i form av kommentarer och observationer som hade varit intressanta att 

redovisa i detta arbete och dra slutsatser utifrån. Då författaren inte har informerat 

verksamheten om att någon annan information än den som framkom i 

enkätundersökningen kan komma att används, har författaren inte tagit hänsyn till 

dessa kommentarer av etiska skäl. Skulle en liknande undersökning göras i en annan 

verksamhet, skulle det vara intressant att utöver enkät och eventuella fokusgrupper 

också ta hänsyn till observationer. 

 

Ett problem med undersökningen har varit förförståelse. Därför hade det varit 

intressant att göra undersökningen hos ett eller fler andra företag för att eliminera en 

möjlig felkälla till felaktiga slutsatser. För att minska påverkan av författarens 

förförståelse (och samtidigt hålla risken för missförstånd låg) hade det även varit 

önskvärt att ha en medförfattare till denna studie som inte hade haft någon 

förförståelse för organisationen.  

 

Inför och under studiens gång har det skett ett flertal större förändringar i 

verksamhetens organisation som skulle kunna ha påverkat medarbetarna i sitt svar. 
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Det skulle därför ha varit intressant att följa upp studien under en period då det inte 

skett några större förändringar i organisationen under en tid. 

 

Studien saknar en fördjupad undersökning av omfattningen av delaktigheten i olika 

frågor. Det hade varit önskvärt att belysa medarbetarnas uppfattning av hur man får 

vara delaktig inom olika områden utifrån exempelvis Theorells (2003) eller Harts 

(1992) delaktighetsstege snarare än att enbart undersöka om möjligheterna till 

delaktighet är stora eller små. I studien saknades även en bättre belysning av 

delaktigheten som helhet, det vill säga de olika delarna av delaktighet i sitt 

sammanhang: Vem som får vara delaktig i vad och i vilken omfattning? 

 

8.3 Fortsatt forskning 

Undersökningen är relativt liten med anledning av examensarbetets naturliga 

tidsbegränsning. Det skulle därför vara intressant att göra undersökningen på fler 

företag för att se om resultaten kan replikeras och fastställa om avsaknad på samsyn 

på begreppet delaktighet är en vanlig grundorsak till problem i organisationer. Till 

att börja med skulle man kunna göra undersökningen även på övriga 

arbetslöshetskassor, som har liknande förutsättningar som den undersökta 

verksamheten, för att minimera vissa yttre påverkansfaktorer som bransch, 

utbildningsnivå osv. Det skulle också vara intressant att fördjupa undersökningen 

med en detaljerad granskning av i vilken omfattning medarbetarna anser att de kan 

vara delaktiga, i vilken omfattning de vill vara delaktiga och i vilken omfattning 

ledarna anser att de lämnar delaktighet i olika frågor. En intressant fråga att 

undersöka vore även om upplevelsen av möjligheter till delaktighet har ett samband 

med medarbetarnas upplevelse av ledarnas engagemang i arbetet med hörnstenen.  

 

För den undersökta verksamheten rekommenderas att komplettera denna 

undersökning med att utreda omfattningen av delaktighet i olika frågor utifrån 

exempelvis Theorells (2003) eller Harts (1992) delaktighetsstege för att få en 

helhetsbild kring den upplevda delaktigheten i verksamheten. Delaktigheten 

behöver därefter sättas i ett konkret sammanhang: Vem får vara delaktig i en viss 

fråga och i vilken omfattning? 
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BILAGA A: ENKÄTUNDERSÖKNINGEN 
Författarens kommentar: Det har skickats ut två enkäter, en till medarbetarna och en till ledarna. I den mån det 
har varit möjligt har ledare och medarbetare fått exakt samma frågor. I vissa frågor har det dock behövts olika 
formuleringar för att kunna belysa samma fråga. I dessa fall är formuleringen som har skickats till 
medarbetarna markerat i orange färg och formuleringen som har skickats till ledarna i blå färg. Stycken utan 
färgmarkering är lika i båda enkäter. 

 

Välkommen! 

Tack för att du väljer att delta i min undersökning om delaktighet! 

Undersökningen består av två delar: 

• Den första delen består av två frågor där du med egna ord får beskriva hur du tänker kring 

begreppet delaktighet. Det är helt upp till dig hur mycket eller lite du vill skriva på dessa 

frågor, men för att komma vidare måste du skriva något på fråga ett. 

• Den andra delen av undersökningen består av bedömningsfrågor, där du ska ta ställning till 

ett antal påståenden. 

