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Sammanfattning  
Syftet med studien är att undersöka om organisationer skapar förutsättningar för att 
medarbetare ska vara delaktiga i arbetet. Forskningsfrågorna är: Vad gör ledningen 
för att medarbetare ska vara delaktiga i arbetet?; Hur gör ledningen för att 
medarbetare ska vara delaktiga i arbetet?; Vilka påverkansfaktorer finns i 
organisationens kultur och struktur, som kan underlätta för (skapa förutsättningar för) 
medarbetare att vara delaktiga? Studien har genomförts som två fallstudier där 
insamling av datamaterial har skett genom personliga intervjuer och dokument. 
Resultatet visar att det finns metoder, beteenden och påverkansfaktorer som ledare i 
organisationer använder, som ger goda eller vissa förutsättningar för att medarbetare 
ska vara delaktiga. Dessa är, att det finns informations- och kommunikationskanaler, 
ledare i allmänhet är tillgängliga och lyssnar, det finns vissa möjligheter till 
kunskapsutveckling och goda ekonomiska resultat är viktigt. I ett av företagen sker 
viss delegering av ansvar och medarbetare ges viss kontroll över arbetssituationen. 
Resultatet visar också på metoder, beteenden och faktorer som är hinder till 
delaktighet. Organisationerna har byråkratisk styrning och förtroende och tillit är 
ingen självklarhet. De möter inte medarbetarnas individuella behov och det ges ingen 
eller begränsad möjlighet till att delta i beslut. I ett av företagen sker 
ansvarsfördelning enbart vid anställning och ledare ges inte stöd eller utbildning till 
att leda. 
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Abstract 
The purpose of this study is to examine if organizations create the conditions for the 
co-workers to be able to participate in there work. The research questions are: What 
does the management do to get co-workers to participate in the work?; How does the 
management do to make co-workers to participate in the work?; What influences do 
culture and structure in the organization's have, which can facilitate (creating the 
conditions for) co-workers to be participative? The study was conducted as two case 
studies where the collection of data material has been done through personal 
interviews and documents. The results show that there are methods, behaviors and 
influencing factors that leaders in organizations use to provide good or certain 
conditions to co-workers to be participative. These are that there is information- and 
communication channels, leaders are generally available and listen, there are some 
opportunities for skills development and good economic performance is important. In 
one of the companies the delegation of responsibilities is given and co-workers have 
some control over there work situation. The results also demonstrate methods, 
behaviors and factors that are obstacles to the conditions for participation. The 
organizations have bureaucratic control, confidence and trust is not a given thing. 
They face no co-workers individual needs and provides limited or no opportunity to 
participate in decision making. In one of the companies responsibility is given only 
when appointed, and leaders are not being trained to lead or given the appropriate 
support. 
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1.1 Inledning 
I detta kapitel presenteras det undersökta ämnesområdet. Därefter följer syftet och 
studiens forskningsfrågor samt studiens avgränsningar. 

1.2 Bakgrund   
 
Enligt Theorell (2003), har inflytande och delaktighet i arbetet påverkan på 
människan och minskad delaktighet inverkar negativt. Men, ett fungerande inflytande 
innebär ett energikrävande arbete för chefer och anställda (ibid). Ledarskapets 
inverkan och medarbetarnas engagemang i arbetet och dess sammanlagda betydelse 
för förbättringar och ökad effektivitet i organisationen, stöds av forskningen 
(Berglund, 2010, Larsson, 2010; Bäckström, 2009). Ledarskap är svårt menar Wreder, 
(2006). Dock, inom modern kvalitetsutveckling, med fokus på externa kunder och 
deras nöjdhet, är det viktigt att de interna kunderna, medarbetarna, inte glöms bort.  
 
Verksamhetskraven hårdnar, organisationer ska vara attraktiva för finansiärer, bra 
leverantörer till kunder och med en global och avreglerad marknad ökar 
konkurrenssituationen (Petersson, Johansson, Broman, Blücher och Alsterman, 2009). 
För att en organisation ska kunna vara lönsam ingår, att organisationen måste utgå 
från kundens behov och se över det interna arbetssättet, med motivet att en förbättrad 
kvalitet är en framgångsfaktor (Bergman & Klefsjö, 2007).  
 
Kvalitetsutveckling handlar också om att medarbetare ska få möjlighet att göra ett bra 
arbete och känna sig nöjda med vad de åstadkommer. I förlängningen skapar det 
möjligheter att få nöjda externa kunder. (Bergman & Klefsjö, 2007)  
ISO 9000:2005 presenterar principer för hur ett ledningssystem ska utarbetas för att 
ge ökad kvalitet. Ledare är delaktiga i att skapa helheten, när det gäller 
organisationens inriktning och de bör vårda den inre miljön, där personalen kan 
engageras mot organisationens mål. Medarbetarna är organisationens främsta tillgång 
och ett fullständigt engagemang från medarbetarna, medför att deras förmågor kan 
användas för organisationens bästa. (SIS, 2005)  
 
Forskning har funnit att delaktiga medarbetare i framgångsrika organisationer mår 
bättre (Bäckström, 2009; Wreder, 2008) och att delaktighet har inverkan på både 
effektivitet och lönsamhet (Larsson, 2010). Larsson säger, att det vore intressant att 
studera organisationer som inte har fåt skriftliga bevis på att de är framgångsrika 
(ibid). Organisationens arbete ska resultera i att kunden får den höga kvalitet på 
produkten/tjänsten, som hon/han förväntat sig, och att företagen överlever. 
 

1.3 Problem 
 
Med stöd av tidigare resonemang är det viktigt att undersöka hur den vanliga 
organisationen fungerar. Vad det är som skapar förutsättningar för delaktighet på 
arbetsplatsen och hur den rådande företagskulturen ser ut, hur organisationen styr och 
hur kommunikationsstrukturen ser ut. Om kunskap blir tillgänglig, kring hur det 
fungerar i vanliga organisationer, kan detta generera ökade förutsättningar för 
medarbetare att vara delaktiga på arbetsplatsen. Delaktighet är en avgörande 
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framgångsfaktor för företag som vill öka sin konkurrenskraft, och hur man skapar 
detta är en strategisk fråga. Vad som skapar delaktighet i en organisation, och hur 
ledare agerar med hänsyn till befintliga och kommande krav, och hur är 
organisationen beskaffad i en organisation för att skapa ”Allas delaktighet” är 
nödvändiga teman. 

1.4 Syfte 
 
Syftet med studien är att undersöka om organisationer skapar förutsättningar för att 
medarbetare ska vara delaktiga i arbetet. 
 

1.5 Forskningsfrågor 
 
För att ytterligare precisera syftet har det delats upp i följande forskningsfrågor. 
 
Vad gör ledningen för att medarbetare ska vara delaktiga i arbetet? 
Hur gör ledningen för att medarbetare ska vara delaktiga i arbetet? 
Vilka påverkansfaktorer finns i organisationens kultur och struktur, som kan 
underlätta för (skapa förutsättningar för) medarbetare att vara delaktiga? 
 

1.6 Avgränsningar 
 
Studien avgränsar sig till att studera ett handelsbolag och ett transportbolag. 
Ytterligare avgränsning är att en chef intervjuas på handelsbolaget samt två chefer på 
transportbolaget.  
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2 Metod 
I detta kapitel följer en beskrivning av den metod som används för att kunna 
genomföra undersökningen samt det vetenskapliga förhållningssätt som jag utgått 
från. Därefter följer en redogörelse för hur undersökningen är genomförd. Dessutom 
beskrivs begreppen validitet och reliabilitet. 

2.1 Forskningssyfte   
 
För att förklara syftet med en undersökning finns det i huvudsak tre undersöknings-
klassificeringar som forskare använder, explorativ, deskriptiv och förklarande.  
 
Explorativ forskning; innebär att samla information och utveckla idéer om relativt 
otillräckligt analyserade problem eller sammanhang. Det främsta syftet är att utveckla 
förståelse inom ett område där lite är förstått. (Lundahl & Skärvad, 1999) Inom ramen 
för en magisteruppsats, kan det vara svårt att föra en frågeställning som är explorativ, 
eftersom det finns mindre utrymme att bygga vidare på från andras arbete.  
 
Deskriptiv forskning; handlar om att beskriva ett problem, sammanhang eller en 
situation. Typen av frågor i beskrivande forskning är i allmänhet mer strukturerade 
och mer beroende av tidigare idéer och metoder. (Lundahl & Skärvad, 1999) Denna 
typ kan vara lämpad för kvalitativa eller kvantitativa metoder. Till exempel är 
fallstudier en beskrivande del av forskningen, men statistik och numerisk data kan 
också användas för att beskriva.  
 
Förklarande forskning; behandlar orsaker. Fokus är att skaffa fram eller utvärdera en 
förklaring mellan fenomen. Förklarande forskning syftar till att identifiera och 
förklara ett orsakssamband. I denna typ av forskning, utvecklas vanligtvis hypoteser 
som ska testas och sedan undersöka om de uppgifter som de har samlat kan stödja 
eller motbevisa dessa hypoteser. (Lundahl & Skärvad, 1999) 
 
Syftet med studien som beskrivs i detta examensarbete är att undersöka om 
organisationer skapar förutsättningar för att medarbetare ska vara delaktiga i arbetet. 
För att belysa detta har jag undersökt och beskrivit hur organisationer har arbetat för 
att skapa dessa förutsättningar för att uppnå delaktighet och även att försöka förstå hur 
de kan arbeta. Därför passar det deskriptiva forskningssyftet till detta arbete. 
 

2.2 Undersökningsansats  

2.2.1 Positivism-hermeneutik 
Två rådande forskningslinjer, som bygger på två olika sätt att se på människor och 
samhälle och som också skiljer sig åt i metodfrågor är hermeneutik och positivism. 
Den hermeneutiska forskningen pendlar mellan förklaring och förståelse men även 
mellan förståelse och förförståelse beroende på olika inriktningar inom hermeneutiken 
(Alvesson och Sköldberg, 2007). Positivismen utgår från ett naturvetenskapligt 
perspektiv, där känslor inte får påverka, utan fakta måste vara möjlig att kvantifiera 
och behandlas statistiskt (Thurén, 1996). Thurén talar om vetenskap som bedrivs där 
man har ett förstående som ska tolkas, kallas för en hermeneutisk vetenskap.  
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Tolkningar bygger på att vi människor förstår andra människor och att man tolkar 
utifrån sina upplevelser och sin förförståelse (ibid). May (2001) säger, att man 
ständigt är inbegripen i en tolkningsprocess. Han menar att de procedurer med vilka vi 
förstår och tolkar vår sociala värld med, är nödvändiga för själva forskningen (ibid). 
Månsson, (2000) talar också om att det är förförståelsen som är grunden till hur man 
tolkar och att tolkningen pendlar mellan att förstå betydelsen av delarna och helheten 
(ibid).  
 
Då denna studies avsikt är att beskriva och förstå hur organisationer arbetar, ses det 
hermeneutiska perspektivet mer likt det motiv och avsikt som finns för 
undersökningen. Egen bakgrund som distriktssköterska med ett helhetsperspektiv på 
människan från det hermeneutiska paradigmetet har påverkat valet av 
forskningsansats. Detta ses som en lämplig metod att använda för att besvara 
forskningsfrågorna. Dessa val har påverkan på resultatet och en annan forskare, med 
annan erfarenhet och bakgrund, hade kanske valt ett annat tillvägagångssätt för att 
besvara studiens frågeställningar. 
 

2.2.2 Förförståelse och värderingar 
När man genomför en vetenskaplig undersökning är det viktigt att vara medveten om 
sina fördomar och sin förförståelse om det fenomen man studerar. Detta på grund av 
att den förförståelse man har, kan påverka hur man tolkar och analyserar resultatet i 
studien. Detta betonas i litteraturen. Som tidigare nämnts, så trycker Månsson (2000) 
på, att grunden till tolkning är förförståelsen. Han säger att forskaren måste ha en viss 
förförståelse till det som ska studeras, samtidigt som det kan innebära vissa 
svårigheter med att man påverkas av sin förståelse (ibid). Thurén (1996) menar, att vi 
inte kan förstå någonting utan förförståelse, den påverkas av våra värderingar, den kan 
även leda oss fel och att förförståelsen ändras efter det att vi fått nya erfarenheter 
(ibid).  
 
Om värderingar säger Thurén, (1996) att forskningen ska vara värderingsfri då 
värderingar bygger på känslor som kan handla om till exempel människors moral eller 
motivation att uppnå vissa saker. Thurén betonar att vetenskapen handlar om fakta, 
förklaringar och tolkningar, det är därför viktigt att inte låta värderingar påverka sina 
resultat, att inte manipulera resultatet så att det passar till ens värderingar. Thurén 
tillägger att detta är svåra frågor som inte har några entydiga svar, när det handlar om 
värderingar, moral och ansvar för sina resultat (ibid). Det är viktigt att påpeka att den 
egna uppfattningen och iakttagelser om hur organisationer arbetar, präglar 
förförståelsen. Detta, eftersom erfarenhet som arbetsledare och anställd, ur 
medarbetarperspektiv och ledarperspektiv givit en förförståelse och påverkar 
förståelsen. 
 

2.2.3 Induktion, deduktion och abduktion 
Forskare använder sig av olika ansatser för att dra slutledningar i sin forskning. Dessa 
är induktion, deduktion eller abduktion och går ut på följande.  
Induktion; innebär att forskaren utgår från empirin för att komma fram till generell 
kunskap om teorin, vilket gör det möjligt att utifrån observationer kunna dra 
slutsatser, göra generaliseringar (Andersen, 1998). Slutledningarna är osäkra då de 
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bygger på selektiv information och induktion kan därför enbart betraktas som ett 
sannolikhetsuttalande (Wedin & Sandell, 2004).  
Deduktion; innebär att forskaren utgår från en regel, vedertagna teorier, allmänna 
principer eller naturlagar och med dess hjälp förutsäger ett utfall av ett fall. Slutsatser 
dras om individuella företeelser genom att ha teorier eller principer som 
utgångspunkt, (Patel & Tebelius, 1987) och slutledningen anses därefter som giltig 
om den hänger samman logiskt (Thomassen, 2007).  
Abduktion; innebär att forskaren varvar utgångspunkt och riktning ifrån empiri och 
teori växelvis (Alvesson & Sköldberg, 2007). Eftersom denna studie utgår från 
vedertagna teorier för att testa slutsatserna i företeelser i empirin, används en deduktiv 
ansats. 
 

2.2.4 Kvantitativ eller kvalitativ metod 
Vid en undersökande forskning kan forskaren utgå från en kvantitativ eller kvalitativ 
metod. Den kvantitativa metoden syftar till att fastställa en kvantitet, vilket betyder att 
den ska mäta hur mycket som finns av något. En kvalitativ metod försöker anträffa 
den sorts kvalitet som skiljer den från andra (Eneroth, 1984) och som fungerar bäst 
när man ska försöka förstå eller hitta mönster (Trost, 1997). Om en metod är bättre än 
en annan, kan bara bedömas utifrån problemställning, praktiska möjligheter och vad 
som är etiskt försvarbart (Winter, 1973). När man utvecklat problemställning och valt 
undersökningsutformning kan man avgöra om det är en kvantitativ eller en kvalitativ 
ansats som är mest lämplig för undersökningen (Jacobsen, 2002). I detta arbete vars 
avsikt är att beskriva och förstå hur organisationer arbetar, ses det relevant att använda 
en kvalitativ ansats. Ändamålet att anträffa de kvaliteter som finns inom 
undersökningens område med en kvantitativ metod som söker efter att bestämma en 
kvantitet skulle därmed passa sämre till intentionen.  
 

