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Sammanfattning 
Tidigare forskning visar att ledarskapet är avgörande för om en organisations kvali-

tetsarbete ska bli framgångsrikt. En central del i kvalitetsarbetet är dock medarbetar-

nas förutsättningar att vara delaktiga. Då flertalet teorier inom området är ledar-

skapscentrerade har denna studie därför sitt fokus på medarbetarnas förutsättningar 

för delaktighet.  
 

Syftet med studien har varit att undersöka hur chefer möjliggör för medarbetare att 

vara delaktiga i kvalitetsarbetet och hur medarbetarna upplever detta. Studien har en 

kvalitativ ansats och genomfördes med två enkäter, en kvalitativ och en kvantitativ. 

15 chefer med totalt 700 medarbetare från två kommunala verksamheter deltog.  
 

Studien visar att cheferna samstämmigt värderar medarbetarnas delaktighet som 

central för organisationens kvalitetsarbete. Det finns strukturer som både inkluderar 

och förutsätter medarbetarnas delaktighet. Tre områden identifierades som centrala 

för delaktighet, ledarskap, strukturer för kvalitetsarbete och organisationskultur. Ur 

dessa tre områden har två perspektiv på delaktighet framkommit, ett strukturellt och 

ett relationellt. Även medarbetargrupperna i studien är relativt samstämmiga avse-

ende delaktighet. I stort sett samma medarbetargrupper upplever sig mest respektive 

minst positiva avseende frågor om delaktighet i kvalitetsarbetet. Mest delaktiga upp-

lever sig medarbetare vara med en chef som betonar det relationellt perspektiv i sitt 

ledarskap.  

 

En central slutsats är att det utöver ett tydligt ledarskap och strukturer för kvalitets-

arbetet också främjar medarbetarnas upplevelse av delaktighet om chefen har ett re-

lationellt perspektiv på sitt ledarskap.  
 

 

 
Nyckelord: kvalitetsarbete, medarbetare, medarbetarskap, ledarskap, delak-

tighet, engagemang, motivation 
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Abstrakt 
Previous research shows that leadership is crucial if an organizations quality work is 

going to be successful. However, a central part of quality work is the coworkers abil-

ity to participate. As the majority of theories in this area are leadershipcentered, this 

study is therefore focused on the coworkers conditions for participation. 
 

The purpose of this studie has been to understand how managers enable coworkers 

to participate in the quality work and how the coworkers experience this. The studie 

has a qualititative approach and has been done with the use of two surveys, one 

qualitative and one qvantitative. 15 managers with a total of 700 coworkers of two 

municipalities participated.   
 

The study shows that the managers coherently values the coworkers participation as 

to be central in the organizations quality work. There are structures that both include 

and require the coworkers participation. Three areas were identified as central to 

participation, leadership, structures for quality work and an organizational culture.  

From these three areas have two perspectives on participation emerged, a structural 

and a relational.  Even the coworkergroups in the study are relatively coherently re-

garding participation. In much the same coworkergroups experience most and least 

positive regarding questions of participation in quality work.The coworkers who are 

experiencing the most amounts of participation have manangers who emphasizes a 

relational perspective in his leadership. 
 

A key conclusion is that, in addition to distinct leadership and quality management 

structures, it also promotes coworkers experience of participation if the leader has a 

relational perspective on the leadership. 

 
 

 

 

Keyword: Qualitywork, coworker, coworkership, leadership, participation, engage-

ment, motivation. 
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1. Inledning  
___________________________________________________________________________ 

 

I inledningen presenteras bakgrunden till denna studie. I detta kapitel motiveras också studi-

ens syfte och de forskningsfrågor som formulerats utifrån detta.  

___________________________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund 

Ledarskap är avgörande för organisationers kvalitetsarbete. Ett ledarskap som gyn-

nar kvalitetsarbetets utveckling innebär att det finns en tydligt formulerad vision och 

mål och att dessa är förankrade inom hela organisationen. Det innebär också att det 

finns strukturer och rutiner för att ge medarbetarna redskap och motivation att ar-

beta i riktning mot målen (Bergman & Klefsjö, 2012).       
 

Offensiv kvalitetsutveckling innebär att en organisation hela tiden strävar efter att 

uppfylla, och helst överträffa kundernas behov och förväntningar till lägsta möjliga 

kostnad. Denna strävan sker genom ett kontinuerligt förbättringsarbete där alla inom 

organisationen är engagerade och där fokus ligger på organisationens processer 

(Bergman & Klefsjö, 2012). 
 

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

på sex grundläggande värderingar som de benämner som så kallade hörnstenar. Till-

sammans med konkreta arbetssätt och verktyg bidrar dessa värderingar till att ut-

veckla en organisation som kontinuerligt utvecklas och förbättras. ”Engagerat ledar-

skap” och ”skapa förutsättningar för delaktighet” är två av de centrala hörnstenarna 

i offensiv kvalitetsutveckling (a.a.). 

 

Även Sörqvist (2015) lyfter, som en av flera avgörande faktorer för ett framgångsrikt 

förbättringsarbete, medarbetarnas delaktighet och engagemang. Genom att synlig-

göra och ta till vara medarbetarnas erfarenheter och kompetenser skapas incitament 

för engagemang och delaktighet inom organisationen. Deming (1986) formulerade ti-

digt en 14 punkter lång lista för vad som kännetecknar ett framgångsrikt ledarskap. 

Minst sex av dem innefattar, och förutsätter, på ett mycket konkret sätt medarbeta-

rens engagemang och förutsättningar att genomföra sina arbetsuppgifter.  

   

Samtidigt lyfts i en rapport till Tillitsdelegationen att både chefer och medarbetare 

inom offentlig sektor har ett stort engagemang och vilja att utföra ett arbete med hög 
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kvalitet men att detta engagemang inta alltid tas till vara. Allt mer administrativt ar-

bete tar fokus från kärnuppdraget (Bringselius, 2017). För att stärka organisationers 

möjlighet att ta till vara medarbetarnas engagemang presenteras i rapporten Tillits-

baserad styrning och ledning, TSL, en samling metoder som syftar till att utveckla 

kvaliteten inom offentlig sektor. Med TSL betonas medarbetar- och brukarperspekti-

vet genom att kvalitetsarbetet grundas på att utveckla och stärka tilliten mellan 

dessa. Centrala och grundläggande hörnstenar för utveckling genom TSL är kultur 

och ledarskap, styrning och organisation (a.a.). 
 

Utmaningen med att i praktiken uppnå delaktighet poängterades även 2012 då 

SQMA, Swedish Quality Management Academy, genomförde en nationell och bran-

schöverskridande studie om vilka kvalitetsrelaterade utmaningar som svenska orga-

nisationer står inför under en kommande tio-årsperiod (Eriksson, Gremyr, Bergquist, 

Garvare, Fundin, Wiklund, Wester & Sörqvist, 2016; SQMA, 2012). Studien visade 

fyra övergripande utvecklingsområden som framtidens organisationer kommer att 

ställas inför och inom området ”Utveckla ledarskap för förbättring” lyftes allas del-

aktighet fram som den enskilt största framgångsfaktorn (Eriksson, et al. 2016; SQMA, 

2012).  
 

Merparten av alla ledarskapsteorier och forskning fokuserar dock i huvudsak på le-

darens egenskaper och förhållningssätt medan medarbetarens roll ges mindre ut-

rymme. Tyngdpunkten ligger ofta på vad ledaren eller organisationen gör för att 

främja delaktighet och initiativtagande (Yukl, 2012).  

 

Det finns dock forskning, så kallade empowermentteorier, som lyfter medarbetarens 

egenskaper och medarbetarens upplevelse av sina möjligheter till inflytande över sin 

arbetssituation (Conger & Kanungo, 1988; Yukl, 2012). Trots relativt begränsade 

forskningsresultat fann Spreitzer (1995) stöd för fyra grundläggande faktorer som på-

verkar medarbetarens upplevelse av delaktighet: meningsfullhet, självbestämmande, 

tilltro till den egna förmågan samt inflytande. 

 

Mot bakgrund av ovan beskrivna förutsättningar är det därför intressant att fördjupa 

sig i hur chefer tänker om att skapa delaktighet för medarbetarna i kvalitetsarbetet 

och hur medarbetarna upplever detta.  
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1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att bidra med kunskap om hur chefer tänker om 

och möjliggör för medarbetare att vara delaktiga i kvalitetsarbetet samt hur 

detta relaterar till medarbetarnas upplevelse av delaktighet.  

1.3 Forskningsfrågor 

 Hur uppfattar chefer att de möjliggör för medarbetare att vara delaktiga i en or-

ganisations kvalitetsarbete? 

 Hur relaterar denna uppfattning till medarbetarnas upplevelse av delaktighet? 
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2.  Teori  

___________________________________________________________________________ 

 

Kapitlet inleds med en kort redogörelse av begreppet kvalitet för att sedan fortsätta med en ge-

nomgång av offensiv kvalitetsutveckling. Vidare fortsätter kapitlet med fokus på olika perspek-

tiv på delaktighet som motivation och engagemang, tillit, deltagande ledarskap, medarbetar-

skap och empowerment.  

___________________________________________________________________________ 

2.1 Kvalitet 

Ordet kvalitet stammar från latinets qualitas, på svenska beskaffenhet, och användes 

redan på romartiden (Bergman & Klefsjö, 2012). Vi, människan, har arbetat med kva-

litet genom hela vår existens. Hantverksskicklighet och yrkesstolthet var länge de 

huvudsakliga drivkrafterna och kvaliteten utvecklades i hög grad av den mer skick-

liga hantverkaren, frän mäster till lärling. I takt med industrialiseringen har dock be-

hovet av ett allt mer systematiskt kvalitetsarbete vuxit fram (Sörqvist, 2015).  

 

Under de senare åren har flera olika definitioner formulerats. Exempel på definit-

ioner är ”conformance to requirement” på svenska, ”uppfyllande av satta krav” 

(Crosby, 1979 i Bergman & Klefsjö, 2012, s. 21), ”fitness for use”, på svenska ”lämp-

lighet för sin användning”, (Juran, 1951 i Bergman & Klefsjö, 2012, s. 21) samt 

”quality should be aimed to the needs of the customer, present and future” (Deming, 

1986, i Bergman & Klefsjö, 2012, s. 22 ). 

 

Definitionerna har något skilda inriktningar då Crosbys definition till exempel riktar 

uppmärksamheten mot den faktiska produktens kvalitet medan Demings definition 

riktas mot kunden, både nuvarande och kommande. Den senare definitionen indike-

rar också genom att omfatta kommande kunder behovet av utveckling redan i själva 

definitionen (Bergman & Klefsjö, 2012). Gemensamt för många av dessa definitioner 

är dock att de har ett något snävare perspektiv än det Bergman och Klefsjö (2012) de-

finierat.  

 

Bergman och Klefsjö (2012) vidgar begreppet genom att låta det omfatta både att till-

fredsställa och att överträffa kundens behov och förväntningar. De menar då att det 

skapas ett incitament för både kvalitetsarbete och återkommande kunder (a.a.). 

 

”Kvaliteten på en produkt är dess förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, 

kundernas behov och förväntningar” (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 24). 
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2.2 Offensiv kvalitetsutveckling  

Offensiv kvalitetsutveckling är ett ledningssystem som bör ses ur ett systemperspek-

tiv och som bygger på tre huvudsakliga delar, värderingar, arbetssätt och verktyg (fi-

gur 2.1). De tre delarna samverkar och förutsätter varandra och bidrar på så sätt till 

att skapa en helhetsbild av organisationen och en företagskultur som bygger på stän-

diga förbättringar och utveckling (Bergman & Klefsjö, 2012; Hellsten & Klefsjö, 2000; 

Klefsjö, Eliasson, Kennerfalk, Lundbäck & Sandström, 2010).   

 

 

 

 

Figur 2.1 Offensiv kvalitetsutveckling (Bergman & Klefsjö, 2012) 

 

Att arbeta med offensiv kvalitetsutveckling innebär att organisationens yttersta mål 

är att öka kundnöjdheten parallellt med minskad resursåtgång (Bergman & Klefsjö, 

2012; Hellsten & Klefsjö, 2000; Klefsjö, et.al., 2010). Bergman och Klefsjö (2012) menar 

att genom att lägga till ordet offensiv understryks det aktiva och förebyggande för-

ändringsarbetet till skillnad från ett i efterhand kontrollerande.  

 

Bärande värderingar i systemet är enligt Bergman och Klefsjö (2012):    

 Engagerat ledarskap 

 Sätt kunderna i centrum 

 Basera beslut på fakta 

 Arbeta med processer 

 Arbeta ständigt med förbättringar 

 Skapa förutsättningar för delaktighet 

 

Engagerat ledarskap 

Ledningens engagemang är en grundläggande förutsättning för att skapa den varakt-

iga förändringskultur som offensiv kvalitetsutveckling förutsätter. Ledningen behö-

ver vara tydlig om organisationens riktning och synlig i verksamheten vilket bidrar 

till att medarbetaren upplever sig trygga i sitt uppdrag och vill bidra till organisat-

ionens utveckling (Bergman & Klefsjö, 2012). Detta bekräftas också av Söderlund 

Värderingar 

VerktygArbetssätt
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(2000) som resonerar kring Banduras inlärningsteori som kortfattat innebär att inlär-

ning underlättas om det finns en rollmodell att utgå ifrån. Rollmodellens betydelse 

stärks ytterligare om den också kan tillskrivas egenskaper som hög status, kompe-

tens och makt vilket ofta är egenskaper som återfinns i ledningspositioner. Även De-

ming (1986) betonar ledningens absoluta engagemang som en förutsättning för ett 

stabilt och varaktigt kvalitetsarbete.   
 

Sätt kunderna i centrum 

Kvalitet kan ses ur flera perspektiv. Den yttersta bedömningen av en produkts kvali-

tet görs av kunden. Det är kundens behov och förväntningar på produkten som av-

gör dess kvalitet. Det är därför oerhört centralt för en organisation att ha kunskap om 

och förstå kunden och dess behov och önskningar (Bergman & Klefsjö, 2012; Sand-

holm, 1999, 2008; Söderlund, 2000). Organisationen behöver arbeta systematiskt och 

ta kundens perspektiv på produkten. Här spelar då flera parametrar utöver den fak-

tiska produkten en viktig roll. Avgörande parametrar kan till exempel vara konkur-

rens, pris eller tillgänglighet. En viktig del av kundbegreppet är att skilja på externa 

och interna kunder. Att se medarbetarna som interna kunder är väsentligt i arbetet 

med att skapa goda förutsättningar för medarbetarna att utföra sitt uppdrag med 

god kvalitet (Bergman & Klefsjö, 2012).   
 

Basera beslut på fakta  

En organisation behöver löpande fatta olika beslut som påverkar organisationens ut-

veckling i syfte att åstadkomma ökad kundtillfredsställelse och minskad resursåt-

gång. För att grunda besluten på rätt premisser och skilja ut vad som är relevanta ut-

vecklingsbehov krävs information och data. Organisationen behöver alltså löpande 

och systematiskt samla in, sammanställa och analysera olika typer av information för 

att kunna fatta beslut som gagnar verksamhetens utveckling i rätt riktning (Bergman 

& Klefsjö, 2012). 

 

Arbeta med processer 

”en process är ett nätverk av aktiviteter, som upprepas i tiden, och vars syfte är att 

skapa värde åt någon extern eller intern kund” (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 457).  

En organisations processer definieras alltså som sammanhängande, upprepade akti-

viteter med en tydlig början och slut, med en kund och en leverantör. Genom proces-

sen omvandlas de inneboende resurserna till ett resultat, en produkt som ska till-

fredsställa kunden, internt eller externt (Bergman & Klefsjö, 2012). Genom att 

granska hur processerna fungerar riktas uppmärksamheten till själva aktivitetsked-
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jan istället för den enskilda produkten. Övergripande kan tre olika processer definie-

ras, huvudprocesser (kärnuppdraget), stödprocesser (tillhandahåller stöd för att ut-

föra kärnuppdraget) samt ledningsprocesser (mål, vision och kvalitetsarbete). 

Systemperspektivet i offensiv kvalitetsutveckling bidrar till att skapa helhetssyn över 

organisationen och hur de olika processerna påverkar varandra (Bergman & Klefsjö, 

2012; Hellsten & Klefsjö, 2000). Då förbättringsarbetet koncentreras till hur produkten 

skapas istället för vem som skapar stärks också organisationens möjligheter att skapa 

och uppnå en gemensam vision (Bergman & Klefsjö, 2012). 
 

Arbeta ständigt med förbättringar 

En grundregel i kvalitetsarbetet är att det alltid finns ett bättre sätt att åstadkomma 

en produkt av högre kvalitet och med färre resurser. Förbättringsarbetet behöver ske 

löpande och kontinuerligt och riktas mot själva produkten genom de processer som 

krävs för att åstadkomma produkten (Bergman & Klefsjö, 2012). Systematiken är cen-

tral i allt förbättringsarbete och för att stödja och säkerställa detta kan Demings för-

bättringscykel, Plan Do Study Act, med fördel användas (figur 2.2) (Bergman & 

Klefsjö, 2012; Deming, 1986; Klefsjö, et.al., 2010). 

 

 

 

Figur 2.2 Demings förbättringscykel ”PDSA-cykeln” fritt efter Deming (1986) 

 

Skapa förutsättningar för delaktighet 

Ett framgångsrikt kvalitetsarbete kräver att det skapas förutsättningar för medarbe-

tarna inom organisationen att vara delaktiga. Medarbetarna behöver ha möjlighet att 

kunna delta i förbättringsarbetet och vara delaktiga i organisationens beslut. För att 

åstadkomma delaktighet behöver ledningen tänka på några centrala faktorer som 

kommunikation, delegation och kunskap (Bergman & Klefsjö, 2012). Delegation av 

ansvar och befogenheter bidrar till att stärka delaktigheten och engagemanget. Ge-

Plan

Do

Study

Act
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nom förutsättningar att genomföra sitt uppdrag med god kvalitet och genom att syn-

liggöra medarbetarnas kunskaper och erfarenheter skapas ytterligare incitament för 

motivation och vilja att bidra till kvalitetsarbetet hos medarbetarna (Bergman & 

Klefsjö, 2012).  