Undersökningen är helt anonym. Jag kan inte se vem som har svarat och vem som inte har svarat på 
denna enkät. Har du frågor eller tankar kring undersökningen är du varmt välkommen att höra av dig 
till mig. 

Med vänliga hälsningar, 

Brigitte Dort 

 

 

Del 1 – Dina tankar kring delaktighet i allmänhet och delaktighet på 
  [arbetslöshetskassan] i synnerhet (fritextsvar, obegränsad svarslängd) 

Fråga 1: Vad innebär begreppet ”medarbetares delaktighet” för dig? 
I denna fråga är jag intresserad av hur du tyder begreppet delaktighet generellt. Beskriv vad det 
innebär för dig att få vara delaktig på sin arbetsplats. 

Fråga 2: Beskriv din upplevelse av medarbetarnas delaktighet på [arbetslöshetskassan]. 
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Del 2 – Bedömningsfrågor 

Fråga 3: Ta ställning till följande påståenden om delaktighet på arbetsplatsen 

  Inte alls  I mycket stor utsträckning 

 1 2 3 4 5 6 7 
[Arbetslöshetskassans] ledare ger möjlighet till 

delaktighet på arbetsplatsen. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

[Arbetslöshetskassans] medarbetare utnyttjar 
möjligheterna till delaktighet som ges. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

I vilken utsträckning anser du att ledarnas och 
medarbetarnas uppfattning av vad delaktighet 

innebär stämmer överens? 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Fråga 4: Ange din bedömning av följande gruppers möjligheter till delaktighet på 
  [arbetslöshetskassan]. 

 Ingen  Mycket stor 

 1 2 3 4 5 6 7 
Ledare ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Medlemsservice ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
IT- och utvecklingsenheten ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Handläggarenheten ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Juristenheten ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Kansliet ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

Fråga 5: Ta ställning till följande påståenden om dina möjligheter till delaktighet 

 Inte alls   I stor utsträckning 

 1 2 3 4 5 6 7 
Jag känner att ledningen uppmuntrar mig till att 

vara delaktig. 
Ledningen uppmuntrar medarbetare till att vara 

delaktiga. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ett beslut som fattats av min närmaste chef och 
som vi medarbetare inte gillar ändras när chefen 

har hört varför vi inte tycker om beslutet 
Om jag får reda på var varför många medarbetare 

inte gillar ett beslut jag har fattat överväger jag om 
jag kan ändra beslutet igen. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Fråga 6: Hur upplever du viljan att vara delaktig kontra möjligheten till att vara delaktig? 

 Ingen  Mycket stor 

 1 2 3 4 5 6 7 
Min vilja att vara delaktig 

Medarbetares vilja att vara delaktig 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Möjligheten att vara delaktig 

Medarbetares möjlighet att vara delaktig 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Fråga 7: Ange i vilken utsträckning du har möjlighet att vara delaktig inom följande 
  områden 

Ange i vilken utsträckning du anser att medarbetare har möjlighet att vara delaktig 
inom följande områden 

 Ingen  Mycket stor 

 1 2 3 4 5 6 7 
Det egna arbetet  
Planering av arbetet för att nå målet eller  
ordningen i vilken man utför sina dagliga 
arbetsuppgifter 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Den egna kompetensutvecklingen och 
kunskapsnivå 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Arbetsgruppen  
Arbetsfördelningen inom gruppen 
(Vem gör vad idag? Vem tar uppgifter från de som är frånvarande 
eller behöver hjälp för att hinna med målet?) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Målen för arbetsgruppen ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Hur processen/rutiner för arbetsuppgifterna ska 
se ut  
(Vilka uppgifter som behövs för att kunna utföra arbetet, hur olika 
ärenden ska hanteras/registreras, hur vi kommunicerar med 
medlemmarna [brev, mail, telefon] osv.) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Hela [arbetslöshetskassan]  
[Arbetslöshetskassans] övergripande 
målsättningar 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Hur [arbetslöshetskassan] är organiserad för att 
kunna utföra arbetsuppgifterna så effektivt som 
möjligt 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

De vardagliga praktiska sakerna på arbetsplatsen  
(Dörröppning, köksschema, felanmälan av kopiatorer eller datorer, 
förläggning av och längd på lunchraster, önskemål om nya eller 
förbättrade funktioner mm.) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

De större praktiska frågorna på arbetsplatsen 
(Flextider, sjukanmälan, möjlighet till hemarbete…) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Tack för att du tagit dig tid att besvara undersökningen! 