2.3 Undersökningsstrategi  
 
Litteraturen beskriver olika typer av strategier för att genomföra undersökningar, till 
exempel experiment, surveyundersökningar och fallstudier. På grund av att fallstudien 
passar till syftet för denna undersökning, kommer endast denna typ att förklaras. 
Fallstudien är lämplig när frågan är, hur, och när studien har ett beskrivande syfte.  
Fallstudier; är en undersökning som studerar en person, grupper eller organisationer. 
Syftet är att få förståelse för agerande utifrån deras föreställningar, att påträffa det 
unika eller visa på stöd för olika beteenden. I fallstudien studerar man fenomenet mer 
på detaljnivå, för att få kunskap om komplexiteten i ett förhållande. (Wedin & 
Sandell, 2004) Fallstudier är ingen egen metod utan en strategi som innebär både 
kvalitativa ansatser, som observation och intervju, men också kvantitativa ansatser 
som befintlig statistik och enkätundersökningar. (Johannessen och Tufte, 2003)  
 
Yin (1994) anger sex beviskällor för insamling av data i fallstudien: dokumentation, 
arkivmaterial, intervjuer, direkt observation, deltagande observation och fysiska 
artefakter. Alla behöver inte användas i varje enskild fallstudie. Men betydelsen av 
flera datakällor för reliabiliteten i studien är välkänd. (ibid) Dokumentation kan vara 
brev, promemorior, dagordningar eller rapporter. Validiteten hos dokumenten ska 
granskas noggrant för att undvika att felaktiga uppgifter tas med som data. En viktig 
anledning till användningen av olika dokument, är för att styrka de bevis som samlats 
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in från andra källor. Det har funnits kritik kring potentialen och för en övertro på 
dokument som bevis i fallstudier. Det kan finnas en risk för detta, om forskaren är 
oerfaren och av misstag ser vissa typer av dokument som renodlad sanning (ibid). 
 

2.4 Datainsamlingsmetod 

2.4.1 Primärdata och sekundärdata 
Insamling av information är avgörande för resultatet i den forskning som bedrivs och 
de data som samlas kan delas i två kategorier, primärdata och sekundärdata.  
 
Primärdata; är den information som forskaren själv samlar in, anpassad för att 
uppfylla undersökningssyftet. I denna studie är primärdata i form av kvalitativa 
intervjuer, då de erbjuder flexibilitet. Dessa ger intervjuaren potentialer till att ta del 
av den intervjuades erfarenheter och upplevelser (Kvale, 1997). Jag har valt att 
använda mig av en semistrukturerad intervju, vilken är en metod där man använder 
sig av på förhand specificerade frågor, men med en betydligt mer öppen struktur än en 
strukturerad intervjuform. Samtidigt som den är mer standardiserad än den 
ostrukturerade formen. Den semistrukturerade intervjun tillåter följdfrågor. Till hjälp 
har intervjuaren här en tematiskt uppbyggd intervjuguide. (May, 2001) 
En ostrukturerad intervju skulle göra det svårt att uppnå syftet, att beskriva och förstå 
det undersökta ämnet. (ibid)  
 
Sekundärdata; är data som redan är insamlad. Det är i denna studie den information 
som har samlats in från vetenskapliga artiklar, litteratur via databaser genom 
sökorden; delaktighet, ledarskap, kvalitet och organisation. Winter, (1973) säger att 
det primära syftet med genomgång av litteratur är att samla kunskap om problemet för 
att skapa en teoretisk ram. Den ska fungera som tolknings- eller förklaringsmodell, 
precisera problemställning samt bidra till val av metod (ibid). Till sekundärdata hör 
även till exempel en organisations samlade dokument. 
 

2.5 Undersökningens genomförande  

2.5.1 Syfte och perspektiv 
Syftet med studien som är att undersöka om organisationer skapar förutsättningar för 
att medarbetare ska vara delaktiga i arbetet. För att belysa detta har jag undersökt och 
beskrivit hur ledare och organisationer har arbetat och om de i detta arbete skapar 
förutsättningar för delaktighet.  
 

2.5.2 Utarbetande av intervjufrågor 
Intervjufrågor till studien har hämtats från tidigare forskning (Larsson, 2010) 
(intervjufrågor, se Bilaga A). Frågorna har delvis omformulerats för att 
överensstämma med denna studies syfte. Varför valet föll på dessa intervjufrågor, är 
att de använts i tidigare forskning och är utvärderade. Larsson, (2010) har i sin 
forskning sökt efter vilka ledarkvalitéer som fanns i undersökta organisationer, vilket 
även är en ansats i denna studie. Det intervjuformulär som används i denna studie 
finns i bilaga (se Bilaga B).  
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2.5.3 Beskrivning av tillvägagångssätt för studien 
Inledningsvis gjordes litteraturstudier inom områden som delaktighet, kvalitet, 
ledarskap och organisation. För att få ledningens perspektiv valdes att genomföra 
intervjuer av tre ledare på ledningsnivå. Användandet av detta tillvägagångssätt var 
tänkt för att få insikt i organisationernas och ledarnas arbetssätt och arbetsmetoder. 
Varför valet föll på intervjuer av anställda på chefsnivå, var för att få ledningens 
perspektiv på arbetssätt och metoder. 
 

2.5.4 Urval av företag och informanter 
I denna studie har använts ett strategiskt urval för att få relevant information inom 
begränsad tid. Några kriterier var att nå företag samt chefer som inom kort tid kan 
avsätta tid till intervjuer. För att söka lämpliga företag, togs telefonkontakt med en 
högskola som genomför chefsutbildningar. De lämnade förslag på företag som hade 
chefer som varit tidigare studenter. Telefonkontakt togs med ett urval av dessa företag 
varav två företag med en person på ledningsnivå i ett företag och två personer på 
ledningsnivå i ett annat företag kunde avsätta tid till intervju. Varför detta skulle vara 
ett relevant urval, grundar sig på förförståelsen att personer med högskoleutbildning, 
skulle ha en viss förståelse för frågeställningarna i denna studie och skulle kunna ge 
relevant information på kort tid. De valda företagen är; ett privatägt handelsbolag med 
verksamhet i Norden som har sitt huvudkontor i Sverige och ett multinationellt 
transportbolag med lokala kontor i Sverige. Informanterna är; från handelsbolaget, 
företagets personalchef och från transportbolaget, en gruppchef samt platschefen från 
ett lokalkontor.  
 

2.5.5 Respondenter och intervjuer 
Intervjufrågorna skickades före intervjuerna via e-mail till informanterna för att de 
skulle vara införstådda med typen av frågor som skulle ställas. En längre intervju 
gjordes därefter med personalchefen i handelsbolaget och en längre intervju gjordes 
med en gruppchef respektive platschefen vid transportbolaget. Intervjuerna 
genomfördes på vardera chefs arbetsplats. Vid intervjutillfället kontrollerades med 
respondenten hur denne har uppfattat frågorna. Respondentens svar repeterades 
dessutom direkt efter intervjun, för att få vetskap om att dessa uppfattats rätt. 
Intervjuerna spelades in, varefter de transkriberades.  För att följa upp, komplettera 
och tydliggöra togs ny kontakt med respektive chef via e-mail och telefon en tid efter 
intervjun. Intervjuerna sammanställdes därefter.  
 

2.6 Analysmodell  

2.6.1 Analys och tolkning av data  
Analys av data består av att undersöka, kategorisera, eller på annat sätt kombinera 
bevisen för att hantera ursprungliga förslag i studien (Yin, 1994). Kvale (1997) 
redogör för en hermeneutisk tolkning av ett intervjumaterial. Tolkningen är en växling 
mellan delar och helhet, vilken utgår från enstaka uttalanden som tolkas ihop med en 
sammanlagd tolkning av data, ihop med information om respondenten som inte 
framkommer i texten. (ibid) En förförståelse har jag som forskare med mig, men det 
är respondenternas beskrivning som ska förstås. Vid databearbetning och analys, 



 8 
 

måste forskarens förförståelse beaktas, vilket medför en självreflektion. (Alvesson och 
Sköldberg, 1997) 
 
Resultaten från intervjuer analyserades utifrån vald teori. Vid analysarbetet användes 
naturliga meningsenheter i respondenternas svar och centrala teman från 
intervjuguiden. Till en början lästes hela intervjun för att få en känsla för innehållet. 
Meningsenheter fastställdes för att sedan formuleras som teman. Respondenternas 
svar tolkades för att tematiseras innan centrala delar kunde knytas samman. (Kvale, 
1997) I bearbetning och analys användes meningskoncentrering men även ad hoc 
metoden. Det är en intervjuanalysform som innebär att man växlar fritt mellan olika 
tekniker. (ibid) 
 

2.7 Validitet och reliabilitet  
 
För att få fram resultat utnyttjar kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder olika 
datainsamlingstekniker. Gemensamt i alla datainsamlingstekniker gäller att man vill 
försöka få en uppfattning om hur väl de mäter det man vill mäta. Man använder då 
begreppen validitet och reliabilitet för att redogöra för hur väl en datainsamling eller 
mätning är gjord. (Malterud, 1998) 

2.7.1 Validitet  
Validiteten handlar om att forskningen måste ha giltighet, vilket betyder att man har 
undersökt det man hade tänkt sig att undersöka och ingenting annat (Thurén, 1996; 
May, 2001). En studies validitet, avser att den mäter det som är relevant i 
sammanhanget, vilket bland annat beror på konstruktionen av mätinstrumentet, vilket 
ska ge en frånvaro av systematiska mätfel, enligt Malterud (1998). Validiteten avser 
även i vilken utsträckning resultaten är överförbara.  
 
Wedin & Sandell, (2004) lämnar förslag till utformandet av frågor, för att dessa ska 
stärka det som undersökningen avser att mäta (ibid). I denna studie används dessa 
förslag. För att säkerställa frågornas relevans görs en återblick till studiens syfte. Ett 
annat är att kontrollera med respondenten vid intervjutillfället att denne uppfattat 
frågorna som de var avsedda att uppfattas. Dessutom repeteras respondentens svar, för 
att få vetskap om att dessa uppfattats rätt, direkt efter intervjun. På detta sätt 
minimeras antalet systematiska fel, enligt Wedin & Sandell (2004). En studie anses ha 
hög validitet när den är väl förankrad i etablerade teorier. Denna studie kan anses ha 
hög validitet eftersom den är grundad på etablerade teorier. För att öka 
undersökningens validitet har den egna förförståelsen beskrivits, hur datainsamlingen 
gjorts och urvalet beskrivits. Är den som gör en undersökning noggrann med detaljer 
kan man öka möjligheten till en hög validitet.  
 

2.7.2 Reliabilitet  
Reliabiliteten handlar om att undersökningen har pålitlig information. Thurén (1996) 
säger, att med tillförlitlighet innebär att mätningarna är korrekt gjorda. Enligt Wedin 
& Sandell, (2004) är det ett uttryck för förmågan att mäta på rätt sätt. Malterud, 
(1998) menar att det avser att mäta på ett tillförlitligt sätt, att det beror på 
mätsituationen och frånvaron av slumpmässiga mätfel (ibid). Detta handlar enligt 
Wedin & Sandell, (2004) om noggrannhet och exakthet i en mätning. Reliabiliteten 
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handlar dessutom om i vilken utsträckning en mätning ger samma resultat vid 
upprepade försök. En studie anses vara beroende av ett lämpligt antal respondenter för 
att kunna avgöra reliabiliteten. Dessutom anses en studie ha hög reliabilitet om 
empirin representerar verkligheten.  
 
Denna studie har tre respondenter. Det hade varit önskvärt att ha fler respondenter och 
även representanter från andra kontor för att säkerställa reliabiliteten. Även om 
undersökningen går till på rätt sätt, så betyder inte det att man undersöker rätt saker. 
Om man undersöker rätt saker spelar ingen roll, ifall undersökningen inte är 
tillförlitlig. För att minimera risken för felaktigheter i registreringen av data från 
intervjuerna, har valet fallit på att referera dessa med respondenternas påståenden så 
direkt som möjligt, detta för att få en hög reliabilitet. Dessutom ökar reliabiliteten då 
flera datakällor har använts.  
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3 Teoretisk referensram 
Avsikten med detta kapitel är att först ge läsaren en teoretisk översikt över 
kvalitetsområdet och sedan vad som är relevant inom kvalitetsområdet för denna 
studie. 

3.1 Kvalitetsområdet 

3.1.1 Kvalitet och kund 
Om kvalitet säger Bergman & Klefsjö, (2007) att det handlar om att kvaliteten på en 
produkt eller en tjänst, är den förmåga som i finns i den, som gör att den uppfyller och 
tillfredsställer, eller helst överträffar kundens behov och förväntningar. Och kunden är 
den individ eller den organisation för vilken någon vill skapa värde. Bergman och 
Klefsjö tillägger att centreringen till kunden gäller inte enbart den externa kunden. 
Inom företaget har varje medarbetare interna kunder. (ibid) 
 

3.1.2 Kvalitetsutveckling   
För att kunna få till stånd ett framgångsrikt arbete med hög kvalitet, krävs att flera 
förutsättningar finns. Det är dock till slut kunden, som avgör om resultatet är till 
belåtenhet.  Kvalitetsfrågor är idag en integrerad del i verksamheter och en offensiv 
kvalitetsutveckling handlar om att förebygga, förändra och förbättra. (Bergman & 
Klefsjö, 2007) 
 

3.1.3 Offensiv kvalitetsutveckling   

 
Figur 3.1 Offensiv kvalitetsutveckling kan ses som ledningssystem (Bergman & 
Klefsjö, 2007) 
 
En offensiv kvalitetsutveckling handlar om att ett ledningssystem som består av 
värderingar, arbetssätt och verktyg, har syftet att uppfylla eller helst överträffa de 
externa och interna kundernas behov och förväntningar, med en reducerad mängd 
resurser (Bergman & Klefsjö, 2007). Arbetet med en offensiv kvalitetsutveckling 
måste bygga på ett helhjärtat och engagerat stöd från ledningen, där man ser 
kvalitetsfrågor som ett prioriterat område (ibid). Målet med högre 
kundtillfredsställelse, lägre resursförbrukning och en helhetssyn på kvalitetsarbetet, 
bygger på ingående värderingar, verktyg och arbetssätt (Figur 3.1). Författarna 
förklarar vikten av den offensiva kvalitetsutvecklingen för att uppnå kvalitet, med en 
modell som består av viktiga fundament, värderingarna (Figur 3.2).  
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Figur 3.2 Hörnstensmodellen enligt Bergman och Klefsjö, (2007) 
 
 
Med basen i ett engagerat ledarskap, innehåller modellen de grundläggande 
värderingarna: 
 
Sätt kunderna i centrum: Att sätta kunden i centrum betyder, att aktivt söka 
information beträffande dennes behov och förväntningar, för utveckling och 
produktion. Därtill gäller, att möta eller överträffa behov och förväntningar. Detta rör 
inte enbart organisationens externa kunder, utan i lika hög grad de interna kunderna, 
medarbetarna. 
 