 

Hellsten och Klefsjö (2000) problematiserar kring den kritik som uppstått parallellt 

med utvecklingen av offensiv kvalitetsutveckling. Dels har förgrundsgestalter inom 

området som Deming (1994, i Hellsten& Klefsjö, 2000) och Juran (1994, i Hellsten & 

Klefsjö, 2000) utryckt kritik mot begreppet vilket kan ha påverkat organisationers in-

ställning. Dels finns det en problematik i att det finns många olika definitioner och 

tolkningar, mer eller mindre tydliga, på vad offensiv kvalitetsutveckling egentligen 

står för vilket också bidragit till tveksamheter att ta till sig synsättet. Hellsten och 

Klefsjö (2000) lyfter dock systemperspektivet med värderingar, arbetssätt och verk-

tyg som samspelar, som avgörande för ett framgångsrikt kvalitetsarbete.    

2.3 Delaktighet, motivation och engagemang  

Delaktighet, möjlighet till påverkan, motivation och engagemang är nära samman-

kopplade begrepp (Angelöw, 2008, Jönsson & Strannegård, 2012, Wolvén, 2000). Go-

pal, Kanji, Kristensen och Dahlgaard (1995) menar i en studie om offensiv kvalitets-

utveckling i Asien att delaktighet är avgörande för medarbetarnas motivation och 

vilja att bidra till organisationens utveckling. Mizrahi (2002) lyfter också medarbetar-

nas delaktighet och medbestämmande som centralt för organisationens utveckling, 

men till en viss gräns. Delaktighet och inflytande över beslut bidrar generellt att öka 

motivation för kvalitetsutveckling med ökad kvalitet som resultat. Samtidigt menar 

Mizrahi (a.a.) att allt för stort inflytande, t.ex. genom facklig samverkan, riskerar att 

ta fokus från kvalitetsarbetet och organisationen som helhet och istället fokusera bara 

på medarbetarnas arbetssituation. Torka, van Woerkom och Looise (2008) lyfter i en 

studie om direkt medarbetarinflytande vikten av att ledningen måste avsätta tid och 

resurser för att implementera arbetssätt som leder till ökad delaktighet för medarbe-

tarna. Först när det finns tydliga mål och strukturer för medarbetarnas delaktighet 

kan detta uppnås och i förlängningen bidra till ökad motivation och ansvarstagande 

för organisationens utveckling (a.a.).   

2.4 Grader av delaktighet 

Thöres (2003) resonerar om arbetsdemokrati och inflytande för medarbetare. Arbets-

demokrati bygger på två grundläggande delar, beslutsutrymme och medarbetarens 

möjlighet till kontroll över sin arbetssituation. Beslutsutrymme bygger på uppgifts-

kontroll och deltagande i beslutsfattande. En medarbetare med stort beslutsutrymme 
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har stor möjlighet att påverka hur arbetsuppgifterna ska genomföras och har också 

möjlighet att vara delaktig i, ha inflytande över beslut som fattas på den egna arbets-

platsen.  

 

Thöres (2003) har definierat olika grader av delaktighet och inflytande i beslutspro-

cesser, där den lägsta graden av delaktighet innebär information om beslut och den 

högsta graden innebär att beslut fattas i samråd (figur 2.3). Jönsson och Strannegård 

(2012) och Tengblad, Hällstén, Ackerman och Velten (2007) benämner på ett likartat 

sätt detta som så kallat medledarskap där medarbetare är engagerade och delaktiga i 

besluts- och utvecklingsprocesser i så hög grad att de kan kallas medledare likväl 

som medarbetare. Tengblad et.al. (2007) menar att medledarskapet är den mest ut-

vecklade formen av ledarskap och medarbetarskap och att den också skapar störst 

möjligheter både för organisationens kvalitetsarbete och för medarbetarnas engage-

mang. 
 

Thöres (2003) menar vidare att beslutsutrymmet inom en organisation speglar makt-

fördelningen. En organisation med litet beslutsutrymme för medarbetarna innebär en 

maktcentrering till ledningen och därigenom ett mindre beslutsutrymme med en 

trög och långsam utveckling som följd. 
 

 
Figur 2.3 Grader av delaktighet. Fritt efter Thöres (2003) 

 

Thöres (2003)menar också att det finns en tydlig koppling mellan självkänsla och yr-

kesskicklighet och att ha kontroll över sin arbetssituation. Detta påverkas i sin tur av 

möjligheten till kompetensutveckling. En stark självkänsla tillsammans med hög 

kompetens bidrar till en hög grad av kontroll över arbetssituationen och förmågan 

att hantera oplanerade situationer som uppstår i arbetet.   

2.5 Delaktighet och organisationskultur 

I SQMA:s  rapport från 2012 identifierades och rankades de viktigaste kvalitets-rela-

terade utmaningarna som svenska organisationer stod inför under de närmaste tio 

åren. Representanter från industri- och tjänstesektor, myndigheter, kommunal- och 

landstingsverksamhet samt ideell sektor deltog i studien som genomfördes av SIQ, 

Institutet för Kvalitetsutveckling. Fyra övergripande områden i rapporten bedömdes 

som mest centrala för framtiden:  
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 Utveckla anpassningsförmåga 

 Utveckla samarbete med kund 

 Utveckla kvalitetsansvar 

 Utveckla ledarskap för förändring 

 

Ledarskap för förändring omfattar både förändringsledning och att utveckla en orga-

nisationskultur som stöder både delaktighet och förbättringsarbete (Bergman & 

Klefsjö, 2012; Deming, 1986; Sörqvist, 2015). Även tidigare studier, genomförda på 

nittiotalet, kring framtiden för svenska organisationer har visat att områden liknande 

dem som lyftets i SQMA:s rapport betonats som centrala. Bland annat lyftes flexibili-

tet och marknadsanpassning, delaktighet och motivation samt delegering och kom-

munikation som framgångsfaktorer för framtidens kvalitetsutveckling (Wolvén, 

2000). Wolvén (a.a.) understryker att en framgångsrik organisation strävar efter en 

kultur med tydliga mål och visioner och som tar tillvara medarbetarnas engagemang 

genom delaktighet, utvecklingsmöjligheter och delegering av ansvar och befogen-

heter.  

 

SQMA:s rapport bekräftade att medarbetarnas delaktighet är en betydande fram-

gångsfaktor i kvalitetsarbetet och en av de reflektioner som dras i rapporten är vikten 

av att en organisation kan skapa en kultur där både ledning, medarbetare och kun-

der är delaktiga i kvalitetsarbetet. Av rapportens totalt 49 utmaningar är sex konkret 

formulerade riktat till medarbetarnas förutsättningar att bidra till förbätt-ringsarbetet 

(SQMA, 2012). 

 

11. Att finna sätt att tillvarata medarbetarnas fulla potential  

12. Att göra medarbetare engagerade i förbättringsarbete  

14. Att tillvarata innovationsförmågan hos alla medarbetare  

16. Att bibehålla kompetenta medarbetare  

18. Att rekrytera rätt medarbetare  

44. Att systematiskt använda information från databaser och medarbetare i 

beslutsfattande  

45. Att förebygga ohälsa bland medarbetare  

 

I rapporten lyftes även skillnader mellan offentlig och privat verksamhet avseende 

drivkrafter eller motivation för förbättringsarbete. Privata verksamheter, till skillnad 
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från offentliga, har tydligare vinstmål och större möjligheter att belöna eller priori-

tera olika yrkesgrupper vilket skulle kunna stärka en organisationskultur med ett 

mer aktivt förbättringsarbete (SQMA, 2012). En senare studie av resultaten, genom-

förd under 2016, visade dock att många organisationer fortfarande behöver verktyg 

för att integrera kvalitetsarbetet inom hela organisationen, det vill säga att kvalitets-

arbetet ännu i hög grad leds av ”kvalitetsspecialister”. Samma studie visar däremot 

att organisationens kontext avseende storlek, privat eller offentligt ägande, tillverk-

ning eller tjänster inte har någon avgörande påverkan för förbättringsarbetet eller 

förbättringskulturen (Eriksson, et.al., 2016).  

 

Deming syn på ledarskap sammanfattas i en lista om 14 punkter som på flera sätt 

inte bara beskriver ledarskap utan också ger en beskrivning av en företagskultur som 

främjar kvalitetsutveckling (Bergman & Klefsjö, 2012; Deming, 1986). Av de 14 punk-

terna berör flera direkt medarbetarnas förutsättningar för delaktighet.  

 

6. Ge alla möjlighet att utvecklas i sitt arbete – Institute training 

8. Fördriv rädslan – Drive out fear 

9. Riv ner barriärerna mellan avdelningar – Break down barriers between staff 

areas 

11. Avskaffa ackord – Eliminate numerical quotas for the work force 

12. Ta bort hindren för yrkesstolthet – Remove barriers that rob people of pride of 

workmanship 

13. Uppmuntra till utbildning och vidareutveckling – Encourage education and 

self-improvement for everyone  

(Bergman & Klefsjö, 2012; Deming, 1986) 

 

Salancik (1977 i Bergman & Klefsjö, 2012) menar att det sammanhang vi befinner oss 

i styr hur vi agerar och tar oss an en arbetsuppgift. För att uppdraget ska generera 

delaktighet och ansvarstagande betonar han fyra kriterier, tydlighet, slutgiltighet, of-

fentlig och självvald (frivillighet) (figur 2.4). 

 

 
Figur 2.4 Kriterier för delaktighet (Salancik, 1977 i Bergman & Klefsjö, 2012) 
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Med detta menar Salancik (1977 i Bergman & Klefsjö, 2012) att det måste finnas ett 

tydligt formulerat uppdrag som vi också förstår och inser omfattningen av. Vi behö-

ver vara medvetna om hur långt vårt ansvarsområde sträcker sig och också om kon-

sekvenserna för vad som händer om vi inte tar ansvar för uppgiften. Vidare menar 

han att vi samspelar med omgivningen och behöver bekräftelse på det utförda upp-

draget. Sammantaget menar Salancik (a.a.) att de fyra kriterierna tillsammans skapar 

ansvarskänsla och en upplevelse av delaktighet som bidrar till att arbets-uppgifterna 

utförs med god kvalitet. 

 

Även Sandholm (1999, 2008) och Gopal, et. al. (1995) belyser vikten av allas del-aktig-

het och att ha goda förutsättningar för att utföra sitt uppdrag som förut-sättningar 

för ett framgångsrikt förbättringsarbete. Sandholm (1999, 2008) betonar i detta sam-

manhang att det för många organisationer innebär ett omfattande arbete att införa en 

organisationskultur som främjar ett av alla aktivt och kontinuerligt förbättringsar-

bete.  

2.6 Tillitsbaserad styrning och ledning 

Bringselius (2017) presenterar i en rapport till Tillitsdelegationen ett vidare perspek-

tiv på New Public Management, NPM. Ett ramverk för kvalitetsutveckling som be-

nämns som Tillitsbaserad Styrning och Ledning, TSL. Modellen bygger på ett sam-

spel mellan tre hörnstenar, kultur/ledning, organisation och styrning. Bringselius 

(a.a.) lyfter och placerar här tillit som utgångspunkt för organisationens utveckling. 

Genom tillit skapas en kultur som främjar både kvalitetsutveckling och medarbeta-

rens engagemang och delaktighet.  

 
”Tillitsbaserad styrning och ledning är styrning, kultur och arbetssätt med fokus på verksamhet-

ens syfte och brukarens behov, där varje beslutsnivå aktivt verkar för att stimulera samverkan 

och helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla relationer samt säkerställa att medarbetaren kan, vill och 

vågar hjälpa brukaren.” (Bringselius, s. 15, 2017) 

 

I modellen betonas organisationens olika nivåers betydelse för verksamhetens ut-

veckling samtidigt som helhetsperspektivet säkerställs genom att tillit och relationer 

skapas genom samverkan och sampel mellan dessa. Centralt är delegering av ansvar 

och medarbetarens möjlighet till delaktighet och påverkan i beslut inom organisat-

ionen (Bringselius, 2017).  

 

Bringselius (2017) belyser de konsekvenser som NMP ger med allt mer ökade krav 

dokumentation och utvärdering inom offentlig sektor. En ökad centraliserad detalj-

styrning av offentlig sektor bidrar till ökad administration avseende kontroll och 

uppföljning lokalt. Bringselius (a.a.) menar att det finns ett stort engagemang hos 



18 
 

medarbetare och chefer att utföra uppdraget med hög kvalitet. De ökade administra-

tiva uppgifterna tar dock fokus och kraft från kärnverksamheten vilket medför att 

viktig kompetens och erfarenheter inte tas till vara på det sätt som krävs för verk-

samhetens utveckling. Lindgren (2014) belyser också de ökade kraven på doku-

mentation, granskning och utvärdering inom offentlig sektor, i huvudsak skola. 

Lindgren (a.a.) problematiserar kring de krav på utvärdering och de verktyg som ges 

och ifrågasätter huruvida dessa verkligen bidrar till ökad kvalitet i verksamheterna 

och hur detta i så fall kan säkerställas. Även Lindgren (a.a.) belyser att det finns bety-

dande risker med de ökade kraven på dokumentation i olika former därför att den 

fråntar medarbetarna möjligheter att ha inflytande över kärnuppdraget.  

 

För att ta tillbaka handlingsutrymmet till den lokala nivån med fokus på kärnupp-

draget och samtidigt betona medarbetarnas betydelse för verksamhetens utveckling 

presenterar Bringselius (2017) avslutningsvis en ytterligare mer medarbetarcentrerad 

definition av TSL.  
 

”Tillitsbaserad styrning och ledning är en samling principer som syftar till att minska onödig 

kontroll och formalism i offentligt finansierad verksamhet och bättre ta tillvara brukares och bru-

karmötande medarbetares kompetens och engagemang, för att på så vis skapa bättre kvalitet i 

tjänsterna till medborgaren” (Bringselius, s.16, 2017). 

2.7 Deltagande ledarskap 

Yukl (2012) redogör för begreppet deltagande ledarskap vilket innebär att ledarskapet 

tillämpas så att medarbetare i olika grad ges möjlighet att påverka och vara delaktiga 

i beslut. Graden av delaktighet identifieras genom i vilken utsträckning medarbe-

tarna är delaktiga. Fyra övergripande beslutsförfaranden kan urskiljas som ger med-

arbetaren mindre respektive ökade förutsättningar till delaktighet. Graden av delta-

gande ledarskap ökar ju längre till höger som beslutsförfarandet kan kategoriseras 

(figur 2.5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 2.5 Skala för beslutsförfaranden (Yukl, 2012) 
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Att fatta ett autokratiskt beslut innebär att ledaren själv fattar beslut grundat på den 

egna uppfattningen utan att inhämta kunskap från andra. Medarbetaren ges alltså 

ingen möjlighet att påverka förslaget. Ett beslut som fattats via konsultation innebär 

att ledaren tagit in synpunkter från andra men fortfarande fattar det slutgiltiga beslu-

tet själv. Det gemensamma beslutet grundas på att medarbetare involverats i beslutet 

och att det fattas på samma inflytandegrunder för alla. Ledaren har alltså inte mer in-

flytande över beslutet än någon annan. Den största delaktigheten eller inflytandet 

ges genom delegering som innebär att en eller flera medarbetare har mandat att fatta 

vissa beslut själva, utan att chefen är närvarande (Yukl, 2012). I sammanhanget är det 

viktigt att betona att skilja det Strauss (1977, i Yukl, 2012) lyfte genom att betona skill-

naden mellan ett faktiskt och formellt deltagande ledarskap. En organisation kan teo-

retiskt sett ha strukturer och idéer som stämmer överens med de som krävs för ett 

deltagande ledarskap utan att ledaren i praktiken utövar det deltagande ledarskapet. 

Det vill säga synpunkter och åsikter kan inhämtas och diskuteras i olika forum men 

oaktat detta fattas beslutet utan hänsyn tagen till inkomna underlag av ledaren (a.a.).  

 

Det deltagande ledarskapet kan ge flera vinster för organisationens kvalitetsarbete. 

Kvaliteteten på de beslut som fattas ökar genom att kunskaper och erfarenheter från 

medarbetarna, som ledaren inte alltid besitter, utgör underlag för besluten. Genom 

att ha inflytande över de beslut som fattas inom organisationen ökar också förståel-

sen för det fattade beslutet och sannolikheten för att fattade beslut accepteras inom 

organisationen ökar. Ytterligare en erfarenhet från deltagande ledarskap är att då 

medarbetarna har en högre delaktighet i beslutsförfarandet ökar deras motivation 

och drivkraft att delta i förbättringsarbetet och till egen kompetensutveckling (Yukl, 

2012).  

 

Bragg och Andrews (1973) genomförde en studie om deltagande ledarskap inom en 

organisation där ledaren, när studien inleddes, fattade i huvudsak autokratiska be-

slut. Studien byggde på att ändra ledarskapet inom organisationen i riktning mot ett 

deltagande ledarskap. Syftet med studien var inte att öka produktiviteteten utan att 

göra medarbetarnas uppgifter mer intressanta och tillfredställande. Under studien 

skapades forum för delaktighet för medarbetarna och deras inställning till arbetet 

mättes regelbundet under tiden. Studien visade att både produktivitet och arbetsnär-

varo hade ökat under första 18 månaderna. Då studien avslutades var hela organisat-

ionen enig om att fortsätta med det deltagande ledarskapet (Bragg & Andrews, 1973). 
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Trots goda forskningsresultat i flera studier finns dock inga entydiga belägg för ef-

fektiviteten i ett deltagande ledarskap. Detta sannolikt för att betydligt fler paramet-

rar än strukturen för det deltagande ledarskapet påverkar huruvida ledarskapet ska 

få effekt inom organisationen (Yukl, 2012). 

2.8  Empowerment – medarbetarskap – medledarskap  

Ett sätt att dela in ledarskapsteorier är att delas dem i två övergripande grupper, 

ledarcentrerade och medarbetarcentrerade. Dock är endast en mindre del av forsk-

ningen riktas till den senare. Till dessa hör bland annat forskning om empowerment-

teorier, hur medarbetare upplever sina möjligheter till självbe-stämmande och påver-

kan, och teorier om självstyrande grupper, teorier där medarbetaren kan ses både 

som medarbetare likväl som ledare (Yukl, 2012). 