Om du har synpunkter eller tankar kring undersökningen eller vill dela med dig av ytterligare tankar 
kring delaktighet, nu när du har besvarat alla frågor, är du varmt välkommen att skriva dem här 
nedan.  

(Möjlighet till fritextsvar med obegränsad svarslängd) 
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BILAGA B: FÖLJEBREVET 
 

Hej! 
 
Vid sidan av jobbet läser jag en magisterutbildning i kvalitets- och ledarskapsutveckling på 
Mittuniversitetet. I utbildningen ingår ett examensarbete på området medarbetarskap, ledarskap 
och verksamhetsutveckling. 
 
I mitt examensarbete vill jag undersöka hur ledare och medarbetare ser på begreppet ”delaktighet 
på arbetsplatsen”: Har begreppet samma innebörd för medarbetare och ledare? Och vad kan 
konsekvenserna bli om man ser olika på begreppet? 
 
Jag är därför intresserad av hur du ser på begreppet ”delaktighet” och hoppas att du kan ta dig tid att 
hjälpa mig genom att fylla i en enkät. 

• Den första delen av enkäten består av två frågor där du med egna ord får beskriva hur du 
tänker kring begreppet delaktighet på arbetsplatsen. Det är helt upp till dig hur mycket du 
vill skriva på dessa frågor. 

• Den andra delen består av 6 bedömningsfrågor, där jag ber dig att ta ställning till olika 
påståenden som rör delaktighet. Denna del tar bara några få minuter att fylla i. 

 
Undersökningen är helt anonym, jag kan inte se vem som har svarat och vem som inte har gjort 
det. 
 
Jag behöver dina svar senast nästa vecka onsdag den 19 april. Har du frågor eller tankar kring 
undersökningen eller examensarbetet är du varmt välkommen att höra av dig till mig. 
 
Du hittar undersökningen här:  [länk till ledarnas alternativt medarbetarnas enkät] 
 
Tack snälla för din hjälp! 
 
Med vänliga hälsningar, 

Brigitte Dort 
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BILAGA C: RESULTATSAMMANSTÄLLNINGEN MEDARBETARE 
Allmänt om undersökningen 

• Enkäten skickades ut: 2017-04-12 

Svarstid till och med 2017-04-20 

• 2 påminnelser har gått ut, 2017-04-18 och 2017-04-19 

• Antal svar på enkäten: 25 

Antal möjliga respondenter: 45 

Svarsfrekvens: 55% 

• I enkätundersökningen nämns arbetslöshetskassans namn vid flera tillfällen. I 

resultatet har namnet ersatts med [arbetslöshetskassan] för att garantera 

verksamhetens anonymitet. 

• Vissa av svaren kan härledas till enskilda personer och vissa av svaren pekar 

ut enskilda personer, därför har resultatet sammanfattats och anonymiserats 

både språkligt och till innehåll. (Exempel: Namn har ersatts, rollbeskrivningar 

som ”enhetschefen för enhet x” har modifierats så att det inte längre framgår 

vilken ledare som avses, språket har anpassats så att man inte kan urskilja 

språkliga egenheter, så som exempelvis svaranden som inte har svenska som 

modersmål). 

 
Del 1 Dina tankar kring delaktighet i allmänhet och delaktighet på [arbetslöshetskassan] i 
synnerhet (fritextsvar) 
 
Fråga 1: Vad innebär begreppet "medarbetares delaktighet" för dig?  
(I denna fråga är jag intresserad av hur du tyder begreppet delaktighet generellt. Beskriv vad 
det innebär för dig att få vara delaktig på sin arbetsplats.) 

• Få information om vad som händer och planeras och då få möjlighet att ge 

mina synpunkter och att dessa synpunkter noteras och övervägs tillsammans 

med övrigas synpunkter så att förhoppningsvis ett bra och genomtänkt beslut 

fattas därefter. 

• Att vara delaktigt är att på ett eller annat sätt vara involverad i ett skeende.  

• Medarbetares delaktighet innebär inte att man behöver vara delaktig i ett 

faktiskt beslut även om det i bland kan vara att föredra. Däremot är det viktigt 

att medarbetarna bereds möjlighet att så långt som möjligt vara delaktiga när 

beslutet ska implementeras för att beslutet förhoppningsvis ska vara så väl 

förankrat som möjligt.  

• Delaktighet kan även vara att delta i diskussioner om eventuella förändringar 

och att man som medarbetare upplever att man lyssnar på medarbetaren. 