Basera beslut på fakta: Det innebär en aktiv informationsinsamling. Strukturering och 
analys av kundernas behov och förväntningar är centralt, för att nå framgång med att 
anpassa processer och produkter.  
 
Arbeta med processer: I arbetets processer sker en omvandling av resurser och 
material till produkter. Målet är att resultatet ska, med minsta möjliga 
resursförbrukning tillfredsställa eller överträffa kundens behov och förväntningar. 
 
Arbeta ständigt med förbättringar: Grunden i kvalitetsutveckling är att man alltid kan 
uppnå förbättringar. Förbättringar kan avse förmågan att tillfredställa eller överträffa 
kundernas förväntningar, minska resursförbrukning eller kombinationer av dessa. 
Högre krav, ny teknik, nya arbetsmetoder, kräver att ständigt söka förbättringar kring 
kvalitet på produkter, tjänster och processer. Små åtgärder eller större förbättringar 
har avgörande betydelse för en offensiv kvalitetsutveckling. 
 
Skapa förutsättningar för delaktighet: Genom delaktighet och premiering, skapas 
yrkesstolthet och engagemang för medarbetarna, till att ständigt förbättra produkter 
och processer. Hinder för delaktighet måste tas bort, samtidigt som medarbetarna 
måste ta sitt ansvar för arbetet. Ledningen måste stimulera och stödja utvecklingen av 
medarbetarna avseende deras självtillit, kommunikation, medskapandeförmåga, 
målmedvetenhet och erfarenhetslärande.  
 
Engagerat ledarskap: Integritet, tydlighet och kommunikation från ledarna är av 
väsentlig betydelse för medarbetarnas delaktighet och engagemang i kvalitetsarbetet.  
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De olika värderingarna påverkar varandra och det är viktigt att ha förståelse för 
sambanden, vilket innebär att ha en helhetssyn på arbetet för att nå framgång i 
offensiv kvalitetsutveckling (Bergman & Klefsjö, 2007). Undersökningar visar att 
organisationer som framgångsrikt arbetar med offensiv kvalitetsutveckling, har bättre 
ekonomisk utveckling än motsvarande genomsnittsföretag (ibid.). Framgång, i termer 
av ett högt engagemang hos medarbetarna och en stor vilja att bidra till företagets 
utveckling, kan kopplas till ett konsekvent agerande från ledning och nyckelpersoner i 
företaget över lång tid. (Berglund, 2010) Enstaka avvikelser kan ge stora negativa 
effekter på kort tid (ibid).  
 
Likt det som Bergman och Klefsjö (2007) hävdar, om vikten av att samtliga 
hörnstenar samverkar för en framgångsrik kvalitetsutveckling, menar också Berglund 
(2010) att grundtankarna inte bara kan bedömas var för sig, utan samspelar inbördes 
och ger en samlad effekt (ibid). Men, för att underlätta ett framgångsrikt 
kvalitetsarbete, bör alla medarbetare på alla nivåer ha möjlighet att vara delaktiga i 
arbetet (ibid). När organisationen arbetar med framtagandet av organisationens 
värdegrund, är det viktigt med hög delaktighet. Värdegrunden måste delas av alla för 
att organisationen ska ha framgång. (Bergman & Klefsjö, 2007) Skapande av 
gemensamma visioner ger samhörighetskänsla, men det är viktigt att de växer ur den 
enskildes vision (Senge, 1996).  
 

3.2 Delaktighet  

3.2.1 Begreppet delaktighet 
Delaktighet och medverkan ”uttrycker deltagande i organisationens besluts- och 
förändringsprocesser. Det går att tänka sig medverkan och delaktighet som något 
passivt, att ta del av information och acceptera uppställda mål…” (Berglund, 2010, 
s.6). Delaktighet och medverkan innefattar aktiv handling och kan ses som det synliga 
uttrycket för engagemang. Andra begrepp som används är involvering eller 
uppslutning, kring företagets mål eller förändringsinsatser. (ibid.) Delaktighet eller 
medverkan anknyter till engagemang, ” men beskriver snarare effekter av eller 
orsaker till engagemang än engagemanget i sig. Det finns en tilltro hos forskare att 
delaktighet ökar engagemang både för uppgiften och för organisationen, men också 
det omvända, att ett högt engagemang skapar delaktighet.” (ibid, s.45). Man kan skilja 
på delaktighet; i betydelsen egenmakt eller lokal beslutsrätt och i betydelsen 
medverkan i företagets gemensamma beslutsprocesser (ibid). Arbetstagarinflytande 
fokuserar på direkt deltagande, i stället för deltagande genom arbetsplatsråd (Torka, 
van Woerkom & Looise, 2008). Detta kan definieras som en process som tillåter 
anställda att utöva ett visst inflytande över sitt arbete och de förhållanden under vilka 
de arbetar (ibid).  
 
Berglund (2010) menar att nyansskillnader mellan begreppen delaktighet och 
engagemang beror mer på beskrivningssätt och preferenser hos olika författare och 
studerade organisationer än på en motsägelsefri begreppsapparat och teoribildning 
med väsentligt olika innebörd. Enligt Berglund används begreppen, ökat engagemang, 
ökad delaktighet hos medarbetarna i organisationer ganska liktydigt, men många 
föredrar det senare begreppet, ”antagligen för att ’sälja hem’ principerna till 
beslutsfattare genom en betoning på att syftet med engagemanget är att åstadkomma 
bättre resultat." (ibid. s. 46) 



 13 
 

För att arbetet med att tillfredsställa kunden med ständigt förbättrad kvalitet, krävs att 
organisationen skapar förutsättningar för alla medarbetare att vara delaktiga (Bergman 
och Klefsjö, 2007).  Allas delaktighet uppnås genom metoder som är baserade på 
kommunikation, delegering och utbildning (ibid). Syftet med dessa metoder är att ge 
medarbetarna kunskap om deras tillskott i organisationen och i vilken riktning 
organisationen arbetar mot. Ett ytterligare syfte är medarbetarens förmåga att 
genomföra nödvändiga förbättringar (Bäckström, 2009). Bäckström vidareutvecklar 
värderingen ”Allas delaktighet” i sin forskning och menar att den kännetecknas av 
utveckling, inflytande och att bli informerad. Att alla medarbetare kan vara delaktiga 
har i forskningen visat sig vara relaterad till hållbar hälsa, vilket indikerar att det är 
viktigt att arbeta med att skapa förutsättningar för delaktighet för alla. (ibid.) 
 

3.2.2 Kommunikation   
Kommunikation som enligt Bäckström, (2009) innefattar att bli informerad, handlar 
om att ha god kommunikation inom hela organisationen. Att bli informerad visar 
Bäckströms forskning, har en avsevärd inverkan på medarbetarnas möjlighet att vara 
delaktig (ibid). I ledarskapet ligger, för att skapa delaktighet, att kommunicera ut 
frågor och åtgärder (Bergman & Klefsjö, 2007). Det är viktigt för delaktigheten att 
ledningen ger information om organisationens planer och samlar in information och 
erfarenheter. Dessutom, att ledningen konsulterar de anställda, där de kan ge förslag 
och presentera sina åsikter, ökar delaktigheten. (Theorell, 2003)   
 

3.2.3 Delegation    
Delegation innefattar att ha inflytande (Bäckström, 2009). Att ge inflytande, innebär 
att låta medarbetarna påverka sin arbetssituation och att ta idéer och förslag från dem 
på allvar och att idéer och förslag leder till åtgärder. Det är viktigt för medarbetare att 
kunna påverka i både små och stora frågor. (ibid.) Theorell (2003) menar att det 
innebär att medarbetare deltar i förhandlingar i formaliserade kommittéer och i 
beslutsfattande i samråd mellan parter (ibid.). Medarbetarnas engagemang bygger på 
förtroende och många är både villiga och glada att delta i utvecklingsarbete om de 
litar på sina ledare och känner att deras engagemang gör skillnad (Bergvall-Kåreborn, 
Bergquist och Klefsjö, 2009). Utan förtroende kommer medarbetarna inte att agera, på 
grund av misstankar om att deras röster blir ohörda och deras förslag inte blir 
realiserade (ibid).  
 
Beslutsfattande kan sträcka sig mellan att det inte finns någon påverkansmöjlighet 
från andra till en hög grad av inflytande. Delegation innebär att ledaren ger en individ 
eller en grupp både ansvar och befogenheter att fatta beslut. (Yukl, 2007) Det är stor 
skillnad mellan deltagande i beslutsprocessen och reellt inflytande och egenmakt 
(Yukl, 2008). Delaktiga anställda höjer kvalitén på beslutsfattandet genom att det 
förbättrar engagemanget för beslutet. Dessutom förbättras motivation, samarbete och 
kommunikationen på arbetsplatsen. Delaktiga medarbetare kan också minska 
belastningen på handledare, uppmuntra kompetensutveckling i arbetslivet, och bidra 
till bättre anställningsförhållanden. (Parasuraman, Rahman & Rathakrishnan, 2011) 
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3.2.4 Utbildning    
Utbildning menar Bäckström, (2009) består av utveckling. Denna utveckling handlar 
om att ge medarbetarna möjligheter att utveckla sina färdigheter och att utvecklas 
personligen (Bäckström, 2009; Bergman & Klefsjö, 2007).  
 
En lärande organisation  
För att uppnå en lärande kultur och ständiga förbättringar krävs en lärande 
organisation. Följande element är kritiska menar Senge (1996); Personligt mästerskap 
som handlar om att varje individ måste få möjlighet att utvecklas. Organisationens 
vilja och förmåga att lära, är beroende av individens vilja och förmåga att lära. 
Mentala modeller styr vårt sätt att tolka det vi ser, och det är viktigt att förstå både 
egna och andras mentala modeller för att kunna påverka. Att lära inom organisationen 
innefattar att skapa gemensamma visioner, för att kunna nå gemensamma mål. 
Skapande av gemensamma visioner ger samhörighetskänsla, men det är viktigt att de 
växer ur den enskildes vision. Sist det centrala; systemtänkandet, som betyder att 
händelser eller beslut i en del av systemet kan få konsekvenser på helt andra delar av 
systemet. (Senge, 1996) 
 
Sammanfattningsvis menar Bäckström, (2009) beträffande delaktighet med de 
ingående delarna, kommunikation, delegation och utbildning. För att ha god 
kommunikation och för att ta vara på medarbetares förslag samt att ge möjligheter till 
utveckling och att kunna påverka, krävs av ledare att de delegerar och ger 
motsvarande befogenheter till medarbetarna. 
 

3.2.5 Effekter av delaktighet och engagemang  
Enligt Berglund (2010) ger delaktighet och engagemang effekter på trivsel, prestation, 
produktivitet och på effektivitet, vilket direkt bidrar till lönsamhet samt på medverkan 
och acceptans vid förändringar. Andra effekter av ökat engagemang och inre 
motivation, som gynnar företaget är, att närvaron ökar, benägenheten att byta arbete 
och personalomsättningen minskar. Dessutom attraherar arbetsplatsen kvalificerad 
arbetskraft, kreativitet och initiativkraften ökar. Därtill ökar viljan att lära och lärandet 
blir bättre, relationerna på arbetsplatsen förbättras samt att viljan att anta utmaningar 
och att ta risker ökar. (ibid.) 
 
Flera forskare stöder tanken att förändringsprogram är mer effektiva vid högre grad av 
delaktighet från ledare och medarbetare. Delaktighet ses som en framgångsfaktor både 
vid arbete med hälsofrämjande och vid organisationsutveckling (Larsson, Landstad & 
Vinberg, 2009). Larsson, m.fl. fann i sin studie vid införande av en modell för 
hälsofrämjande ledarskap, att medarbetarna betonade vikten av att vara informerad 
och att ha sin vision förankrad i arbetet (ibid). 
 

3.3 Ledarskap  
 
Bolman och Deal (2005) delar in ledarskap i fyra kategorier som består av: 
Strukturellt ledarskap, Human Resource-ledarskap (HR), Politiskt ledarskap och 
Symboliskt ledarskap. Strukturella ledare fokuserar på analys och design, struktur, 
strategi, miljö, genomförande, experiment och anpassning. HR-ledare ger stöd och 
egenmakt och är synliga och tillgängliga. De ökar delaktigheten, ger support, delar 
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information och flyttar beslutsfattandet ner i organisationen. Politiska ledare bildar 
koalitioner, klargör vad de vill och vad de kan få och fördelar makt och intressen. De 
använder sig av övertalning eller förhandling och tvång om det behövs. Symboliska 
ledare använder inspiration och organisationen är en scen som ska spela vissa roller. 
De använder symboler för att fånga uppmärksamhet och för att kommunicera en 
vision. (ibid) 
 
Bergman och Klefsjö (2007) anser att ledarskapet är en av de viktigaste 
framgångsfaktorerna för företagets resultat. De påpekar att ledare som endast 
koncentrerar sig på att få arbetet gjort, är mindre resultatrika än de som även betonar 
relationerna. Ledarskapet handlar om att utan tvång påverka en grupp i en given 
riktning och om förmågan att ha inflytande på andras tankar och handlingar. (ibid)  
 
I grunden till ett framgångsrikt kvalitets- och verksamhetsutvecklingsarbete ligger ett 
ledarskap med engagemang (Sörqvist, 2004). Deming, 1993, (i Bergman och Klefsjö, 
2007) anser att ledningens engagemang är avgörande för ett bestående 
förbättringsarbete. Han trycker på ledarskapets betydelse och det som ingår i ledarens 
arbete. Ledningen ska koncentrera sig på processen och medarbetarna. Alla ska ges 
möjlighet att utvecklas i sitt arbete, uppmuntras till utbildning och vidareutveckling 
och att man stimulerar yrkesstolthet. Deming betonar att osäkerhet och rädsla för 
förnyelse minskar när medarbetare är delaktig i förändringsförslag. Det är viktigt att 
alla vet och kan kontrollera vad som är ett bra arbete, att kunna påverka sin 
arbetssituation samt att få gehör för förbättringsförslag. (ibid.) Lagrosen & Lagrosen 
(2009) tillägger att de anställda också ska ges möjlighet att delta i aktiviteter som 
berikar och utvecklar deras kreativitet (ibid.).   
 