 

Empowermentteorierna bygger på att medarbetarens motivationsgrad och tilltro till 

den egna förmågan påverkas av det sammanhang och de förutsättningar som organi-

sationskulturen ger för att utföra uppdraget eller arbetsuppgiften (Yukl, 2012). 

Conger och Kanungo (1988) delar upp processen med att utveckla empowerment 

inom en organisation i fem olika stadier med ökande grad av empowerment. Från att 

orsaker identifieras i organisationen som leder till upplevelse av maktlöshet i första 

stadiet till att medarbetaren upplever, och agerar utifrån delaktighet, ansvarstagande 

och befogenheter i det femte stadiet. I sammanhanget bör det betonas att inte enbart 

kända faktorer som främjar delaktighet, exempelvis delegering av ansvar eller att 

vara delaktig i beslutsprocesser, är tillräckliga för att medarbetaren ska uppleva möj-

lighet till påverkan (Conger & Kanungo, 1988). För att empowerment ska kunna ut-

vecklas i organisationen behöver ledningen stå bakom arbetssättet och aktivt driva 

det framåt i processen.  

 

Spreitzer (1995) klassificerade empowerment i fyra grundläggande delar som tillsam-

mans bidrar till att främja medarbetarnas motivation och vilja till delaktighet (figur 

2.6). Meningsfullhet, tilltro till den egna förmågan, möjlighet till självbe-stämmande 

samt inflytande. Spreitzer (a.a.) betonar här att empowerment i denna definition inte 

är en personlig egenskap hos medarbetaren utan snarare ett resultat av att organisat-

ionen har värderingar och en kultur som främjar dessa fyra grundläggande förutsätt-

ningarna.  
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Figur 2.6 Förutsättningar för empowerment (Spreitzer, 1995) 

 

Även Angelöw (2010) och Thöres (2003) lyfter i tilltro till den egna förmågan, delak-

tighet och möjlighet till påverkan som centrala förutsättningar för upplevelsen av 

motivation och vilja att bidra till verksamhetens utveckling. Sandholm (1999, 2008) 

betonar i en beskrivning av frontpersonalens betydelse för en organisations resultat 

fyra områden som avgörande för empowerment. Kunskap om vad som krävs vid 

kundkontakt, kunskap om verksamhetens resultat, kunna påverka resultatet och 

kunna gottgöra missnöjda kunder. 

 

Kilhammar och Ellström (2015) definierar i en studie om att utveckla medarbetarskap 

inom en organisation medarbetarskap som medarbetarens förutsättningar att genom 

ökat ansvar och tilltro till den egna kompetensen vilja och kunna bidra till verksam-

hetens utveckling. I definitionen betonas delaktighet och tillfredställelse med arbets-

uppgifterna som centrala för motivation och vilja till delaktighet. I studien identifie-

rades tre centrala faktorer för att stärka och utveckla medarbetarskap.  

 

 Vikten av att utgå från organisationens förutsättningar. För att kunna utveckla 

medarbetarskap behöver det finns utrymme för att anpassa implementerings- och ut-

vecklingsarbetet utifrån organisationens förutsättningar.  

 

 Integrera och utöva medarbetarskapet praktiskt i det dagliga arbetet. Det räcker 

inte med att informera om, och utbilda i, medarbetarskap i teorin. Ledningen behö-

ver vara engagerad och agera som förebilder i arbetet. 

 

 Medarbetarnas deltagande. Medarbetarna är de som har bäst kunskap om orga-

nisationens lokala förutsättningar. Medarbetarnas aktiva deltagande stärker proces-

sen och ökar motivation, arbetsglädje och vilja att delta  

(Kilhammar & Ellström, 2015). 

 

Vidare kan medarbetarskapets utveckling beskrivas genom fyra begreppspar som 

centrala utgångspunkter. Förtroende och öppenhet, gemenskap och samarbete, enga-

gemang och meningsfullhet samt ansvar och initiativtagande. Samtliga dessa be-

greppspar är nära relaterade och förutsätter varandra för att medarbetarskap ska 

kunna utvecklas. Medarbetarskapets utveckling kan illustreras genom ett så kallat 
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medarbetarskapshjul (figur 2.7.) (Tengblad et.al., 2007; Velten, Tengblad & Heggen, 

2017).   
 

 

 
 

Figur 2.7 Medarbetarskapshjulet (Tengblad et.al., 2007; Velten, et.al., 2017)   
 

Velten, et.al., (2017) pratar även om tre grundläggande hörnstenar för medarbetar-

skapet. De menar att medarbetarskapet utvecklas och blir till genom relationen mel-

lan individ och arbetsuppgifter, ledning och kollegor.  
 

Ledarskap och medarbetarskap utvecklas och påverkats av varandra. Begreppet 

medledarskap har använts för att definiera när denna påverkan bidrar till en kon-

struktiv utveckling av organisationen. Tengblad, Hällstén, Ackerman och Velten 

(2007) menar att ett utvecklande medarbetarskap bara kan uppstå och byggas genom 

samspelet i relationen mellan medarbetare och ledare. Medarbetaren bidrar till, och 

blir medproducent av ledarskapet och ledaren i sin tur strävar efter att möjliggöra 

detta medledarskap. Tengblad et.al. (a.a.) lyfter tre grundförutsättningar för att ut-

veckla medledarskap (figur 2.8). Med uthållighet menar de att medledarskap bygger 

på relationer och att det tar tid att bygga stabila relationer. Ansvar och förtroende in-

nebär att båda parter måste ta ansvar för relationen och bygga på förtroende och in-

teraktion. Organisationskultur slutligen betyder att det måste finnas en kultur inom 

organisationen som tillåter medarbetaren att utvecklas och ta ansvar. 
 

 
Figur 2.8 Grundförutsättningar för medledarskap (Tengblad et.al., 2009)   
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3. Metod 
___________________________________________________________________________ 

 

I metoddelen redovisas det vetenskapliga perspektivet och den valda metoden.   

Vidare presenteras urvalsmetod, respondenter och hur datainsamlingen genomförts. Kapitlet 

avslutas med vilka etiska överväganden som legat till grund för studien samt hur resultat och 

analys bearbetats.  

___________________________________________________________________________ 

3.1 Vetenskapligt perspektiv 

”Begreppet forskning omfattar all systematisk verksamhet som är inriktad på att 

frambringa nya insikter och kunskaper” (Befring, 1994, s. 9). 

 

Backman (2016) beskriver två perspektiv på forskning. Det traditionella där omvärl-

den betraktas objektivt utan påverkan från individen och det kvalitativa där omvärld 

och individ utgör en subjektivt tolkad helhet. Cresswell (2014) betonar avseende kva-

litativ respektive kvantitativ ansats att den huvudsakliga skillnaden mellan de båda 

ansatserna oftast beskrivs som att det första perspektivet bygger på textbearbetning 

och det andra på numerisk bearbetning. En alltför förenklad beskrivning enligt 

Cresswell (a.a.) som menar att för att avgöra om en ansats är kvalitativ eller kvantita-

tiv måste man se till forskningens helhet. Vilka antaganden som ligger till grund, 

vilka metoder som använts, vilken typ av information som samlats in. Först utifrån 

den samlade helheten är det möjligt att avgöra om forskningens perspektiv är kvali-

tativt, kvantitativt eller en blandning av båda ansatserna, det som Cresswell (a.a.) be-

skriver som mixed methods approach.  

 

Patel och Davidsson (2003) lyfter två dominerande vetenskapliga perspektiv, det po-

sitivistiska och det hermeneutiska. Ett positivistiskt vetenskapligt förhållningssätt 

bygger på att kunskap utgår från faktabaserad empiri som betraktas och beskrivs ob-

jektivt utan att påverkas av subjektiva egenskaper eller erfarenheter från forskaren. 

Ett positivistiskt förhållningssätt lämpar sig utifrån det perspektivet därför bäst för 

större mängder kvantifierbar data.  

 

Med ett hermeneutiskt förhållningssätt tolkas empirin för att skapa en helhetsbild 

och förståelse av ett fenomen och skulle på så sätt kunna beskrivas som 

positivismens raka motsats. Enskilda delar synliggörs i tolkningen parallellt med att 

helheten växer fram. I detta förhållningssätt förutsätter helhet och delar varandra och 
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är lika viktiga för resultatet (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012; Patel 

& Davidsson, 2003). Esaiasson et.al. (2012) menar att ”Tolkning handlar i grund och bot-

ten om att begripa och förstå vad en text säger i förhållande till den fråga som ställs” (s. 221). 

Hela tiden sker en växelverkan mellan empiri och tolkning genom att bearbetningen 

av empirin skapar nya kunskaper och ökar förförståelsen för fenomenet och påverkar 

på så sätt den fortsatta tolkningen. Denna växelverkan benämns som den hermeneu-

tiska cirkeln eller den hermeneutiska spiralen (Befring, 1994; Esaiasson et.al., 2012; 

Patel & Davidsson, 2003).  
 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Deduktion, induktion och abduktion 

Patel och Davidsson (2003) tar upp tre olika möjligheter att relatera teori och empiri, 

deduktion, induktion och abduktion.  

 

Den deduktiva ansatsen förutsätter att forskningen utgår från redan befintliga och 

formulerade teorier om ett fenomen. Ur teorin formuleras en hypotes som prövas 

mot empirin för att kunna verifiera eller falsifiera denna (Backman, 2016; Patel & Da-

vidsson, 2003). En farhåga som Patel och Davidsson (2003) betonar i samman-hanget 

är att med en redan befintlig teori som utgångspunkt ökar risken för att denna påver-

kar forskningen och därmed minskar möjligheterna till att ny kunskap uppstår. Patel 

och Davidsson (a.a.) beskriver deduktion som att ”… följa bevisandets väg.” (s. 23). 

 

En induktiv ansats grundas inte i någon redan formulerad teori. Empirin har en 

framskjutande ställning då den samlas in och studeras förutsättningslöst och ligger 

till grund för de slutsatser och hypoteser som fastställs. Utifrån de slutsatser som 

framkommer skapas ny teoribildning (Backman 2016). Patel och Davidsson (2003) 

beskriver induktion som att ”… följa upptäckandets väg” (s. 24). 

 

Slutligen innebär en abduktiv ansats en kombination av deduktiv och induktiv an-

sats. Forskningen inleds med ett induktivt arbetssätt genom att en ny teori formule-

ras utifrån insamlad empiri. I nästa fas blir forskningen deduktiv genom att den ur 

den nya teorin formulera en hypotes som prövas med ny empiri. Genom att pröva 

Denna studie omfattar en kvalitativ och en kvantitativ enkät. Enkäternas re-

sultat kommer att tolkas utifrån varandra och den teoretiska referensramen. 

Studien tar därför sin utgångspunkt i en kvalitativ ansats med ett hermeneu-

tiskt perspektiv.  

 



25 
 

den ställda hypotesen mot den formulerade teorin från första fasen skapas möjlighet 

till utveckling och ny teoribildning (Patel & Davidsson, 2003). Även med abduktiv 

ansats lyfter dock författarna (a.a.) risker då de menar att det är svårt att frigöra sig 

från tidigare erfarenheter och kunskaper och att dessa omedvetet påverkar forska-

rens val.  

 

Vanligast förekommande är att traditionella, positivistiska ansatser är deduktiva me-

dan kvalitativa, hermeneutiska ansatser är induktiva (Backman, 2016). 

 

 

 

 

 

3.3 Kvalitativ/kvantitativ/blandad metod för datainsamling 

Information som samlats in behöver systematiseras och komprimeras för att kunna 

analyseras och bearbetas till slutsatser. Två huvudsakliga metoder för att samla in 

och bearbeta information kan beskrivas som kvantitativa respektive kvalitativa (Patel 

& Davidsson, 2003). 

 

Den förstnämnda, den kvantitativa, avser insamlingsmetoder av stora mängder mät-

bar och kvantifierbar information via exempelvis enkäter eller intervjuer med slutna 

frågor. Informationen bearbetas och redovisas i numerisk form till exempel antal av, 

andel av eller procent. Den sistnämnda, den kvalitativa, avser information via in-

samlingsmetoder i form av till exempel intervjuer eller enkäter med öppna frågor el-

ler observationer. Det kvalitativa underlaget redovisas textburet för att kunna tolkas 

och förstås (Patel & Davidsson, 2003; Trost, 2012).  

 

Cresswell (2014) beskriver ju som tidigare nämnts en forskningsansats som är en 

blandning av kvalitativt och kvantitativt förhållningssätt, ”mixed metodhs appro-

ach”. Samma gäller för de specifika datainsamlingsmetoder som används för in-

samling av information. Det förekommer att inte endast renodlat kvalitativa eller 

kvantitativ metoder används i en studie utan istället en kombination av de båda till-

vägagångssätten (Trost, 2012).  
 

Då enkäter används som datainsamlingsmetoder bör det tas hänsyn till eventuellt 

bortfall i analysen genom att göra en bortfallsanalys. Ett enkelt sätt att göra en bort-

fallsanalys är att jämföra det insamlade materialet med det ursprungliga urvalet. Om 

Denna studie har en induktiv ansats då empirin tolkas och kommer att ligga 

till grund för analys i relation till den teoretiska referensramen.  
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differensen där emellan är stor bör eventuella slutsatser av resultatet dras med stor 

försiktighet (Trost, 2012). 

 

 

 

 

 

 

3.4 Validitet och reliabilitet  

Validitet kan kortfattat sägas handla om huruvida studien undersöker det område el-

ler fenomen som studien syftar till (Befring 1994). Patel och Davidsson (2003) tar upp 

två former av validitet, innehållsvaliditet och samtidigt validitet. Att löpande under 

processen relatera undersökningsmetodens utformning, exempelvis hur enkät- eller 

intervjufrågor formuleras, till teorins kärnpunkter eller identifierade centrala be-

grepp stärker studiens innehållsvaliditet. Den samtidiga validiteten innebär kortfat-

tat att samma område eller fenomen undersöks med olika metoder, t.ex. observation 

och intervju för att sedan jämföra resultaten. Hur väl resultaten överensstämmer på-

verkar alltså studiens validitet. Överstämmande resultat ger alltså en hög samtidig 

validitet (Patel & Davidsson, 2003). Även Esaiasson et.al. (2012) pratar om två former 

av validitet, begreppsvaliditet och resultatvaliditet. Det förstnämnda innebär att den 

teoretiska referensramen har tydlig koppling till det som ska mätas vilket kan fast-

ställas redan när datainsamlingsmetod fastställts. Resultatvaliditet å andra sidan, el-

ler intern validitet som den också kan benämnas, handlar om att studien undersöker 

det som avsetts undersökas. En studies resultatvaliditet kan inte säkert fastställas för-

rän datainsamlingen faktiskt är genomförd (a.a.). 

 

För denna studie har som tidigare nämnts två enkäter använts. Enkätfrågorna formu-

lerades som öppna och analyserades (chefernas) respektive valdes och analyserades 

(medarbetarnas) i relation till det teoretiska underlaget. Utifrån detta perspektiv be-

dömer författaren att studien har en god innehållsvaliditet och begreppskvalitet, me-

dan den samtidiga validiteten är mindre säker då endast en insamlingsmetod an-

vänts.  

 

En studies reliabilitet handlar om metodens tillförlitlighet det vill säga hur hög san-

nolikheten är att studiens resultat skulle bli detsamma om studien upprepades på 

samma sätt med samma individer (Befring, 1994; Esaiasson et.al., 2012; Patel & Da-

Denna studie omfattar blandade metoder då både en kvalitativ och en kvanti-

tativ enkät använts.  
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vidsson, 2003). Det finns flera möjligheter att försäkra sig om en hög reliabilitet bero-

ende på vilken metod som används. Vid observationer kan exempelvis två obero-

ende observatörer observera samma fenomen eller situation, i en intervjusituation 

kan ytterligare en person dokumentera respondentens svar, alternativt kan intervjun 

spelas in.  

 

När det gäller enkät som metod så ger den dock minst möjlighet att i förväg bedöma 

reliabiliteten. Detta beroende på att frågor kan uppfattas på olika sätt av responden-

ten och att möjligheten till dialog saknas. För att förebygga en god reliabilitet är det 

därför viktigt att så lägga ner arbete på att formulera frågor som är tydliga och inte 

kan misstolkas (Patel & Davidsson, 2003). Vidare menar Patel och Davidsson (a.a.) 

att det trots välarbetade frågor kan vara svårt att avgöra huruvida en enkät kan sägas 

ha hög reliabilitet innan den faktiskt har besvarats. Det är först när ”facit” i form av 

hur många frågor i enkäten som besvarats och hur de har uppfattats som reliabilitet-

eten kan avgöras.  

 

Medarbetarenkäten har genom sin utformning som kvantitativ enkät god reliabilitet. 

Även chefernas enkät bedöms ha relativt god reliabilitet vilket stärker att studien 

som helhet bedöms ha relativt god reliabilitet. Den slutliga reliabiliteten bedöms i 

metoddiskussionen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Studiens vetenskapliga perspektiv och ansats – sammanfattning 

Denna studie har en kvalitativ ansats med ett hermeneutiskt perspektiv. Teori och 

empiri relateras till varandra och bearbetas med en induktiv ansats. För insamling av 

empiri har både kvantitativ och kvalitativ metod använts.  

3.6 Genomförande – Urval och respondenter 

Syftet med studien har varit att undersöka hur chefer möjliggör för medarbetare att 

vara delaktiga i kvalitetsarbetet och hur medarbetare upplever dessa förutsättningar. 

Det självklara valet blev att söka respondenter i form av chefer och deras respektive 

Studien har en god innehållsvaliditet/begreppskvalitet men en något mindre 

säker så kallad samtidig validitet. Studiens reliabilitet är relativt god.  

 

Studiens validitet och reliabilitet utvecklas vidare i metoddiskussionen. 
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medarbetargrupper. För att kunna hålla det planerade tidsperspektivet för studien 

valde författaren att inte kontakta helt oberoende och okända organisationer. Detta 

med hänsyn tagen till författarens tidigare erfarenheter av att det kan vara svårt att 

motivera till deltagande i studier. Valet av organisation styrdes därför av de tids-

mässiga förutsättningarna för att genomföra studien.  