• Att alla får vara med och säga till innan tex ledningen bestämmer något. Det 

gäller rutiner och ändringar som berör alla 

• För mig innebär det att alla medarbetare jobbar åt samma mål.  
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• Alla medarbetare ska få vara delaktiga med vad som händer i verksamheten 

och alla ska kunna påverka.  

• Cheferna ska lyssna på medarbetarna och kunna ta vidare förbättringsförslag. 

• Medarbetarna ska känna sig sedda och känna att de bidrar med något viktigt 

för att föra verksamheten framåt.  

• Alla önskemål ska tas emot, oavsett om de är bra eller dåliga, inte avfärdas på 

en gång. 

• Delaktighet är att känna att det egna arbetet är betydelsefullt för företaget.  

• Att känna förtroende för chefer/ledning och att de i sin tur kommunicerar ut 

sitt förtroende till de anställda, som grupp, men även att den enskilda 

individen känner sig sedd och delaktig i verksamheten, är viktigt. Attityden, 

vad man gör och säger - hur man säger det - är viktigt för att vilja känna 

delaktighet i verksamheten. Om man vill att alla ska känna delaktighet i 

verksamheten får det inte finnas chefer som är alltför styrande och auktoritära 

- det minskar intresse och möjlighet för påverkan, utveckling och förtroende. 

• Att man som arbetstagare får vara med och påverka framtida beslut för det 

som berör ens arbetsuppgifter. 

• Att man är lyhörd och att kunna samarbeta och diskutera med varandra. 

• Delaktighet på arbetsplats för mig innebär att jag som enskild ska kunna bidra 

med mina personliga och yrkesmässiga åsikter/synpunkter på vad som helst 

på arbetsplatsen gällande vad som helst, och få feedback av kollegor och 

ledning. Jag ska kunna ta upp vilket ämne som helst utan att det ska få någon 

negativ påverkan. Allas röst ska vara lika mycket värld oavsett tjänst. 

• Att jag får vara med och tycka till om förslag, förändringar etc. 

• Att få medverka och vara delaktig genom erfarenheter och kunskap i 

exempelvis planering och kommande förändringar. Både små och stora 

förändringar. 

• Att jag som medarbetare får information om verksamhetens mål, riktning och 

förändringar inom organisationen.  

• Att jag får vara med på meningsfulla möten där bra frågor ställs och protokoll 

förs för att medarbetarnas åsikter ska komma fram. 

• Delaktighet betyder generellt för mig att man får vara med och bestämma. 

Delaktighet på sin arbetsplats anser jag vara, att i de delar som det är möjligt 

att kunna få chans att tycka till om angelägenheter som berör alla. Jag är fullt 

medveten om att det är en svår puck för arbetsgivaren att försöka ta hänsyn 

till allas synpunkter. Därför kan delaktighet på sin arbetsplats åtminstone vara 

att man i tid blir informerad om tänkta förändringar mm. 

• Möjligheten att få ta del av information och vara med i beslutsprocess. 

• Att känna sig delaktig när det ska tas beslut som rör mig själv eller min grupp.  
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• Att få information om vad som är på gång. Att alla får information så fort som 

möjligt vid större händelser så det inte blir korridorsnack. 

• Att mina kunskaper och erfarenheter får vara med som grund i beslut som 

fattas avseende organisationen. 

• Jag är delaktig genom att bli inblandad i olika projekt från cheferna för att 

leverera resultat som leder till förändring inom det som är mitt arbetsområde.  

• Man kan vara delaktig i olika sammanhang, hjälpa medarbetare osv... 

• När något bestäms i ledningen är det kul och intressant att få delta i 

utvecklingen av verksamheten. 

• Det innebär att man är delaktig i allting som har med sig själv att göra. Att 

man är med och för processen framåt. 

• Att man är intresserad av det man gör, att man bidrar, föreslår, kommer med 

idéer och får tillåtelse till det. Möjlighet till vidareutbildning och 

vidareutveckling.  

• Att man arbetar åt samma håll och drar sitt lass, samt tar ansvar för 

arbetsplatsen. 

• Delaktighet innebär att beslut, rutiner, arbetssätt arbetas fram med 

medarbetare och inte endast i ledningen. 

• Delaktighet anser jag är när man från ledningens sida är intresserad och 

därför involverar berörd personal i beslut om vissa saker. Bara för att man har 

titeln "chef" betyder det ju varken att man är smartast eller kunnigast. En bra 

chef tar därför hjälp av de som kan och det är oftast "fotfolket" som har svaren. 