3.3.1 Kvalitetsledning - engagerat ledarskap/delaktighet/hälsa 
Bäckström (2009) visar i sin avhandling på resultat från undersökningar hur 
kvalitetsledning kan tillämpas för att främja hälsa bland medarbetarna. Ledarna i 
studerade organisationer har och praktiserar aktivt dessa ledarskapsmetoder, 
beteenden och värderingar. Ledarna,  
 

 genomför regelbundet utvecklingssamtal, lyssnar aktivt och försöker hitta 
åtgärder 

 genomför fattade beslut, och är på medarbetarnas sida.  
 är synliga och tillgängliga för frågor, diskussioner och viktiga beslut.  
 går runt i organisationen, talar med alla om arbetet och privata frågor, vilket 

hjälper ledarna att lära känna medarbetare.  
 praktiserar ett engagerat, synligt och aktivt ledarskap, gå runt i organisationen 

för att delta.  
 dominerar inte, är ödmjuka i ledarskap och i kommunikation.  
 är engagerade och omtänksamma, de bryr sig.  
 ger vägledning, coachar medarbetare till att våga prioritera och fatta beslut 

själv, detaljstyr inte.  
 delegerar ansvar och befogenheter till medarbetare, som ofta har bäst 

information och kunskap om situationerna.  
 arbetar aktivt för att vårda ett lärande klimat 
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 dessutom skapar de balans mellan arbete och privatliv, medvetna om att de är 
förebilder, försöker därför att inte arbeta för mycket.  

 
Med ett kvalitativt ledarskap där medarbetare får vara delaktiga följer också en 
hälsosam arbetsplats (Bäckström, 2009). Detta kräver av ledning och ledarskap att 
ledarna kommunicerar och är en förebild. Bäckström trycker på att, som ett led i att 
uppnå allas delaktighet och därigenom hållbar hälsa, ska ledarna ge medarbetarna 
möjlighet att utvecklas kunskapsmässigt och personligt. De bör låta medarbetarna 
påverka arbetssituationen samt att ta deras förslag och råd på allvar samt informera 
och kommunicera tydligt. Men, för att kunna genomföra detta, behöver cheferna 
delegera och ge medarbetarna motsvarande befogenheter. Dessutom bör ledarna, 
verkligen försöka förstå medarbetarna och deras arbetssituation samt vara rättvis och 
hålla löften. Därtill bör ledaren stanna i ledarrollen tillräckligt länge för att hinna 
bygga upp förtroende och tillit. (ibid) 
 

3.3.2 Ledarskap för kvalitet, effektivitet och hälsa 
Ledarskap, kvalitet, effektivitet och hälsa är viktiga faktorer för en organisations 
framgång, visar Larsson (2010), i sin avhandling från forskning i effektiva, friska och 
prisbelönta organisationer. De värderingar som chefer har om sina medarbetare 
påverkar deras beteende. Ledarskapsbeteenden har även inflytande på medarbetarnas 
beteenden, som sedan påverkar organisationens resultat (ibid). En organisation som 
skapar positiva resultat känner stolthet, och medarbetarnas beteenden kan bli ännu 
mer produktiva, mot förbättrade resultat och till ett ökat erkännande. Det startar en 
självgående positiv spiral, men, en negativ spiral kan vara lika möjlig (ibid). Larsson 
anser att ledarskap som syftar till att integrera dessa ledarskapsvärderingar och 
ledarbeteenden bidrar positivt till både effektivitet och medarbetarnas hälsa. Både 
situationsbundna och universella faktorer är viktiga då man fastställer hur ledarskapet 
ska praktiseras. (ibid) Ledarvärderingar och ledar- och organisationsbeteenden som 
organisationerna uppvisade var enligt Larsson (2010) följande:  
 
Ledarvärderingar: 
Delegering av ansvar och befogenheter är bra för individen och organisationen, Om 
en anställd har god hälsa utvinns bättre resultat, Människor är olika, Teori Y 
hypoteser (medarbetarna tycker om att arbeta, ser arbetet som ett tillfälle för personlig 
utveckling, är öppna för nya erfarenheter och villiga att ta ansvar). (ibid) 
 
Ledar- och organisationsbeteenden: 
Strategisk och visionär ledarroll; Ledarna har en helhetssyn och ger medarbetare 
möjlighet att se sitt eget bidrag till organisationen. De klargör organisationens vision 
och kommunicerar strategier, grundvärderingar, mål samt organisationens planerade 
riktning. Ledarna är medvetna om betydelsen av ständigt föränderliga yttre och inre 
krav. (ibid) 
 
Kommunikation och information; Organisationerna har en infrastruktur för 
information och kommunikation. Regelbundna möten hålls i olika 
medarbetar/ledarkonstellationer. Ledarna kommunicerar och försöker få medarbetarna 
att inse vikten av kontinuerlig kommunikation och informationsutbyte. Alla i 
organisationen är skyldig att tala med varandra, inte om varandra. (ibid) 
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Befogenheter och ansvar; Ledarna ger både ansvar och befogenheter och kontrollerar 
inte detaljer. Som grund för detta litar ledarna på medarbetarna. Befogenheter och 
ansvar lämnas relativt långt, till exempel; kundorder, anställning och semester inom 
arbetsgruppen. (ibid) 
 
Lärande kultur; När projekt och uppgifter slutförs, ger ledarna konstruktiv feedback, 
positiv och negativ. De ger inget straff vid fel, i stället förs diskussioner om 
förbättringar för att minimera risken för upprepning. Medarbetare fungerar växelvis 
som samordnare för att utbilda i ledarskap och administrativa frågor. (ibid) 
 
Samtal med medarbetare, Tvärfunktionella diskussioner och dialoger hålls, där 
ledarna på allvar lyssnar och fokuserar på medarbetarens idéer, önskemål och 
synpunkter. Alla medarbetare har regelbundna samtal med ledare eller coacher där 
enskilda och organisatoriska mål diskuteras. Ledarna inser att medarbetarnas 
välbefinnande är direkt förknippade med åtgärder som beslutats under diskussioner 
och dialoger. (ibid) 
 
Tydlighet och enkelhet; Ledarna uppmuntrar medarbetarna att fatta beslut på egen 
hand, vilket skapar en snabb beslutsprocess utan tidskrävande möten. Varje 
medarbetare har en specifik uppgift, ett ansvarsområde och tillräcklig befogenhet för 
att fatta beslut som krävs för att slutföra uppdrag. Ledarna har gjort klart att kundens 
behov är högsta prioritet och att allas bidrag behövs för att tillgodose dessa behov. 
Detta mål har förstärkts med hjälp av en platt organisation och tydlig kommunikation 
där alla är inblandade. (ibid) 
 
Mänsklighet och förtroende, Ledarna är medvetna om att psykiskt och socialt 
välbefinnande är en förutsättning för effektiva prestationer. Kommunikation och 
förtroende är nyckelord och det finns ett ömsesidigt förtroende mellan ledare och 
medarbetare. Alla förlitar sig på varandra. (ibid) 
 
Gå omkring, Ledarna går ofta runt i organisationen och pratar med alla medarbetare, 
om arbete och om hur de mår. Ledarna känner medarbetarna och hade mod att ställa 
besvärliga frågor. Både ägare och ledare agerar, när det behövs, direkt i arbetet som 
personal. (ibid) 
 
Reflekterande personligt ledarskap; Ledarna reflekterar över eget ledarskap, har en 
positiv inställning och försöker att främja en positiv kultur på arbetsplatsen. (ibid) 
 

3.3.3 Ledarskap för delaktighet och engagemang  
Berglund (2010) har i sin forskning studerat hur företagsledningar agerar för att 
åstadkomma delaktighet och engagemang hos medarbetare. De undersökta företagen 
införde ett Lean-koncept och ledningen hade en uttrycklig ambition att uppmuntra 
medarbetarnas delaktighet och engagemang. Berglunds avhandling visar att det krävs 
ett aktivt ledningsarbete och ett ömsesidigt förtroende för att ”göra” företag med 
delaktiga, medverkande och engagerade medarbetare. (ibid.) 
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Resultaten i Berglund (2010) visar på följande värderingar, lednings- och 
organisationsbeteenden.  
 

 Ledare ser inte information om organisationens riktning som det centrala utan 
att agera i dess riktning. Det är ledningens handling som bedöms, snarare än 
det sagda.  

 Ledarna signalerar tilltro till medarbetarnas förmåga och vilja att bidra. 
Medarbetarnas uppfattning av denna tilltro är avhängig beteenden och attityder 
hos ledningen.  

 Det finns en omfattande chefsnärvaro och medverkan, och i allmänhet en 
tilltro till att ledningen förstår verksamheten. Man håller också 
överenskommelser.  

 Företagens rekryteringspolicy är, att man i första hand söker personer som är 
lagspelare, ambitiösa och vill lära sig. 

 Företagen har även utökade ansvarsområden för individer och grupper och de 
ser återkoppling på arbetet, erkännanden och konstruktiv kritik som viktigt. 
Det sker ett informellt lärande, bland annat genom visuell information.  

 Stimulans sker genom bonus, resultatkopplade ersättningar och förbättringar i 
den egna arbetssituationen. (ibid.) 

 
Enligt Berglund, (2010) ”är bevisen för att hög delaktighet för arbetstagarna verkligen 
leder till bättre resultat för företagen så tydliga och exemplen så många, att det är 
obegripligt att rådande managementstil inte till fullo tar tillvara detta.” (ibid, s.50) 
Berglund påpekar att, ”Säker anställning, selektiv rekrytering, självstyrande arbetslag, 
god lön, omfattande kompetensutveckling, minskade statusskillnader och god 
information är lönsamt, enligt en stor mängd undersökningar, men många 
företagsledningar accepterar ändå inte detta, kanske på grund av kortsiktig 
kostnadspress eller okunskap.” (ibid, s.50) 
 

3.4  Organisation   
 
Organisationer inrättas för att uppnå mål som inte är möjliga att nå med hjälp av en 
enskild människas arbete, menar Abrahamsson och Andersen (2000). Den består av 
människor, mål, struktur, kultur och aktiviteter. Men, för att en interaktion ska kunna 
fungera krävs det en fungerande intern kommunikation. (ibid)  
 

3.4.1 Organisationsstruktur 
Utformningen av en organisationsstruktur påverkas ofta mer av antaganden om 
interna relationer än av faktiska krav på en effektiv anpassning till miljön. En 
centraliserad struktur, speglar uppfattningen att endast ledaren kan avgöra vad som är 
bäst, medan en decentraliserad struktur eller användningen av självförvaltande 
grupper speglar en tro på enskilda initiativ och delat ansvar. (Yukl, 2008) 
 
Formell organisationsstruktur 
Den formella organisationsstrukturen ses som två skilda dimensioner. Dels ses 
arbetsfördelning och specialisering som begränsar eller ger handlingsfrihet för 
anställdas möjlighet att bestämma vad de ska göra. Dels ses styrning och samordning 
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som sätter gränser eller ger beslutsmakt till att bestämma över arbetets utförande 
(Jacobsen och Thorsvik, 2008). Strukturen används för att främja och samordna 
beteenden och stabilitet.  Organisationen gör en arbetsfördelning och begränsar till en 
uppgift och samordnar beteenden för att de ska vara förutsägbara. Regleringarna ska 
ge en samkörd grupp för att prestera mer. (Jacobsen och Thorsvik, 2008)  
 
Höckertin och Härenstam, (2006) menar att stora organisationer tenderar att ha en 
högre grad av formalisering och byråkratisk och hierarkisk organisation. Men en stor 
organisation kan även tillåta decentraliserade maktstrukturer. I organisationer som har 
färre antal anställda, är det lättare att se sin egen insats i förhållande till helheten. 
Anställda i större organisationer är mer anonyma, och möjligheten att en insats 
erkänns i en större helhet kan bli mer kritiskt. (ibid) 
 
Organisationsstrukturer i framgångsrika organisationer  
Bäckström (2009) visar att i de studerade organisationerna, är strukturerna platta, 
flexibla och icke-hierarkiska. Det är lätt att kommunicera, att ställa frågor och att få 
hjälp vid svåra, viktiga beslut. Organisationerna är icke-byråkratiska och 
medarbetarna har delegerats både ansvar och befogenheter och kontroll över sin egen 
situation. Bäckström menar att infrastrukturerna är utformade för att uppmuntra till 
kommunikation och dialog. De är både påverkbara, tydliga och stödjande. Inom 
organisationerna finns det tvärfunktionella grupper, förbättringsgrupper, och 
projektgrupper där medarbetare träffas i olika konstellationer. (ibid.)  
 

3.4.2 Organisationskultur 

Informell organisationsstruktur  
Den informella strukturen omfattar dels organisationskultur med värderingar, social 
sammanhållning och grupptryck och dels individ- och gruppmål som kan resultera i 
olika maktförhållanden (Jacobsen och Thorsvik, 2008). Det är ett system av 
gemensamma uppfattningar, vanor, kunskaper och praxis, vilka bildar de allmänna 
och acceptabla beteenden som utvecklas (Abrahamsson & Andersen, 2000).  
 
Antaganden och värderingar ger en beskrivning för hur anställda och ledning bör 
handla, (Jacobsen & Thorsvik, 2008) och den som är socialiserad in i kulturen handlar 
automatiskt i organisationens intresse. Uttalade värderingar kan vara medvetna eller 
omedvetna, samtidigt som andra uppfattningar kan styra beteendet. Värderingarna är 
ideal, medan normerna är regler som man förväntas följa och normerna stärker 
gruppsammanhållningen och solidariteten på arbetsplatsen. Organisationens artefakter 
förmedlar grundläggande antaganden och bestämda värderingar och normer som är 
utbredda i organisationen. (ibid) 
 
Företagskultur 
Entreprenörer som startar ett företag eller chefer som övertar rodret, skapar eller tar in 
sitt eget organisatoriska kulturella system, vars filosofi speglar personen själv. 
Framgångar eller motgångar kan bero på relevansen av föreställningarna till 
möjligheter och begränsningar som organisationen ställs inför. Organisationens 
filosofi eller kultur, är ett grundläggande förråd med företagsvisionen och värderingar, 
som kräver att riktlinjer, rutiner och processer baseras på filosofin. (Dellana & 
Hauser, 1999)  
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Allmänna värderingar i framgångsrika organisationer 
Allmänna värderingar som Bäckström, (2009) visar på fanns i de undersökta 
organisationerna var, att ledarna använder inget myndighetsutövande och ger inga 
påföljder vid misstag. Människorna behandlar varandra med ömsesidig respekt och 
det finns ett ömsesidigt förtroende mellan ledare och medarbetare och alla litar på 
varandra. Rekrytering sker insiktsfullt, de rekryterar en attityd och de tränar för att 
öka sin kompetens. De inser att de rekryterar människor och inte arbetsuppgifter. Det 
är i allmänhet god stämning och de försöker även att förena nytta med nöje och det 
finns en vilja att umgås med varandra även efter jobbet. Medarbetarna kommenterade 
att, personalen är kreativ och att det finns en bra blandning av folk. (ibid) 
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4 Empiri  
I detta kapitel följer en företagsbeskrivning av studerade företag. Därefter följer en 
redovisning av den insamlade empirin.   