 

Då författaren var osäker på intresset för deltagande i studien och tillfrågades totalt 

25 chefer i två olika organisationer inom offentlig sektor i en kommun om deltagande 

i studien. Detta för att i möjligaste mån säkerställa underlag för analys. De två tillfrå-

gade organisationerna bedriver samma typ av verksamhet. Samtliga respondenter är 

chefer på samma nivå inom kommunen och har samma uppdrag, ansvar och dele-

gation. De chefer som tillfrågades har samtliga det direkta personalansvaret inom 

sina verksamheter och är också ansvariga för det kvalitetsarbete som bedrivs inom 

de respektive verksamheterna. Medarbetar-gruppernas deltagande är indirekt och 

helt anonymt genom redan insamlad information varför deras deltagande inte 

krävde något medgivande. Detta redovisas närmare under rubriken nedan.  

3.7 Genomförande – Datainsamling 

Datainsamlingen i studien har varit både kvalitativ primärdata och kvantitativ se-

kundärdata, i båda fallen i form av enkäter. Antalet chefer i de tillfrågade organisat-

ionerna är totalt 25, antalet medarbetare cirka 1500.  

 

Författaren ägnade tid att fundera på möjliga insamlingsmetoder innan det slutgil-

tiga valet. Ett möjligt alternativ och som sannolikt hade varit det lämpligaste, hade 

varit djupintervjuer med både chefer och medarbetare. Tidsperspektivet för studien 

tillsammans med det faktum att författaren är ensam skribent fick dock vara avgö-

rande för val av metod. Ytterligare en faktor som påverkade metodvalet var sanno-

likheten för ett högre deltagande om datainsamlingen genomfördes i enkätform vil-

ket möjliggör för respondenten att själv disponera sin tid för att besvara frågorna. 

Grundat på dessa faktorer valde författaren att använda både en kvalitativ metod 

och en kvantitativ datainsamlingsmetod.  

 

De data som använts för studien är av både primär och sekundär art. Det vill säga att 

för den ena delen av undersökningen (chefer) hämtades information via en kvalitativ 

enkät som utformades specifikt inför studiens syfte. För den andra delen av under-

sökningen (medarbetare) hämtades information från en kvantitativ enkät som ge-

nomfördes inom kommunen i form av en medarbetarenkät där delar av enkäten, en-

ligt författaren, bedömdes som relevanta för studiens syfte.   
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Utifrån den teoretiska referensramen formulerades en kvalitativ enkät riktad till de 

tillfrågade cheferna med öppna frågor (bilaga 1). Tjugofem chefer tillfrågades om att 

delta i undersökningen. Frågan ställdes via mejl där information om studiens syfte, 

studiens genomförande samt vad det skulle innebära för respondenten att delta bifo-

gades. I informationen framgick tydligt att deltagandet var helt frivilligt och att full 

anonymitet i studien garanterades (bilaga 2). Enkäten planerades initialt att skickas 

via ett webbaserat enkätverktyg som används i den aktuella kommunen. Valet blev 

dock till slut ändå att skicka enkätfrågorna i ett Word-dokument. Detta för att för-

enkla respondenternas möjlighet att planera sin tid att besvara enkäten och därmed 

öka sannolikheten för en högre svarsfrekvens. Att underlätta för respondenten att be-

svara enkäten bekräftas av Trost (2012) som en viktig faktor för att öka svarsfrekven-

sen. 

 

Av de tjugofem cheferna tackade 15 chefer ja till att delta, sex chefer tackade nej och 

fyra chefer avstod från att besvara frågan. De sex som aktivt tackade nej till delta-

gande hänvisade alla till en omfattande omorganisation som pågick inom båda orga-

nisationerna vid tidpunkten för studien. Skälen till varför de fyra chefer som avstod 

från att besvara frågan kan av naturliga skäl inte redovisas. Deltagandet var frivilligt, 

av de 15 som tackade ja till att delta fullföljde 100 %. Sett till de ursprungliga 25 till-

frågade blev alltså svarsfrekvensen 60 %. Tidsramen för att besvara enkäten var 

knappt två veckor, 12 dagar. En påminnelse skickades ut till respondenterna under 

svarsperioden.   

 

Avseende datainsamling från medarbetarna planerade författaren inledningsvis att 

utforma en enkät utifrån samma typ av frågeställningar som den som gjordes till che-

ferna i studien. Med tanke det stora antalet medarbetare bedömde dock författaren 

att det inte var möjligt att utforma en enkät med öppna frågor med fritextsvar. För-

fattaren bedömde också att det inte var möjligt att slumpmässigt tillfråga lika många 

medarbetare som tillfrågade chefer då medarbetarnas antal inte skulle bli en repre-

sentativ andel i relation till cheferna. Valet blev istället att utforma en webbaserad 

enkät med frågor/påståenden enligt en så kallad likert-skala. Respondenten tar alltså 

ställning till frågor formulerade som påståenden och besvarar frågan genom att ange 

i vilken grad de instämmer med påståendet.  

 

Parallellt med innevarande studie genomförde den aktuella kommunen en medarbe-

tarenkät. Då de områden som innevarande studie avsåg att undersöka omfattades av 
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medarbetarenkäten valde författaren att inte utforma en specifik enkät. Istället gjor-

des valet att använda de resultat från medarbetarenkäten som bedömdes knyta an till 

medarbetarnas delaktighet i kvalitetsarbetet. Ytterligare en faktor som bidrog till be-

slutet var författarens erfarenhet av att många medarbetare upplever återkommande 

enkäter som en belastning då det med relativt hög frekvens delas ut webbenkäter av-

seende olika frågeställningar till de aktuella medarbetarna. Medarbetarenkäten be-

traktas som kvantitativ då enkäten är kvantifierbar och resultatet redovisas i procent. 

Det är alltså inte den enskilda medarbetarens svar som ligger till grund för inneva-

rande studies resultat och analys utan en helhetsbedömning från medarbetarna.  

 

En grundläggande förutsättning för att kunna analysera och tolka resultatet var att 

författaren skulle kunna koppla chefernas enkät till deras specifika medarbetares 

svar på medarbetarenkäten. Då varje chef ”äger” sina resultat från medarbetarenkä-

ten krävdes alltså att de chefer som valt att delta även delgav författaren sina resultat 

avseende de frågor som var relevanta för studien. Informationen om detta fanns med 

i det informationsbrev som bifogades då cheferna tillfrågades om att delta i studien. 

Tidsmässigt genomfördes medarbetarenkäten av kommunen parallellt med inneva-

rande studie. Chefernas enkät i innevarande studie genomfördes och avslutades 

dock innan resultaten från medarbetarenkäten sammanställts och presenterats för 

cheferna.  
 

De femton chefer som deltog i studien hade tillsammans totalt 963 medarbetarna, av 

dessa hade 693 besvarat medarbetarenkäten. Den genomsnittliga svarsfrekvensen för 

medarbetarenkäten blev 72 % vilket av Trost (2012) bedöms som en god svarsfre-

kvens. Den aktuella kommunen som helhet hade en svarsfrekvens om 75 %.  

3.8 Genomförande – Etiska överväganden 

Forskning är en grundläggande förutsättning för samhällets utveckling. Grundat på 

detta ställs höga krav på den forskning som bedrivs avseende kvalitetsfrågor som fo-

kus och genomförande. Forskaren har ett tydligt ansvar gentemot allt och alla som 

berörs av forskningen och förväntas göra sitt yttersta för att forskningen ska hålla en 

hög kvalitet (Vetenskapsrådet, 2017).  

 

Två huvudsakliga krav ligger till grund för all forskning, forskningskravet och indi-

vidskyddskravet. Forskningskravet innebär krav på att utveckla kunskaper och me-

toder till gagn för samhällets samtidigt som att individen måste skyddas. Forskning 

får inte ske på bekostnad av individens perspektiv avseende fysiska eller psykiska 

men (Vetenskapsrådet, 2017). 
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De chefer som tillfrågats om deltagande i studien har samtliga fått information om 

studiens syfte. De har fått information om deltagandets frivillighet och har obero-

ende författaren beslutat om sitt deltagande. De deltagande cheferna har också infor-

merats om och garanterats absolut anonymitet i studien samt att de insamlade upp-

gifterna inte kommer att bearbetas av någon annan än författaren. Muntligen har 

samtliga respondenter också fått garantier om att det insamlade materialet inte kom-

mer att användas för något annat ändamål då detta saknades i den grundläggande 

informationen. Med hänsyn tagen till ovan beskrivna information får det anses att 

grundläggande forskningsetiska huvudkrav är tillgodosedda.  

3.9 Genomförande – Resultat och analys 

Materialet har sammanställts och analyserats i tre delar, helhet och delar, för att av-

slutningsvis vävas samman till en gemensam avslutande helhet.  

 

Chefernas svar har först sammanställts både per chef och per fråga. Svaren har alltså 

först sammanställts och tolkats så att säga både horisontellt och vertikalt. Det vill 

säga dels utifrån ett helhetsperspektiv på samtliga svar från den aktuella chefen och 

dels utifrån samtliga chefers svar på den aktuella frågan. Detta för att underlätta att 

se mönster och sammanhang både generellt och specifikt för cheferna. Analysen har 

genomförts i relation till studiens teoriunderlag.  

 

Medarbetarnas svar har bearbetats på samma sätt. Först sammanställdes de olika 

medarbetargruppernas resultat i form av diagram för att kunna åskådliggöra både 

helheten för samtliga chefer och specifikt för varje chefs resultat. Detta för att kunna 

relatera eventuella identifierade skillnader mellan chefernas svar i förhållande till 

medarbetarnas svar. Resultatet presenterades också som en genomsnittlig siffra för 

helheten samt spridningen i resultatet. Analysen av medarbetarnas svar har genom-

förts i relation till studiens teoriunderlag samt chefernas enkätsvar.  

 

Slutligen har resultaten från de båda enkäterna analyserats som en sammanfattande 

helhet. Den sammanfattande analysen har genomförts i relation till studiens teoriun-

derlag samt de båda enkäternas svar. Utifrån den avslutande analysen har studiens 

forskningsfrågor besvarats i en slutsats.  
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4.  Resultat och analys 
___________________________________________________________________________ 

Studiens syfte har varit att bidra med kunskap om hur chefer möjliggör för medarbetare att 

vara delaktiga i kvalitetsarbetet samt hur detta relaterar till medarbetarnas upplevelse av del-

aktighet. I detta avsnitt redovisas resultaten från de två enkäter som varit underlag för data-

insamlingen. Inledningsvis redovisas svaren från chefernas enkät vidare följer en redovisning 

av medarbetarnas svar. Analysen integreras löpande i redovisningen. Avsnittet avslutas med 

en sammanfattande analys. 

___________________________________________________________________________ 

4.1 Resultat och analys enkät chefer  

Enkäten som de totalt 15 cheferna besvarade redovisas löpande i den ordning frå-

gorna ställts i enkäten. Varje fråga redovisas separat med en kort tillhörande analys 

utifrån det teoretiska underlaget. Då frågorna ligger nära varandra har en del av re-

spondenternas svar varit kortfattade med hänvisningar till svar under andra frågor. 

Författaren har därför ansett det vara nödvändigt att i analysen ta ett helhetsperspek-

tiv på svaren och där det är relevant använda sig av svar redovisade under andra frå-

gor än den aktuella. I resultatredovisningen vävs också citat in för att illustrera och 

förtydliga svaren. 
 

 

  

 

 
 

 

De arbetsformer som nämns under intervjuerna är i huvudsak olika mötesforum för 

verksamhetsutveckling. Samtliga respondenter redovisar en mängd olika forum. Det 

är återkommande forum där samtliga medarbetare ingår samtidigt som till exempel 

studiedagar, planerings- eller utvärderingsdagar och arbetsplatsträffar. Andra forum 

som beskrivs är kontinuerligt pågående tvärfunktionella arbetsgrupper, nätverk och 

reflektionsgrupper där medarbetare möts i olika konstellationer, från olika arbets-

grupper, för diskussion och erfarenhetsutbyte. Dessa forum omfattar dock inte samt-

liga medarbetare samtidigt. Det kollegiala lärandet och möjligheten att ta vara på 

medarbetarnas kompetens och kunskaper betonas i svaren.  
 

Intervjufråga 1: Vilka arbetsformer finns i din organisation för dina medarbe-

tares delaktighet i utvecklingsarbetet/kvalitetsarbetet? 
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Flertalet respondenter redovisar också mer homogena forum där varje arbetsgrupp 

träffas för diskussion och reflektion om det egna arbetet som arbetsformer som främ-

jar delaktighet i kvalitetsarbetet. Sammantaget betonas på olika sätt även verksam-

hetens mål och resultat som utgångspunkter för medarbetarnas delaktighet i kvali-

tetsarbetet. En respondent svarar under denna fråga att mail är ett verktyg för delak-

tighet som används mer och mer i verksamheten. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analys 

Bergman och Klefsjö (2012) menar att motivation och vilja till delaktighet skapas ge-

nom kommunikation, delegation och kunskap. I respondenternas svar synliggörs en 

varierad men samstämmig bild av olika arbetsformer och forum där olika medarbe-

targrupperingar deltar som väl överensstämmer med detta. Forum som beskrivs är 

planeringsdagar, studiedagar, utvärderingsdagar, tvärfunktionella grupper av olika 

slag eller interna grupper inom varje arbetsgrupp.  

 

Genomgående är att i grupperna skapas möjligheter till kommunikation mellan led-

ning och medarbetarna och att de på olika sätt relaterar till utvecklingsarbete, direkt 

eller indirekt. Ytterligare en faktor som synliggörs är det kollegiala lärandet och att 

”Jag bygger en organisation där det kollegiala lärandet uppmuntras och 

görs möjligt.”  

(Chef 2) 
 

”… veckovisa träffar i tvärgrupper med tydligt innehåll (kollegialt)…”  

(Chef 6) 
 

 ”Nätverk för att främja kollegialt utbyte och lärande. Återkommande 

work-shops som leds av medarbetare i syfte att lyfta fram goda exempel.” 

(Chef 4) 

 

 ”… lärande och kunskap uppstår i samverkan/samspel… ” ”Viktiga hörn-

stenar är därför samlärande och reflektion och något jag utgår från att 

skapa.”  

(Chef 3)   
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vikten av att lyfta medarbetarnas kompetenser. Detta stämmer väl överens med 

SQMA:s rapport som betonade en organisationskultur där ledning och medarbetare 

är delaktiga i kvalitetsarbetet och som också lyfte vikten av att ta till vara medarbe-

tarnas fulla potential som en av de 49 utmaningarna (Eriksson et.al., 2016; SQMA, 

2012).  

 

Enkätsvaren visar vidare tydligt att respondenterna värderar medarbetarnas kompe-

tens och att organisationerna har olika modeller för att synliggöra kunskap internt 

inom den egna organisationen. En respondent beskriver det kollegiala lärandet 

som ”Därför är en huvuduppgift för mig att skapa möjligheter och tillfällen till orga-

niserat samlärande i linje med vårt uppdrag och våra utvecklingsområden”. Rappor-

ten (SQMA, 2012) visade också att kvalitetsarbetet behöver förskjutas från kvalitets-

specialister till att integreras i organisationen som helhet (Eriksson et.al., 2016; 

SQMA, 2012). Respondenternas svar bekräftar att kvalitetsarbetet i de undersökta or-

ganisationerna i hög grad organiseras med varierade arbetssätt som involverar med-

arbetarna. Flera av respondenterna redovisar visserligen att de har någon funktion 

eller flera i ledningen med särskilt ansvar för att driva kvalitetsarbetet men att samt-

liga medarbetare ändå på olika sätt engageras genom de olika arbetsformer som re-

dovisas.  
 

 

 

 

 

Även under denna fråga svarar respondenterna att de olika forum som redovisats 

ovan är verktyg för att främja delaktighet. Tillsammans med att skapa tid för samtal 

och diskussioner, både enskilt och i grupp är dessa de genomgående dominerande 

svaren. Flera respondenter betonar också på olika sätt information och kommunikat-

ion som viktiga delar för att främja delaktighet samt att synliggöra delaktigheten vid 

olika former av beslut. Även olika former av återkoppling lyfts som centralt i svaren. 

Ett annat perspektiv som återkommer som främjande för delaktighet är tydlighet i 

organisation och struktur. Att skapa sammanhang, att påvisa hur uppdraget hänger 

ihop med verksamheten och på så sätt skapa en tydlig röd tråd i verksamheten.  

Intervjufråga 2: Vad gör du för att främja dina medarbetares delaktighet i ut-

vecklingsarbete/kvalitetsarbete?  
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Tillit till medarbetarnas förmåga, förväntningar på medarbetarna och coachande le-

darskap är andra uttryck för att främja delaktighet som framkommer i svaren till-

sammans med att på olika sätt lyfta medarbetarnas kompetenser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analys 

Salancik (1977 i Bergman & Klefsjö, 2012) betonar sammanhang och ett tydligt for-

mulerat uppdrag som grundläggande för medarbetarnas möjligheter att vara delakt-

iga och kunna ta ansvar. Respondenterna bekräftar detta och kopplar sina svar på 

flera sätt till uppdraget genom formuleringar som ”Mycket tid finns för planering 

och reflektion och vi arbetar medvetet för att det ska bli en röd tråd mellan teori och 

praktik. Allt hänger ihop, det ser pedagogerna och det skapar engagemang och ar-

betsglädje”. Ytterligare formuleringar som bekräftar respondenternas tonvikt på 

sammanhang och tydlighet är att ”Visa hur staden fungerar allt ifrån stadshuset ner 

till enskild medarbetare att hela denna länk är viktigt” och ”Om man vet syftet och 

varför man gör det man gör så ökar medvetenhet och kunskap om uppdraget.” Vik-

ten av struktur och tydlighet bekräftas av Kilhammar och Ellström (2015) i deras stu-

die om medarbetarskap. 

Samtal, dialog, kommunikation och diskussioner, enskilt och i grupp, är återkom-

mande begrepp i respondenternas svar om hur delaktighet i kvalitetsarbetet främjas. 

