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Chefers värdering av medbestämmande på arbetsplatsen 
− Hur viktigt är det och varför? 

 
Emelie Skälhammar 

 
Medbestämmande är en väsentlig del av dagens organisationer, vars syfte är 
att engagera personalen i arbetsprocesserna. Chefer står ständigt mellan att 
tillfredsställa anställdas behov och organisationens krav. Tidigare forskning 
har främst fokuserat på medbestämmande ur anställdas perspektiv (Knoop, 
1991). Syftet med föreliggande studie var därför att öka förståelsen för 
medbestämmande ur chefers synvinkel, hur de jobbar med detta samt 
eventuella hinder i arbete. Deltagarna i studien arbetar inom olika typer av 
verksamheter samt har olika lång erfarenhet. Resultatet blev att deltagarna 
värderade medbestämmande överlag som något positivt och viktigt för de 
anställdas engagemang. Konkreta åtgärder som deltagarna vidtog för att 
främja medbestämmandet var bland annat att ge de anställda inflytande. 
Hinder som uppstod i arbetet kunde exempelvis vara brist på engagemang 
och nedskärning av personal. Deltagarna i denna studie ansåg att brist på 
medbestämmande är lika med ineffektivitet, något som tidigare forskning 
inte har uppmärksammat. 

Keywords: participation, leadership, working life, participative decision 
making (PDM), demand-control model 
 

Inledning 
 

Medbestämmande innebär att personalen i en organisation får vara delaktiga, medverka och 
utöva ett medinflytande i beslut som rör deras arbete och den organisation de verkar inom. 
Det innebär också att medarbetarna får ta del av information och blir uppmuntrade till 
självständighet. Förr i tiden skötte cheferna organisationer ungefär på samma sätt som i 
armén, de hade starkt betoning på ordergivning, rang och toppstyrning. Det var först på 1950- 
talet som idén uppstod om att anställda faktiskt bryr sig om huruvida de gör ett bra jobb eller 
inte (Bolman & Deal, 2005). De anställda började istället ses som tillgångar och en 
bidragande faktor till en framgångsrik organisation. Arbetsplatser började införa så kallade 
öppna system, där det fanns mer utrymme för medbestämmande och delaktighet (Bolman & 
Deal, 2005). En hel del nya perspektiv på organisationer har utvecklats under senare år och ett 
av de perspektiven betonar just medbestämmande: HR perspektivet (Human Resource). HR-
traditionen lägger mycket fokus på att organisationer finns till för att uppfylla människans 
behov, inte tvärt om. De menar också att organisationer behöver människans idéer, energi, 
kunskaper och färdigheter för att kunna utvecklas. När både organisation och människa är 
överens, gynnas båda parterna. Individen får ett meningsfullt arbete som skänker 
arbetstillfredsställelse och organisationen får den kunskap och energi som den behöver 
(Bolman & Deal, 2005).  

Medbestämmande finns även i den svenska lagstiftningen i form av Lagen om 
medbestämmande i arbetslivet, MBL (1976:580). Lagen innefattar förhållandet mellan 
arbetsgivare och arbetstagare och här nämns båda parternas rättigheter och skyldigheter inom 
organisationer. Medbestämmandelagen står dock inte särskilt mycket för just 
medbestämmande, utan snarare för information, förhandling och stridsåtgärder (Glavå, 2001). 
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Enligt Bolman och Deal (2005) har framgångsrika organisationer en sammanhållen 
helhetsstrategi som grundläggs på en långsiktig personalfilosofi. Med detta menar de att 
individer i en organisation måste finna mening och tillfredsställelse i sitt arbete för att 
organisationen ska gynnas. Först då kan deras kompetens och energi utnyttjas och användas i 
det dagliga arbetet. När anställda i en organisation inte känner detta finns en risk att de 
kommer göra motstånd – något som alla parter kommer att förlora på. För att förbättra 
hanteringen av personal tillämpar vissa organisationer så kallade engagemangstekniker. Dessa 
tekniker går främst ut på att stärka banden mellan individ och organisation. Det finns även 
andra strategier som går ut på att öka individernas makt i organisationerna – varav en av dessa 
strategier är just medbestämmande. Bolman & Deal (2005) menar dock att medbestämmande 
inte är effektivt på egen hand, utan kan behöva kombineras med exempelvis arbetsinriktning, 
teamarbete och bejakande av mångfald. 
 