4.1 Företagsbeskrivning: Transportbolaget 
 
Transportbolaget bildades i slutet av 1800-talet och finns på fem kontinenter i ca 30 
länder med sammanlagt 72 000 medarbetare inom person- och godstrafik. Företaget 
har en internationell ägare. Företaget är börsnoterat och har stora kunskapsresurser att 
tillgå. Transportbolaget har köpt upp flera företag i Sverige och finns på ca 40 orter i 
Sverige. Transportbolaget driver i Sverige persontrafik på entreprenad åt andra 
trafikbolag, kommuner och landsting och egen kommersiell tåg- och busstrafik. Enligt 
företaget prioriteras säkerhet, pålitlighet och service i arbetet, som utförs av cirka 5 
000 medarbetare runt om i landet. Företaget presenterar sig som bra på att lösa 
kunders resebehov med över 60 års erfarenhet av busstrafik och mer än 50 års 
erfarenhet av spårtrafik i Sverige. Företaget presenterar sin vision som är, att vara 
Sveriges ledande serviceföretag inom persontrafik, med nöjda resenärer och stolta 
medarbetare. Transportbolaget säger med sitt miljöarbete att det innebär, att de 
säkerställer att ha hög kompetens i miljöfrågor genom att de i utbildningar inkluderar 
miljöfrågor för att skapa delaktighet och engagemang. Företaget har samtidigt med ett 
eget utvecklingsarbete ingått i ett forskningsprojekt som har haft som syfte att ta fram 
ny kunskap för kollektivtrafiken. 
 

4.2 Företagsbeskrivning: Handelsbolaget 
 
Företaget startade sin verksamhet på 30-talet med tillverkning och direktförsäljning. 
Nuvarande ägare övertog verksamheten i mitten av 70-talet, med en butik. 
Postorderhandel startade i början av 80-talet. Företaget ägs nu av ett 
investeringsbolag, familjeägare, företagsledning och styrelsemedlemmar.  
Från starten med en butik, har företaget nu ökat till ett trettiotal butiker fördelat över 
Norden. Företaget har egen produktutveckling. Tillväxten har medfört att nya 
produkter tas fram direkt hos tillverkaren. Företaget startade med E-handel, som 
presenterades i Norden för drygt tio år sedan. Butikspersonal har bred branschkunskap 
och företaget har en omsättning på ca 250 miljoner och har ca 300 anställda. Hemsida, 
butiker och postorderkatalog ses som de viktigaste redskapen för att nå kunden. 
Företaget presenterar ett antal hörnstenar för verksamheten, dessa är; att vara 
serviceinriktad, kvalitetsmedveten, prisvärd, engagerad och lyhörd. De presenterar 
dessutom sin strävan, att erbjuda kunden bättre kvalitet till lägre priser. På 
huvudkontoret finns Vd, ekonomiavdelning, kundtjänst, marknadsavdelning, 
inköpsavdelning samt centrallager.  
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4.3 Redovisning av empiri 
I detta avsnitt redovisar jag vad som kommit fram vid intervjuerna vid respektive 
företag. De intervjuer som är gjorda i transportbolaget redovisar jag utan att 
särskilja dem, då min intention är att inte göra någon jämförelse mellan dessa 
respondenters utsagor. 

4.3.1 Empiri från gruppchef samt platschef i transportbolaget  
Enligt en respondent är transportbolaget en toppstyrd hierarki och ekonomin sägs vara 
i fokus. Vision, kärnvärderingar samt övergripande mål ses som toppstyrda 
ledningsbeslut, utan möjlighet att påverka. Visionen innefattar enligt respondenten att 
”vinna fler upphandlingar”, vilket medför behov av personal och inställningen är att 
personalen är viktig. Framgång skapas genom att hålla budget, samtidigt med att 
leverera kvalitet och service till kunder. Ekonomiskt resultat från ledarna ses som 
viktigt. Storleken är den främsta styrkan, som tas tillvarata genom olika nätverk, 
genom varandras framgångar och misstag samt genom tidsbegränsad 
personalförstärkning.  
 
Medarbetarna är den viktigaste resursen och medarbetarna ska ha den service som de 
anser sig behöva, för att kunna utföra ett tryggt och säkert arbete, är ett uttalande. 
Inställningen är att, om medarbetarna har förutsättningar att göra ett bra arbete, 
genererar det nöjda kunder. Bolaget genomför kundmätningar, som ett verktyg för att 
få vetskap om hur organisationen fungerar. 
 
Kommunikation ses som ett ledord och avgörande för att arbetet ska fungera. Ett 
uttalande är att kommunikation ska komma ”top down”. Bolaget för ut information, 
via veckobrev på ett intranät, dessutom med digitala meddelanden till alla depåer samt 
på ”klassiska” anslagstavlor. 
 
Några uttalanden är att ledarna arbetar ”nära medarbetarna” och att de ska synas och 
vara tillgängliga. ”Vi stänger inga dörrar och finns alltid tillhands”. ”Om det så bara 
är för att dricka en kopp kaffe ihop så är det minst lika viktigt som att ta ett svårare 
samtal med en medarbetare.”. Närheten till medarbetarna ses som en fördel, då 
arbetslokalerna finns i samma byggnad. ”Skräckscenariot vore att jag fanns på en 
plats och mina medarbetare på en annan och all kontakt skulle tvunget vara via telefon 
eller mail”, säger en respondent. Vara ute mer i produktionen, för att lära känna 
medarbetarna bättre och få ökad förståelse för olika tillvägagångssätt, vill en 
respondent ha ökade möjligheter till. Ledarna sägs vara lyhörda, vilket ses som 
strategiskt viktigt för att skapa engagemang. Att låta alla vara delaktiga och känna att 
de är delaktiga, är en vision. Ledarna använder sig av att agera på synpunkter och ger 
direkt feedback samt använder bekräftelse, beröm och konstruktiv kritik. Ett uttalande 
är att ledarna är öppna med hur de strategiskt tänker. 
 
Transportbolaget använder sig av arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal och samarbeten 
med facklig organisation samt med skyddskommitté. Möjligheten för medarbetare att 
delta i beslut, sägs bero på vilket beslut det rör. Inställningen är att, det kräver stora 
resurser, om alla ska tillfrågas, på grund av mängden beslut som ska fattas. En 
organisation är inte alltid demokratisk, säger en respondent, ”det är där cheferna 
kommer in”.  Ett uttalande är, att alla bereds möjlighet att yttra sig, ”hög som låg”. 
Bolaget arbetar med att föra ut beslutsfrågor, genom att dela upp organisationen i 
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mindre enheter. Inställningen är att det är ett arbetssätt som ”genererar förståelse för 
varandras arbetsuppgifter och beslut.” Medarbetarna sägs ha påverkansmöjlighet i sitt 
personliga schema, i tidsscheman samt via en arbetsgrupp när nya arbetskläder ska 
införas. När det gäller förändringar, anser en respondent, att det är viktigt att de 
”serveras i lagom doser och i rätt sammanhang.”, att det inte går ”att servera färdiga 
koncept, utan att först ha pejlat av läget…och hur lång period de behöver för att 
acceptera att det är en förändring på gång”. 
 
Ansvar och befogenheter delegeras genom rekrytering till olika poster, ett 
tidsbegränsat ansvar eller till någon som ”har förmågan att göra något annat.” 
Medarbetare som säger att de ”vill mer”, försöker enligt en respondent, 
transportbolaget delegera arbetsuppgifter till. Delaktighet och ansvar ses som att det, 
”skapar ringar på vattnet”. Ett uttalande är att delegering sker ”uppifrån och ner”. 
 
Ett uttalande är att transportbolaget prioriterar arbetet med ledarkulturen och har 
”manglat ut” en ny värdegrund och alla ledare ”drillas” till att anta den. Högsta 
ledningen sägs betona, att alla ska känna till den gemensamma värdegrunden och att 
organisationen arbetar utifrån den. Den ses som del i att skapa trivsel på arbetsplatsen. 
De värderingar som anses viktigast är att alla är lika värda, att det ska vara ”högt till 
tak” samt att alla ska ha tillfälle att höras. I värdegrunden, ingår enligt en respondent 
att ansvar och befogenheter ska delegeras. Arbetet med att skapa den gemensamma 
värdegrunden bygger på sammankomster av olika yrkesgrupper från hela landet. 
Arbetet har pågått under lång tid och ett dussintal personer utses för att utbilda övriga 
i värdegrunden.  
 
Ledarskapsutbildningar som innehåller kommunikation, genomförs fortlöpande och 
dessa ska samtliga chefer delta i, enligt ett uttalande. Bolaget arbetar med att bli 
miljöcertifierad, vilket sägs ställa ökade kunskapskrav på ledning och medarbetare. 
Företagets behov är att medarbetare kan utföra sitt arbete och de inriktar sig på enligt 
en respondent, att medarbetare får den kunskap de behöver. Inställningen är att den 
anställdes individuella kunskapsbehov är samma som organisationens behov. 
Beträffande att ta tillvara kunskaper finns vissa möjligheter, men arbetsuppgifterna 
ses inte räcka, till de behov som finns. Bolaget möter inte de individuella 
medarbetarnas behov, är ett uttalande. Utbildning sägs att det satsas mest resurser på, i 
tid och pengar. Kvalité, service och vad som ger kunden det den vill ha, samt 
massmediala fadäser, är det man enligt en respondent talar om och som väcker 
intresse inom bolaget.   
 
I transportbolaget arbetar medarbetare som har olika kulturella bakgrund och det 
förekommer enligt en respondent att åsikter kan ”krocka” med det som organisation 
står för. ”Då får man vara innovativ för att komma tillrätta med problem av olika 
slag”, säger respondenten. Kulturskillnader som finns i organisationen mellan 
nationaliteter ses som tydliga. Denna struktur måste få finnas, då den tillför 
organisationen nytta, den ses som svår att kartlägga, är ett uttalande. Ett annat 
uttalande är att mångfald är en styrka, om man tog tillvara alla 
 
Ett arbetssätt som transportbolaget sägs använda, är att reagera på misstag och 
tillrättavisa genom samtal och genom att dokumentera i två skilda pärmar, en för 
”RIS” och en för ”ROS.” Några ståndpunkter är att de har överseende med fel och 
brister och att ledningen löser problem vid ledningsmöten. Inställningen till förtroende 
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och tillit är, att ”det är som i vilken relation som helst”. ”det får man göra sig förtjänt 
av”, det ”är inget som finns från början”. Ett annat uttalande är att förtroende skapas 
genom kommunikation.  
 
Avgörande för att skapa trivsel är att ha ”en gemenskap”, ”att vara som en familj, 
säger en respondent. Det ska vara en känsla att jobba här”. För att stärka gemenskapen 
mellan avdelningar, tas de tillfällen som uppkommer tillvara. Samtal med 
medarbetare ses som viktigt och varje ledare ansvarar för en grupp medarbetare. Flera 
medarbetare sägs ha dialoger via e-mail, SMS och Facebook. Andra aktiviteter på 
arbetsplatsen är, att gå ut tillsammans på ledig tid.   
 

4.3.2 Empiri från personalchef i handelsbolaget  
Handelsbolaget är enligt respondenten en toppstyrd organisation och Vd är auktoritär, 
med en ”härskarstil”. Styrelsen beslutar om bolagets vision, företagskultur, mål och 
strategi och det finns inga uttalade ledarskapsvisioner. Bolaget sägs inte föra ut 
värderingar och synsätt och driver inte igenom önskad kultur. En ökad omsättning och 
ökad försäljning ses som framgångsfaktorer. Utvecklingsförslag kommer till största 
delen från företagsledningen, enligt respondenten. 
 
Enskilda butiker sköter sig själv och hur delaktiga medarbetare är sägs bero på den 
enskilde butikschefen. Handelsbolaget har inga centrala åtgärder för att främja 
delaktighet, ”medarbetare arbetar här för att de vill, vi förväntar oss att de ska arbeta”, 
säger respondenten. Varje butikschef har medarbetar- och utvecklingssamtal och de 
sammanställer de behov och kunskaper som kommer fram. Om dessa utnyttjas beror i 
första hand på om de förmedlats till högsta ledningen. Högsta ledningen har ”öppna 
dörrar” och lyssnar på medarbetarna, säger respondenten och bolaget sägs ha 
gemensamma möten och aktiviteter för att motverka ”vi och dom”- känslor som finns 
i organisationen. Ledarskap och att skapa delaktighet och engagemang är viktigt, 
enligt respondenten.  
 
Nyanställda får en befattningsbeskrivning där ansvaret anges och vad som förväntas, 
och handelsbolaget har enligt respondenten, en kultur att inte delegera ut ansvar. 
Rörande beslut som fattas och genomförs är de Vd:s idéer och medarbetare sägs inte 
ha någon del i beslutsfattandet. Respondenten säger att de beslut som fattas driver Vd 
igenom, och medarbetare genomför besluten tillsammans med en ledningsrepresentant 
som har en kontrollerande funktion. Medarbetarna får komma med förslag när det 
gäller produktutveckling och beslutet fattas av företagsledningen. Förslag sägs 
medarbetare få lämna i en ”förslagslåda” och vissa förslag har drivits igenom.  
 
Rörande utbildning får ledarna arbetsmiljöutbildning samt information om produkter 
och funktioner. Alla medarbetare får säkerhets- och arbetsmiljöutbildning. 
Medarbetare sägs bli tillfrågade efter deras enskilda kunskaper och butikschefen tar 
beslut om något kan utnyttjas. Högsta ledningen tar ställning vid varje 
utbildningsförfrågan och ses som generös med insatser. Handelsbolaget har ingen 
regelmässig kompetensutveckling annat än vid direkt nytta för företaget, enligt 
respondenten. De sägs inte ha några åtgärder kring att möta individuella medarbetares 
behov och ingen frågar efter några insatser. 
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Vid anställning av butikschefer ställs inga krav på ledarerfarenhet och ledarna ses som 
att de har en kamratrelation till sina medarbetare. Handelsbolaget har inte ställt krav 
eller tilldelat resurser för att de ska kunna agera som ”riktiga” chefer, säger 
respondenten. Högsta ledningen ser det som ett svagt ledarskap och i policydokument 
beskrivs hur ledare ska fungera i sin ledarroll och vilka egenskaper ledarna ska ha (se 
Bilaga C och Bilaga D). Krav sägs att det ställs på ledarna att de ska vara 
”självgående” och aktiv. Enligt respondenten, anser högsta ledningen att ledarna ska 
vara driftiga, engagerade och kunniga, de ska leda medarbetarna mot företagets mål 
samt leda mot ökad försäljning. Respektive butikschef sägs att de ska skapa 
förtroende och tillit på sin enhet. Enheterna är utspridda och enligt respondenten 
uppmuntrar högsta ledningen enheterna att hjälpa varandra och butikschefer är 
mentorer åt andra chefer 
 
Handelsbolaget har en öppen, engagerad och intresserad personal och bolaget har låg 
personalomsättning och ser detta som att medarbetare trivs. Enligt respondenten 
arbetar medarbetarna med det som är deras fritidsintresse. Medarbetare som arbetat 
länge talar om en företagsanda som de nyanställda inte känner till.  
En medarbetarenkät är gjord tidigare och en ny ska utföras under hösten.  
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5 Analys  
I följande del kommer jag att diskutera det som kommit fram i studien och 
sammanfatta de slutsatser jag kommit fram till. Dessutom kommer jag att diskutera 
förslag på vidare forskning samt reflektera över lämpligheten i min valda teori.  