• Min erfarenhet är att i många organisationer har man inte en äkta delaktighet. 

Man beslutar först och sen frågar man den anställde men egentligen spelar det 

ingen roll vad denne tycker eller ger för input eftersom beslutet är redan 

fattat. I vissa lägen kan det vara befogat men generellt sett så anser jag inte 

detta vara en äkta delaktighet och ibland kan resultatet bli därefter där 

synpunkterna från den anställde, i efterhand, visade sig stämma. Hade man 

tagit fasta på den anställdes förbättringsförslag så hade resultatet många 

gånger blivit bättre redan från början. 

• Att få vara delaktig är för mig att få kontinuerlig information om vad som 

händer i verksamheten, åtminstone så mycket information som kan ges. 

Ibland går det ju inte att säga allt ännu. Men man behöver inte hålla allt 

hemligt tills man fattat ett beslut. 

• Delaktighet är att ledningen är intresserad av hur jag tänker även när det är 

frågor där beslutet egentligen ligger på ledningen. För att jag ska känna mig 

delaktig vill jag att ledningen ska visa att de tagit hänsyn till vad vi 

medarbetare tycker, inte bara att de fattar ett beslut och sedan tar de emot vad 

vi tycker utan att de gör något. 
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• Delaktighet är att ledningen tar hänsyn till de lösningsförslagen vi 

medarbetare kommer med.  

• Delaktighet är att bli lyssnad på och förstådd när man påtalar ett problem. Om 

ledningen bara tycker att man ska göra nåt åt det de själva tycker att man 

behöver göra nåt åt kan jag vara delaktig i deras problemlösning, men inte i 

att förbättra för hela verksamheten. För mig betyder delaktighet att 

arbetsgivaren frågar oss anställda om våra åsikter innan ett beslut fattat och 

sedan förklarar varför beslutet fattades som det gjordes. 

 
Fråga 2:  
Beskriv din upplevelse av medarbetarnas möjligheter till delaktighet på [arbetslöshetskassan]. 

• Generellt sett dåliga 

• För lite information om vad som händer och planeras och personal involveras 

för lite samt synpunkter beaktas inte. Man kommer på något som man tycker 

verkar bra och utreder inte detta och alternativ noga. Tidigare erfarenheter lär 

man sig inte av utan gör om samma misstag. 

• Under senare tid upplever jag att medarbetarnas delaktighet har minskat, till 

exempel när en arbetsgrupp fick ta över en arbetsuppgift som tidigare legat på 

en annan arbetsgrupp och där den övertagande gruppen inte ens var 

medveten om att beslutet var taget. 

• Dålig 

• Känns som vi endast kan påverka i frågor kring arbetsmiljö. 

Förbättringsförslag tas inte alltid på allvar. Känns inte som vi kan påverka 

kring frågor verksamheten alla gånger. 

• Möjligheten till delaktighet minskar allt mer. Mycket vackra ord som vi ska 

följa men som inte alltid följs av ledningen. 

• Ganska svag, då jag har upplevt att det har varit väldigt toppstyrt på många 

saker. Det kanske blir en ändring på det nu när det har skett flera förändringar 

bland ledarna. 

• Att personen i fråga är vaken och vill ta del i vad som händer på företaget. 

• Tycker att det råder tvivel om att medarbetarnas åsikter förs vidare från 

närmaste chef till ledningen i och med nuvarande organisation. 

• Tycker den är bättre idag än tidigare. 

• I vissa fall ges möjlighet till viss delaktighet. I andra fall inte alls.  

• Min upplevelse i nuläget är att man genomför både stora och små 

förändringar utan att låta berörda medarbetare vara delaktiga. 

• Just nu är möjligheten till delaktighet väldigt liten. Informationen om vad som 

kommer att ske är i princip obefintlig. Informationen om vad styrelsen och 

ledningen vill med verksamheten och organisationen är liten och vag. 
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• Det skiftar beroende på vad det handlar om och vilken chef som är ansvarig. 

Det har även skiftat över tid. I nuläget verkar vår interimsledning inte ha tid 

med så mycket delaktighetsarbete... 

• Obefintlig 

• Beror nog en del på vilken avdelning du sitter i. Skulle kunna vara bättre men 

är nog ganska ok, men beroende på vad det är. 