Både Kilhammar och Ellström (2015) och Tengblad et.al (2007) menar att medarbetar-

skap bara kan uppstå i samspelet mellan ledning och medarbetare. De menar också 

”Tanken med att vara en coachande ledare är att jag på sikt får mer själv-

gående medarbetare. De finner sina egna svar och kan i högre utsträck-

ning ta eget ansvar.” 

(Chef 3) 

 

”Att efterfråga och förvänta mig att samtliga medarbetare är insatta och 

strävar mot att förbättra kvaliteten…” 

(Chef 7) 

 

”Visar tillit till pedagogernas förmåga genom att ta del av innehållet i de-

ras verksamhet, undviker detaljstyrning.” 

(Chef 13) 
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att möjligheten till relationsbyggande är avgörande för att bygga ett fungerande 

medarbetarskap. Ledarskap och medarbetarskap påverkas av varandra (Tengblad 

et.al., 2007). Respondenternas betoning på dialog i olika former som underlag för 

kvalitetsarbetet stärker tanken om att respondenterna ser medarbetarnas delaktighet 

som viktig för utvecklingen och att de har medvetenhet om hur de vill utveckla 

detta. 

Ett annat perspektiv på dialogen som framkommer är återkoppling och feedback, 

även här både till den enskilda medarbetaren, till den mindre arbetsgruppen och till 

medarbetargruppen som helhet. Salanciks kriterier för delaktighet bygger på sam-

manhang och bekräftelse på uppdraget (1977 i Bergman & Klefsjö, 2012). Responden-

ternas beskrivningar tyder på att både den kollektiva och enskilda återkopplingen 

betraktas som en viktig del av arbetet med att göra medarbetarna till aktiva och en-

gagerade medarbetare. 

Det kollegiala lärandet är ett genomgående tema som framkommer i respondenter-

nas svar. Likt olika forum för dialog och samtal framkommer också flera exempel på 

kollegialt lärande och hur medarbetarnas kompetens tas till vara vilket ytterligare be-

kräftar att respondenterna värdesätter medarbetarnas engagemang och motivation 

för kvalitetsarbetet. 

 

 

 

 

Genomgående i svaren är vikten av återkoppling. På olika sätt redovisar responden-

terna detta genom återkommande beskrivningar av strukturer där uppföljning, vik-

ten av att bli sedd och bekräftad som viktig är centralt. Flera chefer betonar vikten av 

att visa intresse och engagemang. 

Ett annat tema som är tydligt under denna fråga är att vara lyhörd för styrkor och ut-

maningar samt att efterfråga medarbetarnas idéer, synpunkter och förbättringsför-

slag. Flera chefer betonar också vikten av att synliggöra då medarbetare bidragit med 

förbättringsförslag som legat till grund för beslut. 

Även att efterfråga och synliggöra kompetens är genomgående i svaren. Att medar-

betare delar med sig av sina kunskaper och att lyfta olika arbetssätt i form av goda 

exempel beskrivs som verktyg för att stärka engagemang inför kvalitetsarbetet. 

Intervjufråga 3: Vad gör du för att stärka medarbetarnas engagemang och 

vilja att delta i utvecklingsarbetet/kvalitetsarbetet?  
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Analys 

Ledningens engagemang är en avgörande förutsättning för ett kvalitetsarbete som 

ger varaktiga förändringar (Bergman & Klefsjö, 2012). Att vara närvarande och syn-

lig i verksamheten är ett viktigt verktyg för att förmedla och synliggöra engage-

manget (a.a.). Respondenternas svar visar att återkoppling och feedback används 

strategiskt och medvetet för att främja och öka motivation och vilja till fortsatt delta-

gande.  

Respondenterna lyfter också vikten av att efterfråga medarbetarnas synpunkter och 

kunskaper vilket enligt Bergman och Klefsjö (2012) är ytterligare en avgörande förut-

sättning om medarbetaren ses ur perspektivet intern kund. För att möjliggöra detta 

krävs både strukturerade och regelbundna arbetssätt och metoder som involverar 

medarbetarna och som stöder ledningens möjligheter att fånga upp initiativ och för-

slag som uppstår i verksamheterna (Bergman & Klefsjö, 2012; Gopal, Kristensen & 

”En avgörande faktor för medarbetarnas engagemang är att deras kompe-

tens efterfrågas, värdesätts och delas men också att den utmanas och ut-

vecklas…”  

(Chef 3) 

 

”Att bli sedd och få sitt arbete bekräftat är viktigt för engagemang och vilja 

till att bidra till utveckling.” 

(Chef 4) 

 

”Varje medarbetare måste känna sig viktig för verksamheten för att vilja 

vara engagerad. Genom att synliggöra varje medarbetares resurser och 

styrkor ... skapas känsla för engagemang hos varje medarbetare. Tilltro är 

en annan aspekt som stärker denna känsla.” 

(Chef 14) 

 

”Det är viktigt att medarbetarna upplever att deras tankar tas tillvara och 

att det syns i de olika besluten.” 

(Chef 10) 
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Dahlgaard, 1995; Sandholm 1999, 2008). Svaren bekräftar att det finns en mängd 

olika strukturerade arbetsformer som skapar dessa möjligheter både enskilt och i 

grupp. Respondenternas beskrivningar av närvaro i det dagliga arbetet och att vara 

synlig och tillgänglig för medarbetarna på olika sätt bekräftar en medvetenhet om 

deras betydelse för medarbetarnas motivation och de medvetet använder detta som 

ett verktyg för delaktighet. Något som bekräftas av Banduras idé om ledningen som 

rollmodell för organisationens medarbetare (Söderlund, 2000).  

Yukl (2012) menar att hur beslut fattas inom organisationen påverkar medarbetarnas 

möjlighet till delaktighet. Ju mer delaktiga medarbetarna är i beslutsfattande ju högre 

möjlighet till påverkan skapas för dessa. Hur beslut fattas är inget tydligt tema i re-

spondenternas svar men flera chefer har ändå tagit upp vikten av att synliggöra då 

medarbetare bidragit med synpunkter som sedan legat till grund för beslut. Det be-

skrivs inte närmare hur och av vem beslutet fattats så det är svårt att med säkerhet 

placera beslutsförfarandet inom den skala som Yukl (2012) presenterar för att illu-

strera deltagande ledarskap. Sannolikt kan de typer av beslut som beskrivs här kate-

goriseras som konsultativa alternativt gemensamma (a.a.). Det vill säga, chefen har 

fattat beslut utifrån synpunkter från medarbetare alternativt att chef och medarbetare 

har fattat ett gemensamt beslut på lika villkor för alla. 

 

 

Organisationens struktur och olika mötesforum beskrivs av flertalet respondenter 

som avgörande för medarbetarnas möjlighet att påverka inriktningen av utvecklings-

arbetet. I sammanhanget är samtal, dialog och diskussion återkommande centrala be-

skrivningar, både enskilt och i grupp samt spontant uppkomna i det dagliga mötet 

eller i planerade forum. Flera respondenter lyfter också vikten av nära dialog med ar-

betsgrupper och strukturer för att fånga upp frågor, synpunkter, tankar och idéer. 

Arbetsgruppernas utvärderingar är en annan möjlighet till påverkan som lyfts av 

flera respondenter. Genom att utvärderingar ligger till grund då utvecklingsområden 

identifieras synliggörs delaktigheten genom kommande prioriterade och planerade 

utvecklingsområden. En respondent betonar särskilt vikten av att lyfta källan då ut-

vecklingsområden identifieras för att synliggöra att det är medarbetarnas arbete som 

ligger till grund för utvecklingen. 

 

Intervjufråga 4: Hur kan dina medarbetare påverka inriktningen av utveckl-

ingsarbetet/kvalitetsarbetet? 
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Analys 

Återigen är organisationens struktur en central del av respondenternas svar. Respon-

denterna menar att det är själva strukturen som ger förutsättningarna för delaktighet. 

SQMA (2012) och Eriksson, et.al. (2016) betonade vikten av att förskjuta ägandes-

kapet till kvalitetsarbetet från särskilda specialister eller hela avdelningar för kvali-

tetsarbete till att integreras i och involvera hela organisationen. De strukturer som re-

spondenterna beskriver för organisationens kvalitetsarbete tyder på att det är ett ge-

nomgående tema för hur kvalitetsarbetet planeras. Tanken om allas delaktighet är 

stark och tydlig i svaren.  

Även samtalet och dialogen återkommer som tema i respondenternas svar på frågan 

om medarbetarnas möjligheter att påverka. Tengblad et.al. (2007) menar att medarbe-

tarskap och ledarskap utvecklas genom varandra och att medarbetaren ur det per-

spektivet kan sägas vara medproducent av ledarskapet, det vill säga utvecklar ett 

medledarskap, om ledaren faktiskt möjliggör detta. Respondenternas starka och åter-

kommande betoning på samtalet och vikten av att vara en närvarande chef tyder på 

en ambition att skapa en organisationskultur som skulle kunna ligga till grund för en 

sådan utveckling och delaktighet för medarbetarna.  

För att en organisation ska kunna fatta rimliga och adekvata beslut om verksamhet-

ens utveckling krävs relevanta och breda underlag. För detta krävs både kontinuer-

”Genom mitt ledarskap där jag efterfrågar medarbetarnas tankar, syn-

punkter och åsikter.” 

 (Chef 3) 

 

”Till stor del genom att ta del av det pedagogiska arbetet som sker på 

varje avdelning” 

(Chef 13) 

 

”Det är av stor vikt att jag kommunicerar våra ”källor” till det som vi 

identifierar som utvecklingsområden, på så sätt tänker jag att medarbe-

tarna upplever att det är deras arbete som leder oss vidare” 

(Chef 4) 
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liga och systematiska metoder (Bergman & Klefsjö, 2012; SQMA, 2012). Responden-

ternas svar bekräftar att de strukturerat samlar in underlag i form av utvärderingar 

och uppföljningar och att de ser dessa som en viktig del av medarbetarnas möjlig-

heter att påverka verksamhetens inriktning. En av respondenterna beskriver detta 

som en sorts indirekt påverkan men betonar samtidigt att det är viktigt att synliggöra 

källorna till verksamhetens utveckling. Det systemperspektiv som Bergman och 

Klefsjö (2012) betonar för ett kontinuerligt förbättringsarbete framträder tydligt i sva-

ren. Ingen av respondenterna lyfter dock den problematik med ökad administrativ 

belastning genom ökade krav på dokumentation och utvärdering som Lindgren 

(2014) synliggör. Lindgren (a.a.) ifrågasätter om dokumentation och uppföljning 

verkligen leder till ökad kvalitet.  

 

 

Denna problematik framkommer inte i svaren, snarare verkar respondenterna se ut-

värderingar och uppföljningar som en garant för medarbetarnas inflytande. Respon-

denterna lyfter organisationens mötesstrukturer som de huvudsakliga verktygen för 

att fånga upp synpunkter och erfarenheter tillsammans med samtal och dialog med 

medarbetarna, både enskilt och i grupp, både planerat och oplanerat.  

Respondenterna betonar även vikten av att vara lyhörd, intresserad, inlyssnande och 

närvarande i den dagliga verksamheten som viktiga redskap för att fånga upp syn-

punkter och erfarenheter. Slutligen redovisas också kollegialt lärande som centralt i 

svaren genom beskrivningar om att lyfta spetskompetens, synliggöra goda exempel, 

workshops, nätverk och genom att medarbetare kan föreläsa för varandra. 

 

 

 

 

 

 

Intervjufråga 5: Hur fångar du upp och tar till vara dina medarbetares syn-

punkter och erfarenheter?  

”I olika forum som medarbetarsamtal i grupp, veckomöten, i nätverk och vid 

reflektionstillfällen.”  

 (Chef 10) 

 

” … att ständigt sträva efter att ”se det som inte syns, höra och förstå det som 

inte sägs”. 

(Chef 4) 
 

 

 

 

 



41 
 

 

 

 

 

Analys 

Mötesstrukturerna i form av olika forum för samtal och dialog anges som ett centralt 

verktyg för att ta tillvara synpunkter och erfarenheter vilket, utifrån SQMA:s (2012) 

utmaningar skulle kunna tolkas som att respondenterna har en hög medvetenhet om 

vikten av medarbetarnas delaktighet i kvalitetsarbetet. Det finns flera möjligheter att 

ta till vara erfarenheter och kunskaper, både spontant och planerat. Utöver den fasta 

mötesstrukturen lyfter respondenterna deras närvaro i den dagliga verksamheten 

som ytterligare ett verktyg som skapar möjlighet till en annan typ av dialog som kan 

ge ett annat perspektiv på verksamheten. En av respondenterna ser detta som ett 

komplement till den bild av verksamheten och medarbetarna som skapas i de plane-

rade och strukturerade forumen.  

Tengblad et.al. (2007) resonerar kring begreppet medledarskap och lyfter samspe-

lande begrepp som förtroende och öppenhet, gemenskap och samarbete samt enga-

gemang och meningsfullhet som grundläggande förutsättningar. Respondenterna 

beskriver inte ett delat ledarskap i sammanhanget men ur svaren kan ändå berö-

ringspunkter för att ta tillvara medarbetarnas kapacitet utläsas på ett sätt som tange-

rar grunden för att utveckla ett medledarskap.  

 

 

 

Respondenterna hänvisar till organisationens mötesstrukturer avseende medarbetar-

nas delaktighet i beslut. De forum som nämns i svaren är t.ex. nätverk, olika pedago-

giska forum, pedagogiska råd, arbetslagsmöten, olika ledningsforum samt arbets-

platsträffar, apt.  

Flera respondenter beskriver också att beslut fattas som en del av en längre process 

där medarbetarna i olika grader varit delaktiga. Även remissförfarande där underlag 

Intervjufråga 6: Hur är dina medarbetare delaktiga när beslut som påverkar 

utvecklingsarbetet/kvalitetsarbetet fattas i verksamheten? 

”Jag försöker uppmuntra mina medarbetare att även dela med sig till sina 

kollegor av sina kompetenser och erfarenheter. Vi har t.ex. Workshops som 

ibland hålls av en medarbetare som har någon specifik kompetens eller erfa-

renhet. ” 

 (Chef 8) 
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för beslut skickas på remiss till medarbetarna innan formellt beslut fattas beskrivs 

som verktyg för delaktighet i beslut.  

Två respondenter betonar att de ibland tar beslut som medarbetena inte är med och 

påverkar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analys 

Thöres(2003) menar att en tillgången till beslutsfattande illustrerar hur makten förde-

las inom en organisation. Litet inflytande för medarbetarna vid beslutsfattandet på-

verkar organisationens utveckling genom att medarbetaren inte tillåts växa och ut-

vecklas i den utsträckning som krävs för att gagna organisationens utveckling. Yukl 

(2012) menar att ett deltagande ledarskap innebär att medarbetare på olika sätt görs 

delaktiga i beslutsfattandet.  

Av respondenternas svar framgår att organisationsstrukturen för mötesforum även 

inkluderar beslut och att beslut ofta är en del i lång process som pågått övertid. 

Grundat på detta skulle slutsatsen kunna dras att medarbetarna är relativt delaktiga i 

vissa beslutsprocesser. Samtidigt skiljer Strauss i Yukl (2012) på det som benämns 

som faktiskt och formellt deltagande, det vill säga att det kan finnas strukturella för-

utsättningar för medarbetarna att vara delaktiga i beslut utan att de faktiskt får det i 

praktiken. Av respondenternas svar framgår det i de flesta fall inte med tydlighet hur 

det slutliga beslutet faktiskt fattas.  

”Beslut fattas på olika nivåer i organisationen och grundar sig, i många fall, 

på processer som pågår i de ovan nämna forumen vi har.” 

(Chef 12) 

 

”Medarbetarna måste äga frågan om beslutet ska ha effekt” 

(Chef 14) 

 

”Det sker i en process som vi alla är delaktiga i. Vi lyssnar och lär av 

varandra… Jag uppmuntrar alltid goda idéer och engagemang” 

(Chef 2) 

 

 

 

 
”Vi lyssnar och lär av varandra” 
”Jag uppmuntrar alltid  goda idéer och engagemang” 
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De tydliga strukturer som beskrivs för kvalitetsarbetet med olika och varierade ar-

betsformer tyder dock på att många beslut fattas enligt Thöres (2012) gradering som 

konsultativa och gemensamma. Något som skulle kunna illustreras av de valda cita-

ten ovan.  

 

 

 

Respondenternas svar kan sammanfattas i tre övergripande områden (figur 4.1). 

Ledarskap – Respondenterna beskriver vikten av ledarskap genom återkoppling, för-

måga att vara tydlig, förmåga att lyssna, coacha och visa intresse för medarbetarnas 

kunskaper, erfarenheter och synpunkter. 

Organisation – Respondenterna uttrycker på olika sätt att organisationens struktu-

rella förutsättningar är av stor vikt för motivation, engagemang och möjlighet till del-

aktighet för medarbetarna. Systematiken och kontinuiteten är ett tydligt tema. Orga-

nisationen behöver omfatta tydliga strukturer som stödjer och fångar upp medarbe-

tarnas kunskaper och erfarenheter.  

Organisationskultur – Respondenterna beskriver på olika sätt ett öppet arbetsklimat 

och organisationskultur som främjar lust och engagemang som en central förutsätt-

ning för kvalitetsarbetet tillsammans med upplevelsen av att känna sig viktig och att 

uppleva sig bli lyssnad på. I svaren uttrycks också förståelse för uppdraget, förmåga 

till ansvar och att det sammanhang där organisationen verkar måste vara begripligt 

och hanterbart.  

 

 

 

Figur 4.1 Övergripande områden fråga sju, chefernas enkät 

Intervjufråga 7: Vilka tre förutsättningar ser du som absolut viktigast för att 

dina medarbetare skall kunna och vilja vara delaktiga i organisationens kvali-

tetsarbete? 

 

Organisat-

ionskultur 

Organisat-

ionsstruktur 
Ledarskap 
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Analys 

Respondenternas svar fångar tre centrala områden för ett framgångsrikt kvalitetsar-

bete som också ger möjligheter till delaktighet för medarbetarna.  