5.1 Analys av empiri  
 
Delaktighet  
Transportbolaget har en inställning att alla ska vara delaktig och känna att de är 
delaktig. Handelsbolaget har inga centrala åtgärder för att skapa engagemang för att 
medarbetarna ska känna sig delaktiga och på varje enhet är det avhängigt respektive 
butikschef vilka möjligheter som finns till att vara delaktig. Teorin beskriver vikten av 
att skapa förutsättningar för delaktighet genom att ta bort hinder. För en offensiv 
kvalitetsutveckling krävs att förutsättningar för delaktighet finns (Bergman och 
Klefsjö, 2007). För att underlätta ett framgångsrikt kvalitetsarbete, bör alla 
medarbetare på alla nivåer ha möjlighet att vara delaktiga (Berglund, 2010) 
I transportbolaget och handelsbolaget är ledarna tillgängliga och lyssnar på 
medarbetarna, vilket även kommer fram i organisationer som Bäckström (2009), 
Larsson (2010) och Berglund (2010) visar på, där det i ett kvalitativt ledarskap är 
centralt för att uppnå både kvalité och delaktighet. I transportbolaget går de ut 
tillsammans på ledig tid för att öka delaktigheten, vilket överensstämmer med 
Bäckström (2009) där viljan finns att umgås efter jobbet.  
 
Kommunikation  
I transportbolaget får medarbetarna ta del av information via flera kanaler, då bolaget 
anser att kommunikationen är avgörande för att arbetet ska fungera.  Detta kan 
sammankopplas med Bäckström, (2009) som hävdar att det har stor effekt på 
möjligheten att vara delaktig, att ta del av information, och ledare ska kommunicera ut 
frågor (Bergman & Klefsjö, 2007).  
 
Delegation  
I transportbolaget finns arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal och vissa samarbeten. 
Handelsbolaget har medarbetar- och utvecklingssamtal samt gemensamma möten och 
aktiviteter. Dessa medarbetarsamtal är förenliga med kvalitetsledning där 
utvecklingssamtal och möten genomförs regelbundet och i strukturerna är byggda för 
kommunikation och dialog i dessa organisationer, vilka ser nyttan av delaktiga 
medarbetare (Bäckström, 2009; Larsson, 2010), och de är påverkbara, tydliga och 
stödjande (Bäckström, 2009). 
 
Möjligheten att delta med sin röst och att delta i beslut beror på vilket beslut det rör i 
transportbolaget. De för ut beslutsfrågor i organisationen, vilket ”genererar förståelse 
för varandras uppgifter och beslut” och medarbetarna kan påverka personligt 
arbetsschema, tidsschema samt via en arbetsgrupp då det ska införas nya arbetskläder. 
I handelsbolaget fattar företagets vd samtliga beslut och medarbetare deltar inte i 
beslutsfattandet. Teorin beskriver att det är skillnad mellan att delta i beslut och 
verkligt inflytande (Yukl, 2008), och det spänner mellan att inte kunna påverka till att 
ha starkt inflytande (Yukl, 2007). Delaktighet i beslutsfattandet förbättrar dock både 
motivation, samarbete och kommunikationen på arbetsplatsen och det höjer kvalitén 
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på beslutsfattandet, då engagemanget för det beslut som fattas blir bättre 
(Parasuraman m.fl., 2011) 
 
Ansvar och befogenheter delegerar transportbolaget genom viss rekrytering, 
tidsbegränsat ansvar, till den som ”har förmågan att göra något annat” eller till den 
som ”vill mer”. Inställningen är att delaktighet och ansvar ”skapar ringar på vattnet”. 
Handelsbolaget ger ansvar vid anställningen och rådande kultur är att högsta 
ledningen sköter ansvar och befogenheter. Forskning som visar på organisationer med 
ett kvalitativt ledarskap, delegerar ansvar och befogenheter och kontroll över sin egen 
arbetssituation och utökar ansvarsområden. De anser att ansvar och befogenhet är bra 
för både individ och organisation, och de visar tilltro till medarbetarna (Bäckström, 
2009; Berglund, 2010; Larsson, 2010) 
 
Utbildning och lärande  
I transportbolaget genomgår chefer ledarskapsutbildning och samtliga anställda 
genomgår en värdegrundsutbildning. Transportbolaget tillgodoser medarbetare med 
den kunskap som krävs för att fullfölja arbetet. Handelsbolaget ger vissa utbildningar 
till alla, men inga andra åtgärder för kompetensutveckling. Inställningen i 
transportbolaget är att anställdas individuella kunskapsbehov är samma som 
organisationens behov. Inget av bolagen möter individuella medarbetares behov. Här 
menar Bergman & Klefsjö, (2007) att det gynnar både utveckling och produktion, att 
aktivt söka efter information beträffande medarbetarnas behov och förväntningar. 
Transportbolaget tar vara på variationsmöjligheter och tillvaratar kunskaper med 
befintliga uppgifter. Handelsbolaget uppmuntrar enheterna att hjälpa varandra och 
chefer är mentorer för andra chefer. Detta kan kopplas till kvalitetsledning där ledare 
arbetar aktivt för att vårda ett lärande klimat (Bäckström, 2010). 
 
Ledarskap 
I transportbolaget anser ledarna att alla ska vara delaktiga, är lika värda och har behov 
att synas och höras och ger bekräftelse, beröm och konstruktiv kritik. De ledare som 
arbetar på handelsbolagets huvudkontor lyssnar på medarbetarna och har ”öppna 
dörrar”. Detta överensstämmer med Bäckström, (2009); Larsson, (20109 och 
Berglund, (2010), beträffande vad ledare i ett engagerat och kvalitativt ledarskap gör. 
Det kan även kopplas till ett HR-ledarskap (Bolman & Deal, 2005). Ledare i 
transportbolaget är lyhörda och finns till hands, agerar på synpunkter och ger direkt 
feedback. Detta kan kopplas till teorin som säger att det är viktigt för medarbetare att 
veta och kunna kontrollera vad som är ett bra arbete Bergman och Klefsjö, (2007). 
 
Ledare i transportbolaget anpassar arbetssättet till situationen och ser närheten till 
medarbetarna som en fördel. Önskemål finns att vara ute mer i produktionen, för att 
känna medarbetarna bättre och få ökad förståelse. Detta överensstämmer med 
Bäckström (2009), Larsson (2010) samt Berglund (2010), som menar att ett kvalitativt 
ledarskap kräver av ledarna att de måste förstå medarbetarna och deras 
arbetssituation, vilket ledare gör som går runt i organisationen.  
 
I handelsbolagets ska ledarskapet leda mot företagets resultat och medarbetarna är där 
för att utföra ett arbete. Detta beskrivs i teorin, att ledare som koncentrerar sig endast 
på att få arbetet gjort, är mindre resultatrika än de som även betonar relationerna 
(Bergman & Klefsjö, 2007). Men Larsson (2010) menar att effektiva organisationer 
med kvalité också kommunicerar vikten av lönsamhet och affärsdimensioner. 
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Handelsbolaget har vid anställningen av ledare inte ställt krav på ledarerfarenheter. 
Organisationer med hög kvalité och delaktighet använder sig av en insiktsfull 
rekrytering, enligt Bäckström, (2009). Butikschefer i handelsbolaget har en 
kamratrelation till medarbetarna och ledningen ser det som en svaghet. I 
policydokument beskriver handelsbolaget hur ledare ska fungera i den nya ledarrollen 
(se Bilaga C). Krav har inte ställts och resurser har inte lämnats för att butikschefer 
ska kunna agera som ledare. Handelsbolaget anger i dokument (se Bilaga D) att 
ledarna ska ha goda ledaregenskaper i kombination med att de ska entusiasmera, 
motivera och vägleda sina medarbetare. I teorin beskrivs att ledningen måste 
stimulera och stödja alla anställda avseende självtillit, kommunikation, 
medskapandeförmåga, målmedvetenhet och erfarenhetslärande (Bergman och Klefsjö, 
2007). Dessutom ska de anställda ges möjlighet att utvecklas i arbetet, ledningen ska 
uppmuntra till utbildning och vidareutveckling och stimulera yrkesstolthet 
(Bäckström, 2009).  
 
Organisationer som visat på ett kvalitativt ledarskap med delaktiga medarbetare är 
icke- byråkratiska och visar tilltro till medarbetarnas förmåga (Bäckström, 2009; 
Berglund, 2010; Larsson, 2010). En offensiv kvalitetsutveckling måste bygga på ett 
helhjärtat och engagerat stöd från ledningen, där kvalitetsfrågor är ett prioriterat 
område (Bergman och Klefsjö, 2007). Framgångar, högt engagemang hos 
medarbetarna och en stor vilja att bidra till företagets utveckling, kan kopplas till ett 
konsekvent agerande från ledningen (Berglund, 2010). 
 
Organisation  
Handelsbolaget är toppstyrt, Vd är auktoritär, har en ”härskarstil”, fattar alla beslut 
själv och beslut som fattats och genomförts har varit Vd:s idéer. Detta kan kopplas till 
teorin som beskriver att entreprenörer som tagit över rodret, skapar ett eget 
organisatoriskt kulturellt system (Dellana & Hauser, 1999). I organisationer som 
uppvisat ett kvalitativt ledarskap dominerar inte ledare utan är ödmjuk i ledarskap och 
kommunikation (Bäckström, 2009). Teorin beskriver att en centraliserad struktur 
speglar uppfattningen att endast ledaren kan avgöra vad som är bäst (Yukl, 2008). 
Höckertin och Härenstam, (2006) säger att stora organisationer tenderar att ha högre 
formaliseringsgrad samt en byråkratisk och hierarkisk organisation. 
 
I transportbolaget finns ingen påverkansmöjlighet på vision, kärnvärderingar eller 
övergripande mål. Det som skapar framgång, är att hålla budgeten samtidigt som de 
ska leverera kvalitet och service till kunderna. Framgångsfaktorer i handelsbolaget är 
att öka omsättning och försäljning och deras styrka är en engagerad och intresserad 
personal. Organisationerna är ”toppstyrda”. Larsson m.fl. (2009) och Berglund (2010) 
hävdar att ökad delaktighet hos medarbetare har effekt på både prestation, 
produktivitet och lönsamhet. Bäckström (2009) visar på att organisationer som har 
hög delaktighet bland medarbetare och ett kvalitetsledarskap är platta, flexibla, icke-
hierarkiska samt icke-byråkratiska.  
 
Grundvärderingar  
Visioner och övergripande mål kommer från ledningsbeslut i båda bolagen. 
Transportbolaget arbetar för att alla ledare ska anta den nya värdegrunden som sprids. 
I framtagningsprocessen arbetar företaget med hög delaktighet. Medarbetare från 
yrkesgrupper i hela landet har varit delaktig i utformningen och utsedda anställda 
utbildar övriga. Alla ska känna till värdegrunden som är att alla är lika värda, att det 
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ska vara ”högt till tak”, att alla ska ha tillfälle att höras och att ansvar och 
befogenheter ska delegeras. Handelsbolaget arbetar inte med att föra ut sina 
värderingar eller att påverka och driva igenom önskad kultur. En central hypotes i 
teorin är att det är viktigt med hög delaktighet i framtagning av en värdegrund och att 
alla måste dela den för att organisationen ska ha framgång (Bergman & Klefsjö, 
2007). Gemensamma visioner ger också samhörighet, men måste komma från den 
enskildes vision (Senge, 1996). 
 
Organisatoriska värderingar 
Kvalité, service och vad kunden vill ha, väcker intresset i transportbolaget och de 
genomför kundmätningar, för att få vetskap om hur organisationen fungerar. Detta 
motsvarar vad kvalitetsledare säger, att kundorientering är en central fråga (Larsson, 
2010). Handelsbolaget genomför medarbetarenkäter. Dessa båda arbetssätt stöds av 
värderingen; Basera beslut på fakta, då en aktiv informationsinsamling av behov och 
förväntningar, är centralt för att nå framgång med att anpassa både processer och 
produkter (Bergman & Klefsjö, 2007). Informationen om rätt saker genomförs 
gentemot kund, ger även medarbetarna feedback på arbetet (Bäckström, 2009; 
Larsson, 2010).  
 
Transportbolaget reagerar på misstag, dokumenterar dessa samt tillrättavisar i samtal. 
De tar tillvara framgångar och misstag, överser med fel och brister och ledningen 
löser problem vid ledningsmöten. En inställning är att kommunikation ska komma 
”top down” och delegering ska ske ”uppifrån och ner”. Kvalitetsledare ger inte 
påföljder vid misstag och de ger förtroende till medarbetarna och organisationerna 
visar tilltro till medarbetarnas förmåga (Bäckström, 2009; Larsson, 2010; Berglund, 
2010). Förändringar ska ”serveras i lagom doser och i rätt sammanhang” är en 
inställning som finns i transportbolaget. Detta kan koppas till Berglund (2010) som 
trycker på att medverkan och acceptans vid förändringar samt ökad trivsel är flera av 
de effekter som organisationer kan vinna på att öka delaktigheten av medarbetarna. 
Osäkerhet och rädsla för förnyelse minskar, när medarbetare är delaktig, säger 
Bergman & Klefsjö, (2007).  
 
Medarbetarna ses som viktig resurs i transportbolaget och de ges förutsättningar till 
att göra ett bra arbete för att ge nöjda kunder. Avgörande för trivseln på 
transportbolaget är att ha en gemenskap och förtroende och tillit ”får man göra sig 
förtjänt av”, det är ”inget som finns från början”. I handelsbolaget åligger det varje 
butikschef att skapa förtroende. Butikscheferna i handelsbolaget ska generera ökad 
försäljning och vara driftiga samt leda medarbetarna mot företagets mål. Beslut som 
ska drivas igenom i handelsbolaget, genomförs av medarbetare tillsammans med en 
ledningsrepresentant som kontrollerar arbetet. I organisationer som visat på 
kvalitetsledning behandlar människorna varandra med respekt och förtroende finns 
mellan ledare och medarbetare och alla litar på varandra, och ledare detaljstyr inte 
(Bäckström, 2009; Larsson, 2010; Berglund, 2010), och tillit är ett nyckelord 
(Larsson, 2009).  
 
I transportbolaget förekommer kulturkrockar samtidigt som det finns en tro på att 
mångfald tillför ett värde till organisationen och den antagna värdegrunden säger att 
alla har samma värde. I effektiva organisationer ser man enligt Larsson (2010), en 
fördel i en mångfaldig arbetskraft. 
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Transportbolaget tar tillvara möjligheter till möten mellan avdelningar. Samtal är 
viktiga och dialoger sker både i grupper och via e-mail, SMS och Facebook. Med de 
gemensamma möten och aktiviteter som finns i handelsbolaget, motverkar de ”vi-
dom”-känslan som förekommer. Här visar teorin på betydelsen av att öka 
delaktigheten, då en effekt är att relationer på arbetsplatsen förbättras (Berglund, 
2010). I organisationer som visat sig vara framgångsrika och ha delaktiga medarbetare 
är kommunikation och tillit en central faktor (Bäckström, 2009; Larsson, 2010).  
 