• Beslut som fattas på [arbetslöshetskassan] saknar ofta informationsinhämtning 

från medarbetare då de personer som sitter i ledande och beslutande position 

saknar nästintill all kunskap och den dagliga hanteringen i verksamheten de 

skall besluta om att de inte ens vet vad de behöver ta in för information för att 

fatta ett väl övertänkt beslut. 

• Jag tycker att det har blivit bättre där dom ger ut lite olika små eller stora 

projekt till dom anställda där dom vill ha förändringar, som tex intranätet, 

brevmallar, autotexter osv... 

• Jag tycker att jag fått delta i intressanta projekt, dock upplever jag att jag inte 

kunnat påverka något speciellt i projekten då det redan varit bestämt vilken 

väg dessa ska gå. Det finns alltid en möjlighet att få delta i utveckling och 

projekt då man ibland får frågan om man vill delta. Det är trevligt och 

utmanande. 

• Möjligheterna är olika beroende på vad det rör sig om. Inom vissa frågor är 

möjligheterna stora, medan det inom vissa andra är begränsat. 

• För tillfället är det inte jättestort. Många förslag som ges försvinner ut i tomma 

luften, man får aldrig reda på om de tas emot med öppen famn eller om de 

hamnar i papperskorgen. Förändring/förbättring sker väldigt långsamt om ens 

alls.  

• Chansen till utveckling och vidareutbildning är inte densamma för alla inom 

samma arbetsområde, man måste slå sig fram för att få chansen och ens då får 

man tjata för att ha möjligheten.  

• Man lägger gärna över mer och mer ansvar och arbetsuppgifter på en enhet 

men ser inte till att utbildningen och verktygen finns för alla i den enheten, 

även om osäkerhet uttryckts. 

• Upplever att medarbetare bjuds in till diskussion och att delaktighet 

uppmuntras och förväntas av medarbetare. 

• Den har varierat över åren men just nu anser jag inte att den existerar. 

• Det behöver bli ett mer modernt ledarskap, mot ett coachande ledande. Inom 

idrotten tex fotbollen är man bra på detta, typ Lasse Lagerbäck. Vi kanske 

skulle kunna ha någon från idrotten och ge föredrag för alla hur man skapar 

enighet och delaktighet? 

• Jag upplever att man många gånger får information om fattade beslut utan att 

man fått ge synpunkter om vilka konsekvenser man tror att det kan få.  
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• Jag upplever att jag ofta inte kan ta mig tid att vara med på olika saker, projekt 

som anordnas för att förbättra. Jag vet nog inte allt som pågår heller, så jag 

kan inte anmäla intresse för att få vara med i olika projekt osv. man frågar 

aldrig om vem som vill vara med utan verkar bara välja ut personer som ska 

jobba med en fråga.  

• Det känns ibland som att beslut fattas uppifrån när det egentligen borde 

komma från medarbetarna och jag förstår ofta inte hur man prioriterar. Jag 

upplever att andra frågor är viktigare än de som ledningen arbetar med, men 

de frågor jag tycker är viktiga arbetar man inte med eller lägger bara ner. Tex 

när man kommer med ett förslag så får man svar att det går inte men inte 

några bra argument om varför och då slutar man till slut engagera sig så 

mycket och gör bara sitt jobb istället. 

• Den nya organisationen har inte varit ansvarig länge nog för att jag skall ha en 

ordentlig uppfattning om hur de agerar. Men tidigare har ledningen inte 

frågat efter eller brytt sig om vad personalen har haft för åsikter och idéer. 

Beslut har fattats och de har sällan förklarats heller, utan bara presenterats. 

Detta har till stor del hängt ihop med en chefs i mitt tycke väldigt dåliga 

ledarstil.  

 
Del 2 Bedömningsfrågor 

 
Fråga 3: Ta ställning till följande påståenden om delaktighet på arbetsplatsen 
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Fråga 4: Ange din bedömning av följande gruppers möjligheter till delaktighet på 
[arbetslöshetskassan]. 

 
  

Ange din bedömning av följande gruppers möjligheter till delaktighet på 
[arbetslöshetskassan]. 
Antal svar: 20-22 Hoppade över: 3-5 

I mycket stor 
utsträckning 

Inte alls 
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Fråga 5: Ta ställning till följande påstående om medarbetares möjligheter till delaktighet 
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Fråga 6: Hur upplever du viljan att vara delaktig kontra möjligheten till att vara delaktig? 
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Fråga 7: Ange i vilken utsträckning du har möjlighet att vara delaktiga inom följande områden  

  

Ange i vilken utsträckning du har möjlighet att vara delaktiga inom följande områden 

Antal svar: 19-22  Hoppade över: 3-6 

I mycket stor 
utsträckning 

Inte alls 
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Medel- och medianvärde: 

 
 

 
Avslutande kommentarer: Tack för att du tagit dig tid att besvara undersökningen! Om du har 
synpunkter eller tankar kring undersökningen eller vill dela med dig av ytterligare tankar kring 
delaktighet, nu när du har besvarat alla frågor, är du varmt välkommen att skriva dem här 
nedan. 