Ledarskapet är en grundläggande förutsättning för organisationens utveckling (Berg-

man & Klefsjö, 2012; Deming, 1986; Sandholm, 1999, 2008; Sörqvist, 2015). Respon-

denternas svar tyder på en hög medvetenhet om deras egen betydelse för medarbe-

tarnas vilja till delaktighet. De använder ord som återkoppling, kommunikation, ly-

hördhet och förståelse för att beskriva deras betydelse för medarbetarnas vilja att 

delta i kvalitetsarbetet. Genom sitt förhållningssätt förmedlar respondenterna enga-

gemang och intresse för medarbetarnas synpunkter vilket stärker medarbetarnas mo-

tivation till delaktighet och skapar de incitament för kvalitetsarbetet som Bergman 

och Klefsjö (2012) och Deming (1986) förespråkar.  

Avseende organisationsstruktur betonas vikten av struktur och systematiskt insamlat 

underlag vilket stämmer väl överens med vad Bergman och Klefsjö (2012) säger om 

hörnstenarna basera beslut på fakta och ständiga förbättringar. Respondenternas ambit-

ion om gemensam dialog i olika former om mål och resultat är tydlig vilket stärks av 

Gopal et.al. (1995) som menar att möjligheten till delaktighet är avgörande för med-

arbetarnas motivation och lust att delta i kvalitetsarbetet. Viljan att skapa medarbeta-

rinflytande i enlighet med vad Torka, et. al. (2008) är tydligt. De menade att tid för 

implementering av arbetssätt som främjar delaktighet tillsammans med tydliga mål 

är avgörande för organisationens utveckling (a.a.). Att respondenterna genomgående 

betonar organisationsstrukturen som en förutsättning för delaktighet tyder på att re-

spondenternas medvetenhet om denna påverkan är hög.   

Wolwén (2000) betonar vikten av en organisationskultur med tydliga mål och vis-

ioner där medarbetarnas delaktighet är central. Demings ”punkter” har en tydlig 

koppling till organisationskultur som främjar medarbetarnas inflytande, utveckling 

och tar till vara deras kompetens (Bergman & Klefsjö, 2012; Deming, 1986). Respon-

denterna uttrycker detta genom skrivningar som ”Glädjen i att lära och utvecklas till-

sammans med kollegor”, ”en arbetskultur som inbjuder till kreativitet, nyfikenhet 

och fördjupad kunskap” eller ”… en ansvarskultur där medarbetarna ser sitt värde 

och nytta av att vara med och påverka...” och ”Att känna, jag är viktig och betydelse-

full och gör skillnad.” Här synliggörs ett relationellt perspektiv på medarbetarskap 

likt det Kilhammar och Ellström (2015) och Tengblad et.al. (2007) lyfter. Responden-

ternas betoning på vikten av förståelse för uppdraget framkommer tydligt och syn-

liggör deras medvetenhet om detta vilket bekräftas av Salancik (1977 i Bergman & 
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Klefsjö, 2012). Han menar att medarbetarnas förståelse för uppdraget bidrar till moti-

vation och delaktighet som leder till kvalitetsutveckling och att det är organisations-

kulturen som skapar incitament för detta.    

4.2 Resultat och analys medarbetarenkät 

De frågor från medarbetarenkäten som bedömts knyta an till medarbetarnas upple-

velse av delaktighet i kvalitetsarbetet är de nio frågor som tillsammans bildar ett så 

kallat Aktivt Medskapandeindex, AMI, samt tre delindex; Motivation, Ledarskap och 

Styrning. AMI redovisas dels som ett totalindex, dels som tre delindex bestående av 

vardera tre olika frågor. Varje delindex är en sammanvägning av skattningarna för 

de tre frågorna och mäts i skalan 1-100.   
 

Totalt har de 15 cheferna som besvarade enkäten 963 medarbetare. 693 av dessa be-

svarade enkäten vilket innebär en genomsnittlig svarsfrekvens på 72 %. Varje index, 

både det övergripande AMI- indexet och de tre delindexen redovisas för varje chef 

underlätta läsarens förståelse av resultat och analys.   

 

Ytterligare 11 frågor från medarbetarenkäten som knyter an till delaktighet i kvali-

tetsarbetet har kompletterats till de tre delindexen. Samtliga 11 frågor är formulerade 

som positiva påståenden där respondenten skattat sig på en skala 1-10 där 10 mots-

varar instämmer helt/är positiva och 1 motsvarar instämmer inte alls/är negativa. 

Svaren redovisas som andel medarbetare i procent som upplever sig positiva till på-

ståendena. Dessa frågor redovisas inte enskilt per chef av utrymmesskäl utan endast 

genom spridningen i resultatet, dvs. hur stor andel medarbetare som skattat att de 

instämmer helt/är positiva till frågorna. För att ge en något mer nyanserad bild redo-

visas också ett genomsnitt för andelen medarbetare som skattat att de instämmer 

helt/är positiva till frågorna samt spridningen av det sammanlagda värdet för medar-

betare som skattat sig positiva och neutrala till påståenden. På så sätt får läsaren indi-

rekt en övergripande bild av hur många medarbetare som skattat att de inte instäm-

mer alls med påståendena. En sammanställning av samtliga frågor som använts för 

studien redovisas i bilaga 3.  
 

För att ge en tydligare bild av hur index räknas fram kan Statistiska Centralbyråns, 

SCB, analysmodell användas. Respondenternas skattar sig på 10-gradig skala där 1 

utgör lägsta betyg och 10 utgör högsta betyg. Betygen räknas därefter om till ett in-

dex det vill säga omvandlas till en skala mellan 0-100. Ju högre indexvärde, ju nöj-

dare är respondenterna med frågeområdet. Tabell 4.1 anger indexvärdena för respek-

tive betyg efter omvandling.  
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Tabell 4.1 Omvandlingsskala för skattning/index 

 

En negativ skattning, under fyra, bedöms som ”inte nöjd”. En skattning på sex indi-

kerar gränsen för ”nöjd” och en skattning på 8 eller mer kan tolkas som ”mycket 

nöjd”. Omvandlat till indexskalan innebär detta att ett index under 40 klassas 

som ”inte nöjd” medan gränsen för ”nöjd” går vid 55 samt slutligen ett betygsindex 

på 75 eller högre motsvarar ”mycket nöjd” (SCB, 2018). 

 

Andel positiva motsvarar en skattning mellan 8 -10 

Andel neutrala motsvarar en skattning mellan 5 -7 

Andel negativa motsvarar en skattning mellan 1- 4 
 

Applicerat på den medarbetarenkät som använts i studien innebär detta följande. 

 

Instämmer helt/är positiva motsvarar en skattning mellan 8-10 

Andel neutrala motsvarar en skattning mellan 5 -7 

Instämmer inte alls/är negativa motsvarar en skattning mellan 1- 4 

 

Aktivt medskapande index, AMI 

Aktivt medskapandeindex bygger på det genomsnittliga resultatet för de tre delin-

dexen motivation, ledarskap och styrning. Resultatet visar en spridning mellan 71 

och 90 (tabell 4.2), genomsnittligt AMI ligger på 83.  
 

 

1/0  

 

 

 2/11,1 

 

 

3/22,2 

 

4/33,3 

 

 

5/44,4 

 

 

6/55,6 

 

 

7/66,7 

 

 

8/77,8 

 

 

9/88,9 

 

 

10/100 
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Tabell 4.2 Aktivt Medskapandeindex 

 

AMI-index redovisas endast som ett övergripande resultat och analyseras inte vidare 

då det består av de tre delindexen som redovisas och analyseras nedan och var för 

sig. 

 

Delindex Motivation 

Delindex motivation handlar om medarbetarnas engagemang och påverkas av arbe-

tets innehåll. Grunden är att medarbetare som upplever sig motiverade har goda för-

utsättningar att engagera sig såväl i sitt arbete som i organisationen som helhet. 

 

Delindex motivation bygger på det genomsnittliga resultatet för de tre nedan redovi-

sade frågorna 1-3 . Resultatet visar en indexspridning mellan 71 och 88 (tabell 4.3), 

genomsnittligt delindex ligger på 82.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71 74 76 82 82 83 84 85 85 86 87 87 88 90 90

AKTIVT MEDSKAPANDEINDEX

Serie 1

Fråga 1: Mitt arbete känns meningsfullt 

Fråga 2: Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete 

Fråga 3: Jag ser fram emot att gå till arbetet 
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Tabell 4.3 Delindex Motivation 

 

Övriga frågor i medarbetarenkäten som bedömts knyta an till detta index; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Jag har, inom ramen för mitt uppdrag, möjligheter att påverka hur jag 

ska utföra arbetet 

Spridning positiva 50 – 97 % 

Genomsnitt positiva 75 % 

Spridning positiva + neutrala 88 – 100 % 

 

B. Vi lär av varandra på vår arbetsplats 

Spridning positiva 48 – 95 % 

Genomsnitt positiva 75 % 

Spridning positiva + neutrala 80 – 100 % 

 

C. Jag tar egna initiativ till att utveckla min kompetens utifrån verksam-

hetens behov.  

Spridning positiva 71 – 100 % 

Genomsnitt positiva 87 % 

Spridning positiva + neutrala 97 – 100 % 

 

71 75 76 81 82 82 83 84 84 84 84 87 87 88 88

DELINDEX MOTIVATION

Serie 1
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Analys 

Spreitzer (1995) menar att upplevelsen av självbestämmande som leder till att empo-

werment utvecklas kan delas upp i fyra centrala faktorer, mening, tilltro till den egna 

förmågan, självbestämmande och inflytande. De frågor som ingår i delindexet för 

motivation samt de valda kompletterande frågorna skulle kunna kopplas till empo-

wermentteorierna. Deming (1986) såväl som SQMA:s rapport (2012) betonar vikten 

av att ta tillvara medarbetarnas egna initiativ, kompetens och erfarenhet i arbetet 

med att skapa delaktighet. Cheferna anger både det egna förhållningssättet och en 

mängd olika arbetssätt och strukturer som ska säkerställa att medarbetarnas kompe-

tens och erfarenheter tas till vara.  

 

Här ser dock resultaten ut olika för de respondenter som ingick i studien. Högst in-

dex har cheferna 1, 7 och 10 med 87, 88 och 88, lägst index har cheferna 6, 8 och 14 

med 71, 74 och 76. Minst spridning och högst genomsnitt har medarbetarnas svar på 

frågan om att ta egna initiativ till kompetensutveckling (fråga C). Övriga frågor lig-

ger relativt jämnt med ett genomsnitt på 75 % positiva.  

 

Samtliga chefer beskriver dock, med olika ord, samma typ av arbetsformer i syfte att 

skapa delaktighet, där samtal, diskussion och att lyfta och ta till vara kompetens be-

tonas.  

 

Det som skiljer sig något mellan de chefer som har ett högt respektive lågt motivat-

ionsindex är dock svaren på den sista frågan. Frågan gäller de tre viktigaste förutsätt-

ningarna för delaktighet. De chefer som har ett högre index har i viss mån haft en 

tydligare betoning på det egna förhållningssättet och angett subjektiva förutsätt-

ningar som meningsfullhet, upplevelsen av att vara viktig och betydelsefull, lust och 

engagemang än de med ett lägre index. Detta skulle kunna tolkas som en bekräftelse 

av vikten av det både Bergman och Klefsjö (2012), Hellsten och Klefsjö, (2000) och 

Klefsjö et.al., (2010) beskriver. De menar att för ett framgångsrikt kvalitetsarbete 

krävs en organisationskultur med värderingar som stöder organisationsstrukturen 

och de verktyg som används för kvalitetsarbetet. Vilket i så fall även skulle kunna 

vara en förklaring till det något lägre resultaten för de två övriga kompletterande frå-

gorna, A och B, då dessa skulle kunna tolkas som närmare knutna till företagskul-

turen än fråga C.  
 

Även Bringselius (2012) lyfter i sitt resonemang om tillitsbaserad styrning vikten av 

balans mellan organisation, styrning och kultur som förutsättning för en framgångs-

rik kvalitetsutveckling. Skillnaderna svaren är dock marginella och är att betrakta 



50 
 

som samstämmiga varför det är svårt att dra några säkra slutsatser av skillnaderna i 

resultaten. De svar som hämtats ur medarbetarenkäten är kvantitativa och saknar 

därför de nyanser som det individuella uttrycket ger i en kvalitativ undersökning vil-

ket också bidrar till svårigheten att göra en säker analys av resultatet. 
 

Delindex Ledarskap 

Delindex ledarskap handlar dels om chefernas förmåga att ta tillvara engagemanget i 

verksamheten, dels om deras förmåga att skapa förutsättningar för ökat engagemang 

hos medarbetarna. 

 

Delindex ledarskap bygger på det genomsnittliga resultatet för de tre nedan redovi-

sade frågorna 4-6. Resultatet visar en spridning mellan 56 och 90 (tabell 4.4), genom-

snittligt delindex ligger på 77. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4.4 Delindex Ledarskap 

 

Övriga frågor i medarbetarenkäten som bedömts knyta an till detta index 

 

Fråga 4: Min chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser 

Fråga 5: Min chef visar förtroende för mig som medarbetare 

Fråga 6: Min chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete 

 

56
67 73

80 81 82 82 83 83 84 85 85 86 89 90

DELINDEX LEDARSKAP

Serie 1
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SQMA:s rapport visade att ett av fyra utvecklingsområden som bedömdes som avgö-

rande för svenska organisationers kvalitetsutveckling var ledarskap. Det som betona-

des var bland annat en organisationskultur som främjar medarbetarnas delaktighet 

(Eriksson et.al., 2016; SQMA, 2012). Även Wolvén (2000) lyfter faktorer som utveckl-

ingsmöjligheter och tydligt delegerade ansvarsområden som centrala för ett fram-

gångsrikt kvalitetsarbete.  

 

Delindexet för ledarskap är lägre än det generella AMI-indexet samt för bägge övriga 

delindex. Även spridningen för de kompletterande frågorna är generellt större än för 

övriga frågor.  

D. Jag är med och bidrar med nya idéer till vår verksamhets utveckling 

Spridning positiva 71 – 96 % 

Genomsnitt positiva 82 % 

Spridning positiva + neutrala 96 – 100 % 

 

E. På vår arbetsplats tillvaratar vi idéer om förbättringar 

Spridning positiva 51 – 92 % 

Genomsnitt positiva 74 % 

Spridning positiva + neutrala 83 – 100 % 

 

F. Min chef ger mig återkoppling på min arbetsinsats 

Spridning positiva 40 – 91 % 

Genomsnitt positiva 71 % 

Spridning positiva + neutrala 58 – 100 % 
 

G. Min chef är tydlig med vilket ansvar och vilka befogenheter jag har 

Spridning positiva 40 – 94 % 

Genomsnitt positiva 76 % 

Spridning positiva + neutrala 67 – 100 % 
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Högst genomsnittligt värde och minst spridning har frågan om att bidra till verksam-

heten utveckling, fråga D. Detta skulle kunna tolkas som att medarbetarna själva an-

ser att de är delaktiga men att de strukturella förutsättningarna för att främja detta 

inte är så tydliga.  

 

Frågorna som ingår i området handlar om chefens förhållningssätt, exempelvis upp-

skattning, förtroende och återkoppling samt medarbetarnas förutsättningar för an-

svar. Bringselius (2017) lyfter frågan om tillit som en avgörande faktor för en fram-

gångsrik organisation. I det sammanhanget lyfts även vikten av delegering av ansvar 

och allas möjlighet till påverkan vid beslut. Thöres (2003) synliggör sambandet mel-

lan kontroll över arbetssituation, självkänsla och kompetens. Hög kompetens stärker 

självkänslan och därmed möjligheten till kontroll och ansvarstagande. Möjlighet till 

kompetensutveckling och dialog mellan chef och medarbetare blir då en viktig förut-

sättning. 

 

Cheferna lyfter i sina svar hur de, för att skapa delaktighet, arbetar för att ta tillvara 

medarbetarnas synpunkter, synliggöra kompetens och erfarenheter genom många 

olika forum och strukturer. Svaren är samstämmiga mellan cheferna, relativt likar-

tade strukturer anges för att skapa delaktighet för medarbetarna. Sett till de chefer 

med högst andel positiva medarbetarsvar respektive de chefer med lägst andel posi-

tiva medarbetarsvar är det dock även för denna fråga svårt att hitta några entydiga 

förklaringar till skillnaderna mellan medarbetarnas uppfattningar.  

 

Något som betonas som en central faktor för att skapa delaktighet bland annat av 

Thöres (2003) och Anderson och Tengblad (2009) är delegation av, och möjligheter till 

ansvar. Två frågor berör ansvar och befogenheter under detta delindex. Ansvar och 

befogenheter berörs dock i liten utsträckning i chefernas svar vilket skulle kunna tol-

kas som att området av cheferna inte ses som avgörande för att skapa delaktighet.  
 

Delindex Styrning 

Delindex styrning handlar om i vilken utsträckning organisationens styrning främjar 

engagemanget hos medarbetarna och tar tillvara det engagemang som finns i verk-

samheten. 

 

Delindex styrning bygger på det genomsnittliga resultatet för de tre nedan redovi-

sade frågorna 7-9. Resultatet visar en spridning mellan 56 och 90 (tabell 4.5), genom-

snittligt delindex ligger på 80.  
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Tabell 4.5 Delindex Styrning 

 

Övriga frågor i medarbetarenkäten som bedömts knyta an till detta index; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. Min chef skapar bra förutsättningar för delaktighet på möten 

Spridning positiva 51 – 94 % 

Genomsnitt positiva 80% 

Spridning positiva + neutrala 64 – 100 % 

 

I. På vår arbetsplats är vi aktiva och engagerade på våra möten 

Spridning positiva 50 – 94 % 

Genomsnitt positiva 74 % 

Spridning positiva + neutrala 90 – 100 % 

 

Fråga 7: Jag är insatt i min arbetsplats mål 

Fråga 8: Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt 

Fråga 9: Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete 

 

56
67 73 80 81 82 82 83 83 84 85 85 86 89 90

DELINDEX STYRNING

Serie 1
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Analys 

Salancik (1977 i Bergman & Klefsjö, 2012) lyfter vikten av medarbetarens medveten-

het om sammanhang och att det krävs ett tydligt formulerat uppdrag för att generera 

delaktighet och ansvarstagande.  