Offensiv kvalitetsutveckling handlar om att förebygga, förändra och förbättra menar 
Bergman och Klefsjö (2007). Samverkan mellan samtliga hörnstenar med engagerad 
ledning och förutsättningar för delaktighet som centrala delar ses av både Bergman 
och Klefsjö (2007) samt Berglund (2010) som förutsättningar för en framgångsrik 
kvalitetsutveckling i organisationen. Berglund menar även att grundtankarna inte bara 
kan bedömas var för sig, utan samspelar inbördes och ger en samlad effekt (ibid). 
 

5.2 Slutsatser  
 
Syftet med denna studie har varit att undersöka om organisationer skapar 
förutsättningar för att medarbetare ska vara delaktiga i arbetet och syftet har delats 
upp i följande forskningsfrågor. Vad gör ledningen för att medarbetare ska vara 
delaktiga i arbetet? Hur gör ledningen för att medarbetare ska vara delaktiga i arbetet? 
Vilka påverkansfaktorer finns i organisationens kultur och struktur, som kan 
underlätta för (skapa förutsättningar för) medarbetare att vara delaktiga? Studien visar 
att det finns en stor variation beträffande arbetsmetoder, beteenden och värderingar 
som praktiseras vid de studerade arbetsplatserna. Intervjuer av cheferna bekräftar 
detta. För att koppla samman syfte och forskningsfrågor följer en beskrivning av vad 
ledningen gör och hur ledningen gör i de undersökta organisationerna. Dessutom 
följer en beskrivning av vilka påverkansfaktorer som finns i organisationernas struktur 
och kultur. De metoder, beteenden och värderingar som uppvisades i de undersökta 
organisationerna och hur dessa överensstämmer med tidigare forskning beskrivs i 
följande redogörelse. 
 
Transportbolaget 
Tydlig koppling till kvalitetsledning och förutsättningar för delaktighet 

 ekonomin är i fokus 
 kundbehov har hög prioritet  
 kommunikation och dialog ses som viktigt  
 de informerar och för ut beslutsfrågor 
 de har medarbetarsamtal och vissa tvärfunktionella grupper för 

kommunikation och dialog 
 de har ledarskapsutbildning, värdegrundsutbildning samt utbildning vid behov 

för att kunna utföra enskilda arbetsuppgifter  
 det finns en vilja att umgås efter arbetstid 
 ledarna är tillgängliga och lyssnar på medarbetarna och ger positiv och negativ 

feedback 
 inställningar är; att ansvar och befogenheter ska delegeras, att allas bidrag 

behövs, att om förutsättningar ges i arbetet genererar det nöjda kunder, att 
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mångfald tillför värde till organisationen, att de överser med fel samt att de 
tillvaratar framgångar och misstag 

 
Delvis koppling till kvalitetsledning och förutsättningar för delaktighet 

 det finns en begränsad delaktighet i beslut  
 medarbetare ges delvis kontroll över egen arbetssituation 
 det finns begränsad delegering av ansvar  
 vissa kunskaper tillvaratas 

 
Ingen koppling till kvalitetsledning eller förutsättningar för delaktighet 

 de har byråkratisk styrning 
 det ges inget inflytande på visioner, kärnvärderingar och övergripande mål 
 det görs inga åtgärder för att möta individuella behov  
 de ger påföljder vid misstag 
 inställningar är; att organisationens och individuella kunskapsbehov är 

desamma, att förändringar ska ”serveras i lagom doser och i rätt sammanhang” 
och att förtroende och tillit får man göra sig förtjänt av  

 
Handelsbolaget  
Tydlig koppling till kvalitetsledning och förutsättningar för delaktighet 

 ekonomi är i fokus i organisationen 
 ledare genomför medarbetarsamtal och det finns vissa tvärfunktionella grupper 

för kommunikation och dialog 
 högsta ledningen är tillgänglig och lyssnar på medarbetarna 
 högsta ledningen realiserar aktiviteter för att förbättra relationer mellan 

enheterna 
 det finns ett utarbetat mentorskap mellan butikschefer 
 viss utbildning ges till alla 

 
Delvis koppling till kvalitetsledning och förutsättningar för delaktighet 

 möjligheten till delaktighet för medarbetare avgörs i varje enhet 
 
Ingen koppling till kvalitetsledning och förutsättningar för delaktighet 

 organisationen har en byråkratisk styrning 
 högsta ledningen för inte ut eller driver igenom värderingar och önskad kultur 
 vd är auktoritär, fattar beslut själv utan medarbetardeltagande 
 högsta ledningen ger ingen möjlighet till delaktighet eller inflytande i beslut 
 det utförs inga åtgärder för att möta individuella behov  
 högsta ledningen detaljstyr vid implementeringar  
 ansvar ges vid anställningen och inget delegeras ut senare 
 högsta ledningen utför inga insatser för att skapa delaktighet för medarbetarna 
 organisationen ger ingen regelmässig kompetensutveckling 
 det ställs inga krav på ledarerfarenhet vid rekrytering 
 organisationen tillsätter inga resurser för stöd och utbildning till ledarna 
 det finns policydokument som anger ledarroll och ledaregenskaper 
 butikschefer förväntas skapa förtroende i sin enhet 
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Vad ledare gör och hur ledare gör och påverkansfaktorer som finns som skapar 
förutsättningar för att medarbetare ska vara delaktiga har visat sig vara olika i de 
studerade organisationerna. Det är därför sannolikt att även andra organisationer 
uppvisar olikheter. Då det finns visst stöd från tidigare forskning till studiens 
slutsatser, är bedömningen den att även andra organisationer kan använda sig av 
följande rekommendationer, för att öka förutsättningarna för delaktighet inom 
organisationen.  
 
Tidigare forskning visar på samstämmighet kring flera faktorer som kan bidra till 
delaktighet på arbetsplatsen. Därför finns grund från tidigare forskning och de 
genomförda intervjuerna, för följande rekommendationer till de studerade företagen:  
 

 De bör för att öka förutsättningarna för delaktighet på arbetsplatsen, först 
verka för att vara icke-byråkratiska och icke-hierarkiska samt kommunicera 
företagets visioner.  

 De bör delegera ansvar och befogenheter och dessutom utöka ansvarsområden 
samt ge medarbetarna kontroll över sin arbetssituation.  

 Förutom detta måste de visa förtroende och tillit till medarbetarna och inte 
detaljstyra.  

 Därtill måste de föra en diskussion vid misstag istället för att ge påföljder.  
 Förutom detta måste de ge alla anställda möjlighet att utveckla sina kunskaper 

och dessutom ge möjlighet till personlig utveckling. 
 

5.3  Diskussion  
 
Den valda teoretiska referensramen har varit passande till studiens syfte. I studien ses 
det som att syfte och frågeställningar har besvarats. Det framgår dock inte med 
önskvärd tydlighet hur ledare gör i handelsbolaget, vilket delvis kan bero på att ingen 
butikschef har intervjuats. Analys och slutsatser pekar likväl på vad de studerade 
organisationerna kan påverka, för att öka förutsättningarna för delaktighet hos 
medarbetarna. Underlaget i denna studie är litet men slutsatserna kan styrkas för de 
studerade organisationerna utifrån utförda intervjuer. Det är inte överförbart, att ledare 
i andra organisationer gör som ledare i de studerade organisationerna. 
Rekommendationerna går dock att överföra till andra organisationer. Slutsatserna som 
kommit fram i denna studie är relevant utifrån vad som framkommit från resultat i 
tidigare forskning. 
 
Något som inte analyserats och som därmed inte innefattas i studien är hur ledarna 
agerat utifrån organisationens riktning och huruvida de fungerat som förebilder. Vad 
som inte heller kommit fram i denna studie är om ledare gå runt och medverkar i 
arbetet. Dessa faktorer ser jag som en brist i denna studie, då det i tidigare forskning 
visar sig vare en central faktor, för att medarbetarna ska ges förutsättningar till att vara 
delaktiga i arbetet.  
 
Sett i ett större sammanhang är det av ansenlig vikt för organisationer att använda sig 
av det som tidigare forskning visar på i denna studie. Detta för att medarbetare ska ha 
förutsättningar till att vara delaktig och därmed få till stånd en offensiv 
kvalitetsutveckling inom organisationen. Denna studie ger en uppfattning av hur några 
organisationer arbetar och kan vara ett litet bidrag till förståelsen för vilka 
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förutsättningar till delaktighet som finns. Studien pekar på hur två vanliga 
organisationer arbetar och slutsatser samt rekommendationer visar på vad de kan 
förbättra för att öka förutsättningarna för att medarbetarna ska kunna vara delaktiga.   
 
Metodkritik  
En kritik mot metodvalet i denna studie är, att en kombination av olika metoder, till 
exempel genom att komplettera enkätdata med intervjuer med respondenterna skulle 
kunna stärka validiteten i informationen. 
 
För att få en tydligare bild av ledningens arbetssätt, beteenden och inställning skulle 
ytterligare intervjuer med andra ledare inom företagen ha genomförts. Det skulle även 
ha givit mer bredd i empirin. Validiteten skulle därtill ha ökat om fler intervjuer 
genomförts. Denna studie har även ett litet antal respondenter för att kunna avgöra 
reliabiliteten. Det hade varit önskvärt med fler respondenter och även representanter 
från andra lokalkontor för att kunna få säkrare stöd till slutsatserna. En brist är också 
att den intervju som gjordes i handelsbolaget är sett ur högsta ledningens perspektiv 
och visar inte på vad ledare gör i enskilda butiker. En eller flera intervjuer av 
butikschefer skulle ha krävts för att få ett bredare perspektiv på vad ledare gör för att 
skapa förutsättningar för att medarbetare ska vara delaktiga. 
 
När det gäller frågeformuleringar upptäcktes under intervjuerna att några frågor inte 
var tillräckligt tydliggjorda. På grund av detta gjordes ett val att dokumentera de svar 
på frågorna som respondenterna gav, utan att göra många omfrågor. Personalchefen i 
handelsbolaget gav inget svar på frågan om den informella strukturen, därför finns 
ingen redovisning på den. Den tid som personalchefen på handelsbolaget hade till 
förfogande blev starkt begränsad, varför det inte var möjligt att göra omfrågor och 
förtydliganden. På grund av bristande erfarenhet reflekterade jag inte på dessa 
faktorer förrän i efterhand. Dessa problem kunde ha lösts genom att genomföra en 
provintervju.  En lösning på problemen är att mer kompletterande frågor skulle ha 
ställts direkt under varje intervju. En annan lösning kunde ha varit att be om tid för en 
ny intervju för att få fler svar än de som kommit fram vid den första intervjun.  
 
Förslag till fortsatt forskning 
En utveckling av befintlig kunskap vore att studera vanliga organisationer i 
djupgående studier, med samtliga perspektiv likt de avhandlingar som ingår i den 
teoretiska referensramen för denna studie. Ett annat alternativ är att studera vanliga 
organisationer och ”framgångsrika organisationer” för en jämförelse. Ett tredje 
alternativ för framtida studier vore att implementera befintlig kunskap från tidigare 
forskning och jämföra före och efter en implementering. Ett möjligt fortsatt arbete 
som direkt följd av slutsatser, rekommendationer och diskussionen i denna studie, 
vore ett förändringsarbete i de studerade organisationerna för att öka förutsättningarna 
för delaktighet och därmed få till stånd en offensiv kvalitetsutveckling. 
 
Slutligen något som kan betonas från tidigare forskning. Att bevisen för att hög 
delaktighet för arbetstagarna verkligen leder till bättre resultat för företagen är så 
tydliga och exemplen så många, att det är obegripligt att rådande managementstil inte 
till fullo tar tillvara detta. Dessutom måste arbete med offensiv kvalitetsutveckling 
bygga på ett helhjärtat och engagerat stöd från ledningen. 
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Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 
 
Intervjuguide från Larsson (2010) 
 
Appendix B 
Question guide – Manager interviews 
This question guide was used in Study I at Organisations 1-8 to interview the eight 
managers. 
Bakgrund och utveckling 
1. Formalia, nuvarande befattning och så vidare (mycket kort!) 
2. Ge en kort beskrivning av de viktigaste händelserna i företaget på senare tid 
(framförallt under din ledartid), på en tidsaxel  
3. Har du någon förebild, person du hämtat inspiration från, mentor? 
4. Vilket tillvägagångssätt har du för att få med dig medarbetarna i utvecklingsarbete? 
(Rent konkret) 
5. Hur tycker du att man ska leda ett utvecklingsarbete så att en miljö för hållbar hälsa 
skapas? (förändringar påverkar hälsoläget) 
6. Har strategin ändrats under arbetets gång/din tid som ledare, och i sådana fall hur? 
(Andra arbetssätt till exempel) 
7. Är det några speciella frågor som du medvetet har drivit? 
8. Hur skulle du vilja beskriva kommunikationen under ett utvecklingsarbete? 
Ledarskap 
9. Hur skulle du vilja beskriva hur du och andra arbetar som ledare i er organisation? 
10. Vilka ledaregenskaper tror du är viktigast för att: 
_ skapa största möjliga engagemang? 
_ ge förutsättningar för en hållbar hälsa hos medarbetarna? 
11. Har du någon personlig vision rörande hur du vill att arbetet skall bedrivas i din 
organisation? 
12. Har du några ”käpphästar” eller personliga tankar över vad som är viktigt rörande 
ledarskapet? 
13. Tror du att god arbetsmiljö (fysisk & psykosocial) och goda arbetsvillkor leder till 
god hälsa? 
14. Tror du att god hälsa leder till högre lönsamhet? 
15. Hur påverkar det ställningstagande som gjorts i föregående två frågorna 
styrningen i organisationen? (arbetssätt med mera) 
16. Vad tycker du om följande system, är de viktiga för organisationen, ökar det 
möjligheten för medarbetarna att uppnå en hållbar hälsa samt har det gett effekter? 
_ Systematiskt arbetsmiljöarbete 
_ Miljöledningssystem 
_ Kvalitetsledningssystem 
_ Andra system (Jämställdhet, mångfald, Socialt ansvarstagande – CSR med flera) 
17. Vad tror du är viktiga aspekter (nyckelfaktorer) för att skapa en framgångsrik 
organisation? (rent generellt) 
Hållbar hälsa 
18. Vad tror du är det mest avgörande för att skapa trivsel på arbetsplatsen? 
19. Tar du reda på vad som skapar trivsel hos medarbetarna, och i sådana fall hur? 
20. Hur arbetar ni för att upprätthålla hög nivå av hållbar hälsa? (Konkreta aktiviteter) 



   
 