• Delaktighet handlar om en inställning att det blir bättre beslut om man gör 

personal delaktiga så mycket som möjligt och dessutom känner sig personalen 

uppskattad och sedd samt upplever att man kan påverka sin situation vilket 

är viktigt för oss människor 

• Delaktighet är en inställning/känsla vi har till varandra "odlad" av ledningen. 

• När man planerar att organisera eller ändra någons arbetsuppgift eller vilken 

grupp man ska ingå i bör medarbetaren få vara med i denna diskussion innan 

ändring sker. Så man har tid till att ta ett eget val vad man vill och kan göra i 

den framtida förändringen. 

• Nyttigt och tankeväckande 
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De större praktiska frågorna på
arbetsplatsen

De vardagliga praktiska sakerna på
arbetsplatsen

Hur [arbetslöshetskassan] är organiserad
för att kunna utföra arbetsuppgifterna så…

[Arbetslöshetskassans] övergripande
målsättningar

Hur processen/rutiner för
arbetsuppgifterna ska se ut

Målen för arbetsgruppen

Arbetsfördelningen inom arbetsgruppen

Den egna kompetensutvecklingen och
kunskapsnivå

Planering av arbetet för att nå målet eller
ordningen i vilken man utför sina dagliga…

Median Medelvärde
Inte alls I mycket stor 

utsträckning 
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BILAGA D: RESULTATSAMMANSTÄLLNINGEN LEDARE 
Allmänt om undersökningen 

• Enkäten skickades ut: 2017-04-12 

Svarstid till och med 2017-04-20 

• Påminnelse har gått ut 2017-04-19 

• Antal svar på enkäten: 5 

Antal möjliga respondenter: 5  

Svarsfrekvens: 100% 

• På grund av ett tekniskt fel i enkätverktyget registrerades aldrig svaren för 

frågorna 5-7 för de som svarade efter första dagen. Författaren valde därför att 

gå ut med frågorna 5-7 ännu en gång 2017-04-25. Då man inte kunnat veta 

vem som svarat på enkäten första dagen och vem som besvarat enkäten senare 

gick frågorna ut till samtliga ledare. Svar inkom från 3 personer. Svar som 

lämnades under första dagen bortsågs ifrån, för att inte riskera dubblettsvar. 

• I enkätundersökningen nämns arbetslöshetskassans namn vid flera tillfällen. I 

resultatet har namnet ersatts med [arbetslöshetskassan] för att garantera 

verksamhetens anonymitet. 

• Vissa av svaren kan härledas till enskilda personer och vissa av svaren pekar 

ut enskilda personer, därför har resultatet sammanfattats och anonymiserats 

både språkligt och till innehåll. (Exempel: Namn har ersatts, rollbeskrivningar 

som ”enhetschefen för enhet x” har modifierats så att det inte längre framgår 

vilken ledare som avses, språket har anpassats så att man inte kan urskilja 

språkliga egenheter, så som exempelvis svaranden som inte har svenska som 

modersmål). 

 
Del 1 Dina tankar kring delaktighet i allmänhet och delaktighet på [arbetslöshetskassan] i 
synnerhet (fritextsvar) 
 
Fråga 1: Vad innebär begreppet "medarbetares delaktighet" för dig?  
(I denna fråga är jag intresserad av hur du tyder begreppet delaktighet generellt. Beskriv vad 
det innebär för dig att få vara delaktig på sin arbetsplats.) 

• Vid större förändringar deltar medarbetare indirekt via medarbetarens 

fackliga organisation i mbl-förhandling. Via samråd mellan arbetsgivaren och 

lokala facklig org.  

• I det löpande arbetet så sker delaktigheten vid möten och dagliga samtal med 

närmaste chef. Vid behov så lyfter chefen frågor till ledningsmöten för beslut. 