 

Cheferna svar visar att uppföljning och utvärdering sker på olika sätt kontinuerligt 

inom organisationerna och att medarbetarna är praktiskt delaktiga i processen. Che-

ferna betonar medarbetarnas delaktighet och påverkan på resultaten både genom in-

direkt påverkan och direkt, aktivt deltagande. De arbetsformer som beskrivs bygger i 

hög grad på delaktighet i olika konstellationer vilket sannolikt stärker medarbetarnas 

kunskap och medvetenhet om mål och sammanhang. Det aktiva deltagandet i kvali-

tetsarbetet bekräftas i medarbetarnas svar på frågorna H, I och J som berör just fo-

rum, delaktighet och förbättringsarbete. Huruvida medarbetarnas svar styrker just 

det Salancik (1977 i Bergman & Klefsjö, 2012) menar med sammanhang och tydligt 

formulerat uppdrag är dock osäkert då det inte är möjligt att få fram den nyanserade 

informationen från medarbetarnas svar.   

 

Kilhammar och Ellström (2015) precis som Tengblad et.al. (2007) menar att tilltro till 

den egna kompentensen är en avgörande grund för att utveckla ansvarstagande och 

vilja till deltagande och att detta sker i samspel mellan ledare och medarbetare. De 

chefer som har ett högre index har även generellt högre andel positiva svar från med-

arbetarnas avseende de kompletterande frågorna. Precis som tidigare skulle detta 

kunna hänföras till chefens bemötande och synsätt på varje enskild medarbetare. 

J. På vår arbetsplats arbetar vi löpande med att förbättra rutinerna för vårt arbete 

Spridning positiva 55 – 94 % 

Genomsnitt positiva 75 % 

Spridning positiva + neutrala 80 – 100 % 
 

K. Vi har tydliga mål på min arbetsplats. 

Spridning positiva 65 – 97 % 

Genomsnitt positiva 81 % 

Spridning positiva + neutrala 93 – 100 % 
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Dessa chefer betonar tydligare än de med lägst index vikten av att varje medarbetare 

behöver uppleva sig värdefull, känna sig betydelsefull och att de i egenskap av chef 

ska uppmuntra idéer och tankar. Detta skulle kunna tolkas som att dessa medarbe-

tare upplever ett högre engagemang och även har en högre medvetenhet om organi-

sationens mål.  
 

Kontinuitet i förbättringsarbetet betonas av Bergman och Klefsjö (2012) genom hörn-

stenen ”ständiga förbättringar” och av Deming (1986) genom ”förbättringscykeln” 

Plan-Do-Study-Act. Samtliga chefer betonar förbättringsarbetet på olika sätt varför 

det är svårt att se några mönster för vad som påverkar skillnaderna i resultaten för 

andel positiva medarbetare avseende frågan om att löpande förbättra rutiner, fråga J. 

4.3 Sammanfattande analys 

Studiens resultat visar att de tillfrågade cheferna har en relativt samstämmig bild om 

delaktighet och att de sammantaget redovisar en mängd olika arbetssätt och förhåll-

ningssätt som tillsammans ska främja och bidra till medarbetarnas delaktighet i kva-

litetsarbetet. Ur svaren har tre områden identifierats som centrala för delaktighet, le-

darskap, organisationsstrukturer och organisationskultur (figur 4.1). Dessa områden 

stämmer väl överens både med de tre bärande delarna i offensiv kvalitetsutveckling, 

värderingar, arbetssätt och verktyg (Bergman & Klefsjö, 2012) och med vad Bringse-

lius (2017) lyfter som avgörande för tillitsbaserads styrning, kultur/ledning, organi-

sation och styrning.  
 

Ledarskapsperspektivet är tydligt. Samtliga chefer uttrycker på olika sätt vikten av 

sin roll som den som leder organisationen och förmedlar mål, och vision, något som 

styrks av Bergman och Klefsjö (2012) och Söderlund (2000).  

 

Till de strukturella förutsättningarna kan sägas höra alla de olika arbetsformer som 

respondenterna beskrivit, planeringsdagar, studiedagar, nätverk, tvärfunktionella 

grupper och workshops. Dialog och det kollegiala lärandet är tydligt i strukturerna 

liksom kopplingen till uppdrag och mål. Detta skulle kunna sägas vara samstämmigt 

med vad bland annat Deming (1986), SQMA (2012) och Wolvén (2000) menar om att 

ta tillvara medarbetarnas erfarenheter och kompetenser för att främja delaktigheten 

och på så sätt nå ett framgångsrikt kvalitetsarbete. 

 

Dialoger och mötesformer som beskrivs organiseras både i grupp och individuellt 

mellan chef och medarbetare. Att forumen ser olika ut tyder på att de anpassas efter 

de förutsättningar som råder inom den aktuella organisationen. Detta betonas tydligt 
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av Kilhammar och Ellström (2015) som en framgångsfaktor för att utveckla medarbe-

tarskap.   
 

Det som framkommer mer fragmentariskt är hur medarbetarna görs delaktiga i be-

slutsprocessen, något som beskrivs av både Strannegård (2012), Thöres (2003) och 

Yukl (2012) som en viktig faktor för att uppleva delaktighet. Inte heller frågan om de-

legation av ansvar har någon framträdande position i respondenternas svar vilket 

också enligt forskning är en viktig faktor för motivation och vilja till delaktighet 

(Bergman & Klefsjö, 2012; Tengblad et. al, 2007; Thöres, 2003). 

 

De kulturella förutsättningarna kan sägas omfatta chefens syn på ledarskap, förhåll-

ningssätt och bemötande, både i relation till arbetsgruppen som helhet och till indivi-

den. Här använder cheferna beskrivningar som exempelvis ”ett prestigelöst kli-

mat”, ”visa intresse”, ”uppriktigt intresserad” eller ”glädje och stolthet”. Här närmar 

sig svaren det relationella perspektiv som lyfts av både Tengblad et.al. (2007) om 

medarbetarskap och Bringselius (2017) om tillitsbaserad styrning, som centralt för 

medarbetarnas engagemang och delaktighet. Detta perspektiv skulle även kunna sä-

gas omfatta det första området, ledarskap.  

 

Följaktligen kan två tydliga perspektiv identifieras ur de tre områdena ledarskap, or-

ganisationsstrukturer och organisationskultur. Ett strukturellt som omfattar arbets-

sätt och verktyg och ett relationellt som omfattar ledarskapssyn och mellanmänskliga 

relationer.   

  

Även medarbetarnas svar är relativt samstämmiga. Av de 15 medarbetargrupper 

som deltog ser svarsmönstren relativt lika ut för samtliga frågor i enkäten. Det är i 

stort sett samma medarbetargrupper, med små variationer, som upplever sig mest 

respektive minst positiva avseende de index och de frågor om delaktighet som an-

vänts för studien. Vid en jämförelse mellan chefers respektive medarbetares svar 

skulle dock beskrivningarna av det som rör det kulturella/relationella perspektivet 

vara något mindre framträdande hos de chefer som har medarbetare som upplever 

sig mindre positiva i de aktuella frågorna. Detta skulle i så fall kunna stärka teorin 

om att det krävs både arbetssätt, verktyg och en organisationskultur som stöder delak-

tighet för att ett framgångsrikt kvalitetsarbete ska utvecklas (Bergman & Klefsjö, 

2012; Bringselius, 2017; Hellsten & Klefsjö, 2000; Klefsjö, et.al., 2010). De frågor som 

använts som underlag för medarbetarnas svar mynnar dock från en kvantitativ 

undersökning vilket inte ger det utrymme för nyanserade svar som krävs för en mer 

säker analys.   
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5.  Slutsats 

___________________________________________________________________________ 

 

Studiens syfte har varit att bidra med kunskap om hur chefer tänker om och möjliggör för 

medarbetare att vara delaktiga i kvalitetsarbetet samt hur detta bidrar till medarbetarnas upp-

levelse av delaktighet. I detta avsnitt presenteras slutsatserna utifrån de forskningsfrågor som 

formulerats för studien. Slutsatserna bygger på studiens resultat i relation till det teoretiska 

underlaget. Slutsatserna redovisas utifrån forskningsfrågorna. 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Studien visar att cheferna anser att medarbetarnas delaktighet är viktig för organisat-

ionens utveckling. Det finns en rik flora av strukturer för kvalitetsarbete som inklu-

derar och förutsätter medarbetarnas delaktighet. Det är olika forum för kvalitets- och 

utvecklingsarbete som utformas i olika konstellationer, både i grupp och individuellt. 

Det är strukturer för att ta tillvara kompetenser och erfarenheter, det kollegiala läran-

det är starkt. Studien visar också att tydliga arbetsmodeller för uppföljning och ut-

värdering som inkluderar medarbetarna prioriteras. 
 

Två tydliga perspektiv för delaktighet har identifierats. Ett strukturellt som omfattar 

fasta strukturerade arbetssätt och verktyg för kvalitetsarbetet samt ett relationellt 

som omfattar chefens ledarskapssyn och förhållningssätt till medarbetarna. 
 

 

 

 

 

 

 

Sett till resultaten för Aktivt Medskapande Index, AMI, både totalt och uppdelat i de 

tre delindexen verkar medarbetarna generellt uppleva sig delaktiga i verksamhetens 

utveckling. Sett till resultaten för de specifika frågor som berör för studien relevanta 

frågor om delaktighet verkar upplevelsen av delaktighet vara något svagare. Medar-

betarenkätens utformning gör dock att studien inte ger den nyanserade kunskap som 

Forskningsfråga 1.  Hur uppfattar chefer att de möjliggör för medarbetare att 

vara delaktiga i organisationens kvalitetsarbete? 

 

Forskningsfråga 2.  Hur relaterar denna uppfattning till medarbetarnas upple-

velse av delaktighet? 

 



58 
 

krävs för att med säkerhet dra några slutsatser om vilka förutsättningar som specifikt 

bidrar till medarbetarna upplevelse av delaktighet i kvalitetsarbetet.  
 

En möjlig slutsats av studien är att en organisationskultur som främjar det kultu-

rella/relationella perspektiv som identifierats i studien ökar graden av medarbetar-

nas upplevelse av delaktighet i kvalitetsarbetet. Detta skulle i så fall innebära att che-

fer som i högre grad uttrycker ett relationellt perspektiv, och därigenom relaterar det 

egna förhållningssättet och bemötandet som förutsättningar för delaktighet, faktiskt 

har medarbetare som i högre grad upplever sig delaktiga i kvalitetsarbetet. 
 

Sammanfattningsvis har två viktiga perspektiv av delaktighet i kvalitetsarbetet fram-

kommit i studien, ett strukturellt och ett relationellt. Studien visar att de strukturella 

förutsättningarna skapar de grundläggande incitamenten för medarbetenas upple-

velse av delaktighet medan de relationella bidrar till att ytterligare öka graden av 

upplevelsen av delaktighet. Vidare visar studien att en samverkan och balans mellan 

dessa två perspektiv sannolikt bidrar till en ökad upplevelse av delaktighet hos med-

arbetarna. 
 

6.  Diskussion 
__________________________________________________________________________________________ 

 

I detta avslutande kapitel kommer författaren att belysa några olika perspektiv på studiens re-

sultat samt reflektera över den valda metoden och hur den kan ha påverkat resultatet. I de re-

sonemang som förs låter författaren sin förförståelse för den typ av verksamhet som ingått i 

studien löpa fritt. Avslutningsvis förslås några tankar om vidare studier. 

___________________________________________________________________________ 

6.1 Resultatdiskussion 

Offensiv kvalitetsutveckling utgår från ett systemteoretiskt perspektiv där värde-

ringar, arbetssätt och verktyg bildar en helhet (Bergman & Klefsjö, 2012; Hellsten & 

Klefsjö, 2000; Klefsjö, et.al., 2010). Sett ur detta perspektiv bekräftar studien samtliga 

dessa tre delar genom de två olika perspektiv för delaktighet som identifierats. Det 

strukturella perspektivet motsvarar både arbetssätt och verktyg för kvalitetsutveckl-

ing och det relationella perspektivet motsvarar värderingar, det vill säga organisat-

ionens faktiska förutsättningar att använda arbetssätt och verktyg i kvalitetsarbetet 

så att det bidrar till kvalitetsutvecklingen och ur denna studies perspektiv, specifikt 

medarbetarnas delaktighet i kvalitetsarbetet. 
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Cheferna lyfter både arbetssätt och verktyg som en avgörande förutsättning för att 

skapa delaktighet i kvalitetsarbetet. Genom de arbetssätt som beskrivs är det också 

möjligt att relatera till ett cykliskt synsätt på kvalitetsarbetet som det Deming (1986) 

förespråkar genom PDSA-cykeln. Begrepp som återkommande uppföljning, utvärde-

ring, arbetsplaner och mål används frekvent i chefernas beskrivningar.  

De beskrivningar som cheferna gör är samstämmiga men uttryckta och formulerade 

på olika sätt och med olika omfattning. Författarens uppfattning är dock att det inte 

är svarens omfattning som bidragit till studiens resultat. Även från några mer kort-

fattade svar har det varit möjligt att tydligt se mönster och strukturer för delaktighet 

i kvalitetsarbetet. På motsvarande sätt är det inte heller inte möjligt att relatera mer 

omfattande svar till en högre grad av upplevd delaktighet hos medarbetarna. Flera 

av de chefer som lämnat mer kortfattade svar har de mest nöjda medarbetare. Förfat-

taren menar här att det trots kortfattade svar varit möjligt att identifiera en starkare 

betoning på det tidigare beskrivna relationella perspektivet i dessa svar som i sin tur 

alltså stärker medarbetarnas upplevelse av delaktighet i kvalitetsarbetet.   

Delegation och möjlighet till ansvarstagande lyfts av bland annat Bergman och 

Klefsjö (2012), Bringselius (2017), Thöres (2003) och Conger och Canungo (1988) som 

viktiga faktorer för att skapa delaktighet. I de svar som cheferna lämnat framkommer 

delegation av arbetsuppgifter och ansvar i liten utsträckning. Med hänsyn tagen till 

svarens karaktär i övrigt tror dock inte författaren att dessa områden i praktiken har 

så litet utrymme som studien antyder. Författarens förförståelse och kunskap om den 

typ av verksamhet som respondenterna tillhör gör att det snarare är en självklarhet 

att medarbetarna dagligen fattar egna beslut och har en viss delegation av ansvar lik-

nande de olika grader av delaktighet som Yukl (2012) beskriver. Denna självklarhet 

(och medarbetarnas förutsättning för att utföra uppdraget) bidrar sannolikt till att 

cheferna inte nämner just detta som något som specifikt bidrar till delaktighet i kvali-

tetsarbetet. Det skulle också kunna vara så att ansvar, i den bemärkelsen att bidra till 

kvalitetsarbetet, ligger så inbyggt i systemet genom de olika former av uppföljningar 

och utvärderingar som beskrivs att detta inte uppfattas varken av chefer eller av 

medarbetare som ett specifikt verktyg för medarbetarna att ta eget ansvar.   

Ytterligare ett område som betonas inom ledarskapsforskning är medarbetarnas möj-

lighet att vara delaktiga då beslut fattas. Även detta är ett område som inte framgår 

med tydlighet varken av chefernas eller av medarbetarnas svar. Det senare för att nå-

gon fråga som berör just detta inte ingick i den aktuella medarbetarenkäten. Både 

Thöres (2003) och Yukl (2012) menar att upplevelsen av delaktighet ökar gradvis i 
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takt med hur mycket inflytande som ges medarbetarna i samband med beslutsfat-

tande. De beslut som fattas beskrivs som tidigare nämnts i många fall som en del av 

en längre process dock i förhållandevis övergripande beskrivningar. Dessa processer 

är kontinuerligt pågående i verksamheterna som en strukturell förutsättning för kva-

litetsarbetet. Med hänsyn tagen till detta skulle det kunna vara fullt möjligt att det 

inte alltid blir tydligt hur och när medarbetarna påverkat beslutet (även om en chef 

faktiskt lyfter vikten av just det). Det skulle också kunna tänkas vara så att besluts-

processerna är så självklara i verksamheterna att varken medarbetare eller chefer 

upplever dessa som avgörande för delaktigheten och att det av dessa skäl inte nämns 

i chefernas svar. Återigen är det svårare att resonera kring medarbetarnas svar då ny-

anserna saknas och någon specifik fråga om hur beslut fattas inte fanns med i medar-

betarenkäten.  

Ett återkommande tema i chefernas svar är mötet och dialogen med medarbetare på 

olika sätt. Både kollektiva och individuella möten beskrivs som viktiga både för che-

fens återkoppling och för att fånga upp synpunkter. Chefernas svar är ju som tidi-

gare nämnts samstämmiga även om svarens omfattning skiljer sig en del åt. Skillna-

derna mellan medarbetarnas svar är som också tidigare nämnts små. Det har dock 

varit möjligt att skönja en något högre grad av upplevd delaktighet hos de medarbe-

tarna vars chef haft en tydligare betoning på det kulturella/relationella perspektiv 

som identifierats i studien.  

Detta talar för att ett relationellt perspektiv på ledarskap och medarbetarskap, likt 

det Tengblad et.al. (2007) avser med medarbetarskap, främjar medarbetarnas delak-

tighet i kvalitetsarbetet. Tengblad et.al. (a.a.) menar här att ett engagerat medarbetar-

skap utvecklas i samspelet och relationen mellan chef och medarbetare. Även 

Bringselius (2017) presenterar i sitt förslag om tillitbaserad styrning och ledning lik-

nande tankar om att bygga kvalitetsutveckling på samspelet mellan tillit och relat-

ioner. 