21. Kan du tänka dig att göra större förändringar i arbetsorganisationen och 
övergripande organisationsstruktur där det primära syftet är förbättrad möjlighet till 
hållbar hälsa för medarbetarna? 
22. Vad tycker du om att delegera ansvara och befogenheter, samt ser du några risker 
med de arbetssätt ni valt? 
23. Varför vill ni arbeta med hälsofrågor? 
24. Vad är de främsta orsakerna, enligt dig, till att ni inte uppnått en frisknärvaro 
(närvaro inklusive sjuknärvaro) på minst 98 %? 
Redovisningsverktyg rörande hälsa 
25. Vilka förhoppningar har ni på ett redovisningsverktyg av typen hälsobokslut? 
26. Hur kommer ni nyttja redovisningsverktyget? 
27. Kommer ni integrera redovisningen i er styrningsprocess samt i extern 
kommunikation (ex. årsredovisning)? 
28. Tror du det kommer bli lättare att räkna hem investeringar direkt rörande hälsa 
utifrån stödet i redovisningsverktyget? 
29. Anser du att det behövs redovisning rörande hälsoutfallet i organisationen? 
30. Anser du att det behövs en monetär redovisning direkt relaterad till hälsoutfallet 
i organisationen? 
Lärande 
31. Hur gör ni för att möta behovet av att utveckla och ta till er ny kunskap? 
32. Hur klarar ni av att möta individuella behov (kunskap, variation, 
självförverkligande m.m.) hos medarbetarna med ert sätt att arbeta? 
33. Vilka kopplingar finns mellan individuella/personliga kunskapsbehov och 
företagets behov? 
34. Hur vill du beskriva er organisations arbete med att tillvarata medarbetarnas 
erfarenheter som sedan kan förändra handlingar och beteenden? 
Värderingar 
35. Hur har ni praktiskt arbetat för att formulera eventuell vision, kärnvärderingar 
samt övergripande mål? 
19 Hållbar hälsa definieras som Varaktig individuellt upplevd känsla av 
välbefinnande 
36. Vilka värderingar tror du är viktigast för att skapa hållbar hälsa (varaktigt 
individuellt upplevt välbefinnande)? 
Er organisation 
37. Hur vill du beskriva företagskulturen i er organisation? 
38. Gör ni något för att påverka företagskulturen? 
39. Hur skiljer sig er organisation från andra organisationer? 
40. Vad anser du är er organisations styrkor? (Rangordna) 
41. Hur använder ni er av era styrkor? 
42. Vad anser du är er organisations svagheter? 
43. Hur hanterar ni era svagheter? 
44. Hur vill du kommentera den informella strukturen i organisationen? 
45. Vad anser du om den informella strukturens betydelse för utvecklingen av 
organisationen? 
46. Hur vill du beskriva ert sätt att arbeta för att skapa förtroende och tillit mellan 
ledare och medarbetare? 
47. Hur vill du beskriva ert sätt att arbeta för att bygga relationer 
_ mellan medarbetarna? 
_ mellan de olika avdelningarna? 
 



   
 

Avslut 
48. Om du skulle få tillfälle att göra om din tid på företaget igen, hur skulle du göra 
då? 



   
 

Bilaga B Intervjuguide 
 
Intervjuguide för chefer i organisationer i denna studie 
 
Formalia, nuvarande befattning och så vidare 
 
Utveckling 

1. Hur gör företaget för att få med medarbetarna i utvecklingsarbeten? 
2. Är det några speciella frågor som företaget medvetet har drivit? 
3. Hur skulle du vilja beskriva kommunikationen under ett utvecklingsarbete? 

 
Ledarskap 

4. Kan du beskriva hur ledare arbetar i företaget, ledarstil, ledarfilosofi, 
ledarkultur? 

5. Vilka ledarstrategier tycker du att ni använder för att skapa engagemang/för att 
medarbetarna ska vara delaktiga? 

6. Vilka visioner finns det i företaget?  
7. Har du någon personlig vision rörande hur du vill att arbetet ska bedrivas i 

företaget? 
8. Vad ser högsta ledningen som viktigt rörande ledarskapet? 
9. Har du några personliga tankar över vad som är viktigt rörande ledarskapet? 
10. Vad ser företaget som viktiga aspekter för att skapa framgång i 

företaget/framgångsfaktorer? 
11. Vad tror högsta ledningen är det mest avgörande för att skapa trivsel på 

arbetsplatsen? 
12. Tar högsta ledningen reda på vad som skapar trivsel hos medarbetarna, och i 

så fall hur? 
13. Hur arbetar ni för att upprätthålla hög nivå av delaktighet? (Konkreta 

aktiviteter) 
14. Hur delegeras ansvar och befogenheter? 
15. Vad tycker högsta ledningen om att delegera ansvar och befogenheter, ser du 

några risker med de arbetssätt man valt. 
16. Kan du beskriva de möjligheter som ges för arbetstagarnas att delta med sin 

röst och att delta i beslut. 
 
Lärande 

17. Hur gör företaget för att möta behovet av att utveckla och ta till sig ny 
kunskap? 

18. Hur klarar ni av att möta individuella behov (kunskap, variation, 
självförverkligande m.m.) hos medarbetarna med ert sätt att arbeta? 

19. Vilka kopplingar finns mellan individuella/personliga kunskapsbehov och 
företagets behov? 

20. Hur vill du beskriva företagets arbete med att tillvarata medarbetarnas 
erfarenheter som sedan kan förändra handlingar och beteenden? 

 
Värderingar 

21. Hur har företaget praktiskt arbetat för att formulera eventuell vision, 
kärnvärderingar samt övergripande mål? 



   
 

22. Vilka värderingar ser du som är viktigast i företaget? Vad väcker intresse? 
Vad satsar man tid på? Vad pratar man ofta om? 

23. Gör företaget något för att påverka företagskultur/värderingar? 
 
Er organisation 

24. Vad anser du är företags styrkor, hur använder företaget sig av styrkorna? 
25. Vad anser du är företagets svagheter, hur hanterar företaget sina svagheter? 
26. Hur vill du beskriva den informella strukturen i organisationen? 
27. Hur vill du beskriva företagets sätt att arbeta för att skapa förtroende och tillit 

mellan ledare och medarbetare? 
28. Hur vill du beskriva ert sätt att arbeta för att bygga relationer - mellan 

medarbetarna, mellan avdelningarna? 
 
Avslut 

29. Om du skulle förändra något på företaget, vad och hur skulle du göra då?  
30. Vad vill du inte ändra på? Ta bort? Förändra? Byta ut mot? 



   
 

Bilaga C Handelsbolaget, funktionsbeskrivning 
 
Funktionsbeskrivning för butikschefer 
Som butikschef på företaget ansvarar du för;  
  
 Att leda, fördela och planera allt förekommande arbete i butiken  
 Ansvarar för lokal marknadsföring och sponsring, genomföra säljaktiviteter 

och kampanjer, ansvarar för skyltning och utveckling av butiken, ansvarar för 
reklamationshantering och konkurrensbevakning  

 Rekrytering av ny personal (butikssäljare) och för introduktion av nyanställd 
personal  

 Allmänna personalfrågor så som schemaläggning, medarbetarsamtal, 
informationsspridning, semesterplanering mm 

 Ansvarar för budget och ekonomisk rapportering och har det övergripande 
ansvaret för butikens försäljning och resultat 

 Sätter upp tydliga mål, utvecklar lokala rutiner för personal och butik samt 
ansvarar för uppföljning och rapportering  

 Utför kassarapportering samt förekommande kontorssysslor så som attester 
och skrivbordsarbete 

 Har goda ledaregenskaper i kombination med att entusiasmera, motivera och 
vägleda sina medarbetare  

 Alla förekommande arbetsuppgifter i butik så som kassaarbete, 
försäljningsarbete, prismärkning och städning, att tillsammans med övrig 
personal aktivt delta i det dagliga arbetet 

 Du skapar laganda i din butik, ditt engagemang ska inspirera dina 
butiksmedarbetare och tillsammans ska ni driva försäljningen och sköta 
butiken för att nå uppsatta mål.  

 
Rapporterar till:  
Respektive butikssamordnare (för mer information, se företagets organisationsplan)  
Ersätts vid frånvaro av:  
Ställföreträdande butikschef 
Underställd personal:  
Ställföreträdande butikschef 
Butikssäljare  



   
 

Bilaga D Handelsbolaget, ledarroll 
 

Ny chef - min roll i verksamheten 
Att bli chef innebär att ta klivet över till arbetsgivarsidan. Man blir i och med detta 
företagets representant och företräder företagets intressen och inriktning. I och med 
den nya positionen följer också makt och befogenheter att påverka faktorer inom 
medarbetarens intresseområden.  
 
För många kommer omställningen från att vara en i gruppen till att representera 
arbetsgivaren som en överraskning. För den som arbetat i den grupp de blivit chefer 
för kan omställningen kännas påtaglig. Plötsligt är man inte längre en i gänget, 
samtalen kan tystna när man som chef kommer in i fikarummet. Skämtsamma men 
ändå allvarliga kommentarer om att man som chef borde inse hur det är på 
medarbetarsidan kan öka pressen på en som chef att agera mer medarbetarvänligt. 
Man kan vara mer eller mindre förberedd på den nya rollens implikationer i form av 
ensamhet, makt och lojalitetskonflikter mellan högre ledning och medarbetare.  
 
Om du tidigare varit en i ”gänget” och avancerat och blivit chef/arbetsledare finns det 
några punkter som man bör ta till sig;  
 
 Du är inte längre en i gänget, du måste söka din tillhörighet bland andra 

chefer. 
 Du är arbetsgivarrepresentant och därmed ledningens ombud. Detta innebär att 

du inte kan tala nedsättande om den högre ledningen utan måste hantera 
eventuella lojalitetskonflikter på annat sätt. Det är alltid olämpligt att inför 
medarbetare kritisera ledningen.  

 Det kommer att ta tid i anspråk att leda. Du kommer att få lämna din 
specialistroll i större eller mindre omfattning för att få tillräckligt med tid för 
att leda. Du måste se till att använda gruppen och att delegera för att du ska 
hinna var ledare.  

 
Behovet av självkännedom i chefsrollen 
Alla har vi med oss ett sorts galleri av inre gestalter och förställningar som vi klistrar 
på nya personer vi möter, det är naturligt och ett sätt för oss att orientera oss. Som 
chef är det viktigt att ha koll på sina projektioner. Det bästa sättet att skaffa sig detta 
är genom god självkännedom. Genom att reflektera kring vad en person väcker för 
reaktioner hos dig kan du rannsaka dig ett steg längre. Du kan testa hur verkliga och 
äkta dina reaktioner är genom att kritiskt fråga dig om du har belägg för dina åsikter 
och synpunkter om personen. Att känna sig själv är bra för alla människor men 
särskilt viktigt för en chef som påverkar andra genom sin maktposition.  
 
Här är några tips man kan använda för att utveckla sin självkännedom;  
 
 Man kan öka sin självkännedom genom att intressera sig för sin egen historia, 

sina upplevelser och reaktioner så att man inser när man har en tendens att 
överreagera alternativt blunda för saker som händer runtomkring en. 



   
 

 Be om feedback av kollegor, medarbetare och anhöriga och visa att du 
uppskattar en ärlig feedback, det vill säga visa ingen irritation när du får 
negativ feedback. 

 Gå i terapi, anlita en coach eller mentor för att diskutera ditt eget beteende och 
agerande i olika situationer.   

 
Universella ledaregenskaper  
Forskning inom ledarskap visar att följande egenskaper är särskilt viktiga för dig som 
chef/arbetsledare; 
 
 Mod att fatta beslut. Visst kan det bli fel beslut, men då får du stå för ditt 

beslut och göra trovärdigt att du agerade utifrån bästa förmåga. 
 Självkännedom. Att känna sina egna styrkor och svagheter bör vara ett 

ständigt pågående arbete för alla människor och det är skärskilt viktigt för en 
chef som har stark påverkan på andra.   

 Intresse och respekt för människor. Genom medarbetarna når du resultat, och 
genom att ha och visa ett genuint intresse för dem får du ut det mesta och det 
bästa av deras kapacitet. Bristande respekt har alltid en negativ inverkan på 
motivation och lojalitet hos medarbetaren. 

 Intresse, engagemang och kunskap inom området. Brister det i 
specialistkunskap får detta kompenseras, dels genom intresse för dem som har 
specialistkunskaperna, dels genom att förbättra sina egna kunskaper. 
Okunnighet och ointresse för vad medarbetarna gör skapar ingen motivation.   

 
Att åta sig ett chefs- och ledarskap 
Innan man åter sig ett uppdrag som chef/arbetsledare finns det några punkter man bör 
tänka på, även som nyanställd chef bör du vara klar över följande;  
 
 Kolla noga upp vilka mandat du har att förändra, styra över, budget med mera. 
 Vilket stöd har du uppifrån? Stödet är viktigt när du behöver driva frågor som 

upplevs som obekväma. Att bli överkörd av en högre chef då du själv stuckit 
ut hakan för att driva någon obekväm fråga underminerar din trovärdighet 
blixtsnabbt. 

 Använd gruppen för problemlösning men låt inte delaktighetssträvan helt 
dominera ditt arbete. 

 Man blir inte populär i alla lägen. Om man har för stort behov av att bli 
förstådd och omtyckt stjäl det massor av energi.  

 
Hur vill medarbetarna att en chef ska agera? 
Det finns otalig forskning inom området för ledarskap där man frågat medarbetare hur 
de vill att en chef ska agera för att både bli omtyckt och populär utan att man gör 
avkall på den integritet och de uppgifter man har. Enligt denna forskning ska en bra 
chef bland annat tänka på; 
 
 Vara synlig och hugga i när det är tuffa tider, leva som du lär, chefen som 

förebild. 
 Komma ihåg anställdas bemärkelsedagar, fira med en blomma och tårta, vilket 

för vissa är den enda uppvaktningen de får på födelsedagen. 
 Höra av dig när någon blir sjukskriven, kanske skicka en hälsning och blomma 

om det blir lite mer långvarigt. 



   
 

 Verkligen se till att du gör det som du har lovat och visa respekt genom att 
återkomma och följa upp. 

 Vara noga med att informera om allt som är möjligt att informera om. Ibland 
måste du konstatera att du förvisso har information i en fråga men för tillfället 
inte kan lämna den vidare. Det brukar alltid respekteras av medarbetarna. 

 Arbeta med daglig feedback. Du ska både ge feedback och inbjuda till 
feedback från medarbetarna. 

 Vidarebefordra beröm som givits till någon av medarbetarna och gör det gärna 
offentligt. Alla ska få veta när någon gjort ett bra jobb. 

 Äta lunch med medarbetarna och kolla lite hur det är med deras privatliv. Visa 
intresse och nyfikenhet men träng dig inte på. 

 Lyssna och var lyhörd. 
 
Att tänka på som ny chef 
 Som chef går du in i en arbetsgivarroll. Se upp för fallgropen – och ibland 

frestelsen – att agera ”fackligt ombud”. 
 Det är viktigt att lära känna dina egna styrkor och utvecklingsbehov. Som chef 

ökar kravet på självkännedom eftersom du utsätts för en större press från flera 
personer. 

 Du behöver skaffa dig stöd från nya kollegor då du blivit chef. Bygg ut 
nätverket och skaffa en mentor och/eller coach. 

 Ett sant intresse för dina medarbetare kommer att hjälpa dig att lyckas som 
ledare. Det bidrar till motivation hos medarbetaren och det hjälper dig i ditt 
jobb att lära känna dina medarbetare så att du vet vilka resurser de har. 

 Visa ditt intresse för medarbetare genom att vara närvarande, ringa, besöka, 
följa upp och få var och en att känna sig viktig. 