• Arbetstagarrepresentation i styrelsen 

• Att få bra information om vad som händer på arbetsplatsen och vad som 

förväntas av mig. Att få möjlighet att påverka i frågor som berör mitt 

arbetsområde. Jag vet att jag inte kan påverka allt men jag vill gärna ha rätt 
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information i rätt tid. Det kan även vara bra om jag kan få framföra mina 

synpunkter och jag vet att dom tas om hand och värderas in i helheten. 

• Medarbetaren ska vara involverad och få känna sig delaktig i beslut på 

arbetsplatsen. Man ska också ha en öppen och tydlig kommunikation så 

medarbetaren känner sig uppdaterad och vet vad som är på gång. 

• Delaktighet för mig innebär att medarbetarna är engagerade i sitt arbete. 

Oftast så tycker jag att man "känna" av om medarbetarna känner sig delaktiga 

eller inte genom att se om de har kul på jobbet eller inte. Jag tror att det blir 

färre konflikter och problem om medarbetarna känner sig delaktiga. 

• Att ha en känsla av sig själv i ett större sammanhang. 

 
Fråga 2: Beskriv din upplevelse av medarbetarnas möjligheter till delaktighet på 
[arbetslöshetskassan]. 

• Som fråga 1, det vill säga: Vid större förändringar deltar medarbetare indirekt 

via medarbetarens fackliga org. i mbl-förhandling. Via samråd mellan 

arbetsgivaren och lokala facklig org. I det löpande arbetet så sker 

delaktigheten vid möten och dagliga samtal med närmaste chef. Vid behov så 

lyfter chefen frågor till ledningsmöten för beslut. Arbetstagarrepresentation i 

styrelsen 

• Möjligheterna är goda, dock är jag lite osäker på i vilken grad möjligheterna 

realiseras. 

• Mycket beror på medarbetarens inställning. Ibland vill man inte ta del av 

saker för att man är rädd att få för "mycket" att göra. Medans andra gärna 

säger sitt och är frågvis och vill veta. 

• På [arbetslöshetskassan] får alla möjlighet att påverka om de vill i ganska stor 

utsträckning. 

• Jag tycker att medarbetarna på [arbetslöshetskassan] har goda möjligheter till 

delaktighet, självklart så måste vi som arbetsgivare löpande jobba mot att 

skapa förutsättningar för det också. Sedan så måste även medarbetarna vilja 

bli delaktiga i sitt arbete och det är däri utmaningen ligger hos oss 

arbetsgivare tror jag. 
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Del 2 Bedömningsfrågor 

 
Fråga 3: Ta ställning till följande påståenden om delaktighet på arbetsplatsen 
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I vilken utsträckning anser du att ledarnas och 
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Fråga 4: Ange din bedömning av följande gruppers möjligheter till delaktighet på 
[arbetslöshetskassan]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ange din bedömning av följande gruppers möjligheter till delaktighet på 
[arbetslöshetskassan]. 
Antal svar: 5  Hoppade över: 0 

I mycket stor 
utsträckning 

Inte alls 
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Fråga 5: Ta ställning till följande påstående om medarbetares möjligheter till delaktighet 
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Fråga 6: Hur upplever du viljan att vara delaktig kontra möjligheten till att vara delaktig? 
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Fråga 7: Ange i vilken utsträckning du anser att medarbetare har möjlighet att vara delaktiga 
inom följande områden 

 

 

 

 

 

  

Ange i vilken utsträckning du anser att medarbetare har möjlighet att vara delaktiga inom 
följande områden 

Antal svar: 3  Hoppade över: 2 

I mycket stor 
utsträckning 

Inte alls 
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Diagram för medel- och medianvärde 

 
 
Avslutande kommentarer: Tack för att du tagit dig tid att besvara undersökningen! Om du har 
synpunkter eller tankar kring undersökningen eller vill dela med dig av ytterligare tankar kring 
delaktighet, nu när du har besvarat alla frågor, är du varmt välkommen att skriva dem här 
nedan. 

[Inga kommentarer lämnades] 

2,33

1,67

3,33
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4,67

4

4

5,33

5,67

1 2 3 4 5 6 7

De större praktiska frågorna på…

De vardagliga praktiska sakerna på…

Hur [arbetslöshetskassan] är organiserad…

[Arbetslöshetskassans] övergripande…

Hur processen/rutiner för…

Målen för arbetsgruppen

Arbetsfördelningen inom arbetsgruppen

Den egna kompetensutvecklingen och…

Planering av arbetet för att nå målet eller…

Median Medelvärde

I mycket stor 
utsträckning 

Inte alls 