Ett annat perspektiv för att belysa skillnaderna mellan respondenterna är genom 

Elvnäs (2017) och den observationsstudie om ledarskap som genomfördes och som 

visar att chefer inte alltid leder som de tror att de gör. I studien har chefer bland an-

nat uppskattat hur de disponerar och använder sin tid. Avseende återkoppling skat-

tade de observerade cheferna att de lägger cirka 40 % av sin tid på återkoppling till 

medarbetarna. De observationer som gjordes i studien visade dock att det i praktiken 

är så lite som 5 % av chefernas tid som ägnas åt återkoppling. Studiens resultat skulle 

kunna appliceras på innevarande studie som en möjlig förklaring till skillnaderna 

mellan de chefer som ingått i denna studie. Betoningen på återkoppling och på att 
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fånga upp synpunkter, både strukturerat och spontant är stark, ändå skiljer sig resul-

taten åt mellan medarbetarnas upplevelse. Det skulle kunna vara så att cheferna har 

en tydlig idé om hur de tänker att de ska möta upp medarbetarna men att verklig-

heten inte fullt ut stämmer överens med det tänkta idealet och att detta bekräftas av 

medarbetarenkätens resultat. Det är alltså fullt möjligt att alla strukturella förutsätt-

ningar för medarbetarnas delaktighet i kvalitetsarbetet finns i praktiken men att de 

inte nyttjas på ett sätt som gagnar delaktigheten.  

Elvnäs (2017) tog utifrån sin studie fram ett antal pedagogiska verktyg som stöd för 

chefer att leda med ett mer medarbetarcentrerat perspektiv. Ett av verktygen handlar 

just om återkoppling och dialog eftersom studien visat att just chefers återkoppling 

till medarbetarna är avsevärt mindre än vad de själva faktiskt tror.  

Som en jämförelse om hur verklighet och föresatser inte alltid överensstämmer kan 

också en studie om jämställdhet nämnas och som visade ett likande resultat. Studien 

genomfördes som en observationsstudie inom förskola där förskollärare observera-

des i olika återkommande situationer i verksamheten. Situationer som observerades 

var måltider, samling, påklädning och så kallad fri lek. Studien visade en tydlig skill-

nad mellan hur flickor respektive pojkar bemöttes. Bland annat framkom i observat-

ioner av måltidssituationen att förskollärarna ställde lägre krav på pojkarna i samta-

let och i högre grad ställde frågor som kunde besvaras med ett ja eller nej medan 

flickorna i högre grad fick frågor som ställde mer krav på dialog. Likande resultat 

framkom i alla observerade situationer (Eidevald, 2011). Den springande punkten 

här är att de förskollärare som ingick i studien, precis som cheferna i Elvnäs (2017) 

studie, och möjligen chefer i innevarande studie, hade en tydlig strategi och plan för 

sitt uppdrag men inte full medvetenhet om hur detta utföll i praktiken.  

Medarbetarnas delaktighet är en central förutsättning för ett framgångsrikt kvalitets-

arbete. Samtidigt är engagerat ledarskap en förutsättning för att skapa denna förut-

sättning (Bergman & Klefsjö, 2012). Utifrån detta perspektiv skulle det därför sanno-

likt gagna både organisationers kvalitetsarbete generellt och chefers ledarskapsut-

veckling specifikt om en mer djupgående uppföljning och kontinuerligt pågående 

förbättringsprocess pågick även för ledarskapet i relation till medarbetarnas delaktig-

het. Medarbetarenkäter kan vara ett stöd och ge en riktning, en ”temperaturmätning” 

på hur medarbetarna ser på organisationen som helhet. Beroende på hur den utfor-

mas kan även ledarskapet i viss mån granskas. För att en sådan uppföljning ska leda 

till verklig förbättring tror dock författaren att en medarbetarenkät måste komplette-

ras med ett mer djupgående förbättringsarbete över tid. Chefer behöver generellt 
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både kompetensutveckling och tillgång till fungerande former och verktyg för att ut-

värdera sitt eget ledarskap för att ha möjlighet att utveckla självinsikt och medveten-

het om detsamma. 

6.2 Metoddiskussion 

En central del i studiens upplägg har varit medarbetarperspektivet på vad som upp-

levs som delaktighet i kvalitetsarbetet. Att på lika villkor jämföra de förutsättningar 

som chefer uppfattar som avgörande för medarbetarnas delaktighet med medarbe-

tarnas uppfattningar om vad som bidrar till delaktighet.  

 

När det gäller den datainsamling som valdes för chefernas räkning stod valet, som ti-

digare nämnts, mellan djupintervjuer och enkätfrågor. En generell fördel med inter-

vjumetoden som datainsamling är möjligheten att ställa uppföljande frågor men 

också att få syn på och fånga upp oväntade spår under intervjun (Esaiasson et.al., 

2010). Författaren valde detta till trots att utforma en enkät med fritextsvar. För att 

ändå möjliggöra en personlig tolkning av frågorna formulerades dessa som öppna 

frågor utan fasta svarsalternativ. Fördelen med enkät som datainsamlingsmetod blev 

möjligheten att få en något större bredd genom fler respondenter än om valet hade 

blivit kvalitativa intervjuer. Med tanke på att studien också omfattar två olika re-

spondentgrupper ansåg författaren inte det vara möjligt att genomföra tillräckligt 

många intervjuer för att få det tänkta underlaget. Väl medveten om att enkätformen 

begränsar möjligheten till förtydliganden och utveckling av resonemang till skillnad 

från kvalitativa intervjuer där det finns en helt annan möjlighet till förtydliganden 

(Esaiasson et.al., 2010). Detta till trots menar författaren att det resultat som fram-

kommit ur enkäten gett ett gott underlag att analysera. De frågor som formulerats till 

enkäten knyter an till den teoretiska kärnan för studien. Utifrån vad Esaiasson et.al. 

(2010) menar om att resultatvaliditet vid enkätfrågor inte med säkerhet kan förutses 

innan resultatet samlats in menar författaren att den tidigare bedömningen om studi-

ens validitet stämmer. Författarens bedömning är att studien som helhet både har en 

god innehållsvaliditet samt en god intern validitet.  

 

Avseende datainsamlingen för medarbetarna ägnades många tankar till det hur 

denna skulle utformas. Samma form av datainsamling med samma typ av frågor fast 

specifikt riktade till medarbetarna hade sannolikt genererat underlag som lättare 

hade kunnat analyseras i relation till varandra och tydligare bidragit till kunskap om 

hur givna förutsättningar uppfattas av medarbetarna. Studiens tanke var initialt att 

studera hur chefer och medarbetare tänker om förutsättningar för delaktighet för att 

kunna göra en jämförelse om eventuell samsyn. För att skapa rimliga förutsättningar 
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för studien försköt dock författaren fokus till hur cheferna tänker om förutsättningar 

för delaktighet och hur medarbetarna upplever de givna förutsättningarna. För att få 

bredd från medarbetarnas svar valdes därför enkätformen även för den respondent-

gruppen dock med fasta svarsalternativ. Valet att använda medarbetarenkäten som 

underlag för studien bidrog till ett rikt underlag till varje chefsrespondent som förfat-

taren menar stärker studiens resultat. Enkäten är dock, som tidigare beskrivits, upp-

byggd med attitydfrågor enligt en likert-skala med frågor formulerade som påståen-

den där respondenten anger hur väl de instämmer med påståendet på en skala mel-

lan 1 – 10. Då inga möjligheter till egna kommentarer eller reflektioner fanns att 

lämna i enkäten medförde detta att de nyanser som kunde synliggöras i chefernas 

svar inte var möjliga att se i medarbetarnas svar.  Enkätens utformning och antalet 

respondenter stärker dock studiens reliabilitet som helhet (Patel & Davidsson, 2003). 
 

Författarens bedömning är att valet av datainsamlingsmetod påverkade studiens in-

riktning till ett större fokus på chefernas uppfattning än vad författaren initialt avsett. 

Då chefernas svar genom den valda metoden varit mer nyanserade har analysen i 

hög grad baserats på dessa och medarbetarnas svar i högre grad använts som bekräf-

telse på hur de förutsättningar som de respektive cheferna ger uppfattas. Studien har 

bidragit med kunskap om chefers uppfattningar om förutsättningar för delaktighet i 

kvalitetsarbetet samt kunskap om hur medarbetarnas upplever dessa givna förutsätt-

ningar.   

6.3 Avslutningsvis 

Författaren har mångårig erfarenhet av att arbeta i den typ av offentlig sektor och de 

verksamheter som ingått i studien. Den förförståelse som detta ger kan naturligtvis 

ha påverkat hur resultaten tolkats och analyserats. Oaktat detta menar författaren, 

precis som Bringselius (2017), att studien visar att cheferna som ingått i studien har 

en hög ambition att göra medarbetarna delaktiga i kvalitetsarbetet och att de också 

lyckas i många avseenden. Det relationella perspektivet verkar vara en faktor som 

påverkar graden av delaktighet varför olika former av återkoppling och dialog blir 

centrala inom organisationerna. Många chefer idag har ofta ett stort antal medarbe-

tare att relatera till varför författaren, i likhet med Elvnäs (2017), tror att chefer behö-

ver konkreta verktyg för att granska, utvärdera och utveckla sitt ledarskap. Varför 

inte en PDCA-cykel enligt Deming (1986)! 

6.4 Vidare studier  

Under den skrivprocess som denna studie inneburit har författarens intresse för 

medarbetarnas perspektiv fördjupats. Tidigare forskning bekräftar som tidigare 
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nämnts att merparten av den forskning som sker genomförs ledarcentrerat medan 

betydligt färre studier är medarbetarcentrerade (Yukl, 2012). 
 

Att belysa medarbetarnas egna tankar om vilka förutsättningar som bidrar till delak-

tighet i kvalitetsarbetet, vilket var en initial tanke för studien är därför en forsknings-

fråga som inte formulerades och därmed, av naturliga skäl, inte besvarades. Ett för-

slag till vidare studier skulle därför kunna vara en studie som, precis som inneva-

rande studie, belyser chefers uppfattningar om vad som skapar delaktighet i kvali-

tetsarbetet men som på ett djupare sätt belyser medarbetarnas uppfattningar om vad 

som skapar delaktighet i kvalitetsarbetet.  

 

Elvnäs (2017) studie om ledarskap visade att chefer i hög grad har en uppfattning om 

hur de disponerar sitt ledarskap som inte stämmer överens med realiteten. Tengblad 

et.al. (2007) menar att ledarskap och medarbetarskap utvecklas i samspel med 

varandra och att samspel när det leder till en positiv utveckling kan kallas medledar-

skap. Ett möjligt område för en studie är därför ledarskapsutveckling med fokus på 

hur ledare utvärderar och utvecklar sitt eget ledarskap i relation till medarbetarnas 

delaktighet. Vilka möjligheter har ledare att utveckla sitt ledarskap? Vilket stöd och 

vilka verktyg använder ledare för att utveckla och förbättra sitt ledarskap? Vad moti-

verar ledare att utvecklas och ser ledare sig själva som avgörande för organisationens 

utveckling.  

 

Slutligen finns två områden som lyfts som centrala för delaktighet av bland annat 

Thöres (2003) och Jönsson och Strannegård (2012) och Bringselius (2017) och som inte 

framkommer i så hög grad i innevarande studie. Delaktighet i beslutsprocesser och 

delegation av ansvar. Ett intressant område att fördjupa sig i är därför hur besluts-

processer sker i en organisation och hur förutsättningarna för delaktighet i besluts-

processen ser ut i relation till hur delaktiga medarbetarna upplever sig vara. I sam-

manhanget kan det också vara intressant att definiera vad som betraktas som besluts-

processer och beslut, både ur ett ledarskapsperspektiv och ur ett medarbetarperspek-

tiv. Finns det formella och informella processer och beslut? Även att fördjupa sig i 

hur ansvar och delegation av ansvar synliggörs och definieras inom en organisation 

och hur detta påverkar kvalitetsarbetet skulle kunna omfattas i en sådan studie.  
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8.  Bilagor 

Bilaga 1. Enkät chefer 

Förutsättningar för delaktighet – enkätfrågor till chefer 

 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om vilka faktorer som kan identifieras 

som framgångsrika avseende att göra medarbetare delaktiga i verksamhetens ut-

veckling och kvalitetsarbete och om det finns en samsyn mellan ledning och medar-

betare om vad som upplevs som viktiga förutsättningar för delaktighet.  

 

 Antal medarbetare 

 Antal förskolor 

 Vilka arbetsformer finns i din organisation för dina medarbetares del-

aktighet i utvecklingsarbetet/kvalitetsarbetet? 

 Vad gör du för att främja dina medarbetares delaktighet i utvecklings-

arbete/kvalitetsarbete?  

 Vad gör du för att stärka medarbetarnas engagemang och vilja att 

delta i utvecklingsarbetet/kvalitetsarbetet?  

 Hur kan dina medarbetare påverka inriktningen av utvecklingsar-

betet/kvalitetsarbetet? 

 Hur fångar du upp och tar till vara dina medarbetares synpunkter och 

erfarenheter?  

 Hur är dina medarbetare delaktiga när beslut som påverkar utveckl-

ingsarbetet/kvalitetsarbetet fattas i verksamheten?  

 Vilka tre förutsättningar ser du som absolut viktigast för att dina 

medarbetare skall kunna och vilja vara delaktiga i organisationens 

kvalitetsarbete? 

 
 

Tack på förhand 

Katarina Odén Ryhede  
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Bilaga 2. Informationsbrev chefer 
 

Hej, här kommer en fråga om att delta i en studie. 

 

Som du kanske känner till studerar jag på ett magisterprogram i kvalitet- och ledar-

skapsutveckling på Mittuniversitetet och jag närmar mig nu slutet. 

Under sista terminen ingår det att genomföra ett examensarbete vilket innebär att jag 

nu, under våren 2018 kommer att slutföra utbildningen i form av en uppsats.  
 

Under utbildningens gång har jag kommit att intressera mig allt mer för delaktighet, 

medarbetarskap och strukturer för kvalitetsarbete som främjar delaktighet. Jag pla-

nerar att rikta min studie mot förutsättningar för delaktighet i verksamhetsutveckl-

ing och undrar därför om du vill delta och bidra med dina tankar och erfarenheter. 
 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om vilka faktorer som kan identifieras 

som framgångsrika avseende att göra medarbetare delaktiga i verksamhetens ut-

veckling och om det finns en samsyn mellan ledning och medarbetare om vad som 

upplevs som viktiga förutsättningar för delaktighet.  
 

För att förstå vilka strukturer och arbetssätt som bidrar till att medarbetare upplever 

delaktighet planerar jag en enkätundersökning till förskolechefer om vad ni anser 

vara centrala verktyg eller arbetssätt för att göra medarbetare delaktiga. Enkätfrå-

gorna kommer jag att utforma utifrån ett antal frågor som berör delaktighet och in-

flytande i stadens medarbetarundersökning vilket medför att jag vill analysera dina 

svar mot resultaten för de utvalda frågorna i medarbetarenkäten. 
 

Ditt deltagande, som självklart är helt frivilligt, innebär i så fall att du utöver att be-

svara enkäten också godkänner att jag får ta del av dina resultat för de utvalda frå-

gorna i medarbetarundersökningen.   

  

Anonymitet är en viktig etisk aspekt i forskningssammanhang. Du kommer att vara 

helt anonym i studien, resultaten kommer endast att redovisas och benämnas som 

förskolechef 1 respektive förskoleenhet 1. Det kommer alltså inte att vara möjligt att 

identifiera chefer och förskoleenheter i studien. Endast jag kommer att ta del av och 

bearbeta materialet. Självklart kommer du också att få ta del av studiens resultat.  

Jag är naturligtvis glad och tacksam om du vill bidra till studien genom att delta i 

undersökningen. Om du väljer att delta kommer min enkätundersökning ut i slutet 

på mars via esMaker. Medarbetarundersökningen förväntas vara klar i början på 
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april och då har du och jag samtal och dialog om de utvalda frågorna i medarbetar-

enkäten.  

Avdelningschef Gunilla Davidsson, samt områdeschefer Lotta Forsman, Gunnel 

Hellman och Cecilia Hjelm är informerade om syftet med min studie. Min förhopp-

ning är att du vill delta i studien och att resultaten kan vara till stöd i ett framtida 

kvalitetsarbete i form av goda exempel. 

 

Tacksam för återkoppling om du vill delta i studien senast torsdag den 23 mars. 

 

Hör av dig om du undrar över något. 

Med vänlig hälsning, Katarina Odén Ryhede 
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Bilaga 3. Index samt frågor från medarbetarenkät 

Aktivt Medskapande index, AMI, består av nio frågor som tillsammans bildar ett to-

talindex samt tre delindex; Motivation, Ledarskap och Styrning. 

 

Motivation handlar om medarbetarnas engagemang och påverkas av arbetets inne-

håll. Tanken är att en motiverad medarbetare har goda förutsättningar att engagera 

sig såväl i sitt arbete som i organisationen som helhet. 
 

 Mitt arbete känns meningsfullt 

 Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete 

 Jag ser fram emot att gå till arbetet 

 

Ledarskap handlar dels om chefernas förmåga att ta tillvara engagemanget i verk-

samheten, dels om deras förmåga att skapa förutsättningar för ökat engagemang hos 

medarbetarna. 
 

 Min chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser 

 Min chef visar förtroende för mig som medarbetare 

 Min chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete 

 

Styrning handlar om i vilken utsträckning organisationens styrning främjar engage-

manget hos medarbetarna och tar tillvara det engagemang som finns i verksamheten. 

 

 Jag är insatt i min arbetsplats mål 

 Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt 

 Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete 

 

Följande frågor från medarbetarenkäten bedömdes specifikt knyta an till studien. 

 

 Jag har, inom ramen för mitt uppdrag, möjligheter att påverka hur jag 

ska utföra arbetet 

 Vi lär av varandra på vår arbetsplats 

 Jag tar egna initiativ till att utveckla min kompetens utifrån verksam-

hetens behov.  

 Jag är med och bidrar med nya idéer till vår verksamhets utveckling 

 På vår arbetsplats tillvaratar vi idéer om förbättringar 
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 Min chef ger mig återkoppling på min arbetsinsats 

 Min chef är tydlig med vilket ansvar och vilka befogenheter jag har 

 Min chef skapar bra förutsättningar för delaktighet på möten 

 På vår arbetsplats är vi aktiva och engagerade på våra möten 

 På vår arbetsplats arbetar vi löpande med att förbättra rutinerna för  

 Vi har tydliga mål på min arbetsplats. 

 