Medbestämmandets betydelse inom tidigare forskning 
 
Traditionellt sett har medbestämmande betraktats som enbart något positivt inom 
organisationer och inga egentliga nackdelar har diskuterats. En inflytelserik arbetspsykologisk 
modell i svensk och internationell forskning, där medbestämmande är en central variabel, är 
Karasek och Theorells (1990) krav-kontroll-modell, som diskuterar krav och kontroll i 
relation till hälsa. Enligt Karasek och Theorell hänger medarbetarnas kontroll över sin 
arbetssituation ihop med välbefinnande och hälsa, men även med lärande i arbetet. Enligt 
modellen innebär höga krav ingen fara för medarbetarnas hälsa om kraven kombineras med 
en hög grad av kontroll. Krav-kontroll-modellen är två dimensionell och karaktäriserar fyra 
olika typer av jobb, utifrån höga respektive låga nivåer av psykologiska krav och kontroll. 
Den mest skadliga typen av jobb, sett utifrån ett hälsoperspektiv, är jobb som innebär höga 
krav och låg kontroll över arbetssituationen. Denna typ av ”högstressjobb” innebär höga krav 
på individen att prestera, med låg kontroll över miljömässiga faktorer. Även de så kallade 
”passiva jobben” är negativa för individens hälsa. Detta innebär arbeten med låga krav och låg 
kontroll och förknippas ofta med en känsla av hjälplöshet. Det är omotiverande att gå till ett 
sådant jobb och individen kan känna sig nästan apatisk, att vad man än gör så gör det ingen 
skillnad. En tredje typ av jobb kallar Karasek och Theorell för ”aktiva jobb” innebär höga 
krav, men även hög kontroll på miljömässiga faktorer. Samtidigt som kraven på prestation är 
höga så har alltså individen en möjlighet att påverka omgivningen och denna typ av arbete 
skapar också förutsättningar för lärande, enligt modellen (1990). Den fjärde och sista typen av 
jobb är ”lågstressjobb” som innebär låga krav och hög kontroll över miljömässiga faktorer. 
Dessa jobb är eftertraktade och innebär en liten risk för psykisk eller fysisk påfrestning. Enligt 
krav-kontroll-modellen är arbetsstress ett resultat av kraven de anställda utsätts för och graden 
av kontroll de har till sitt förfogande. Medbestämmande är alltså viktigt för den psykiska och 
fysiska hälsan hos individen.  

I Bakker & Demeroutis (2006) krav-resurs-modell, betraktas medbestämmande ofta som 
en viktig resursvariabel. Krav-resurs-modellen är en utveckling av krav-kontroll-modellen då 
denna inkluderar fler variabler som kan påverka hälsan och modellen kan användas som ett 
redskap för Human Resource-ledarskap. Modellen försöker uttala sig om variabler som kan 
påverka hälsa och välbefinnande både i positiv och negativ riktning. Bakker & Demerouti 
(2006) använder sig av fler variabler som bestäms utifrån det kontext som skall undersökas 
och menar då att modellen går att applicera på fler typer av jobb än de arbeten som passar bra 
för krav-kontroll-modellen. Bakker och Demerouti (2006) menar att dessa tidigare modeller 
är alltför förenklade eftersom verklighetens arbetsplatser är mer komplexa. Fler variabler 
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behövs för att fånga hur verklighetens alla möjliga jobbpositioner på arbetsmarknaden. De 
menar även att det finns många andra viktiga krav och resurser som tidigare modeller inte har 
tagit hänsyn till, exempelvis emotionella krav eller tillgång till handledning som en resurs.  

En annan betydelsefull modell inom det arbetspsykologiska fältet, som även den är en 
utökning av krav-kontroll-modellen, är Peter Warrs vitaminmodell (1994). Modellen kan 
appliceras på vilken situation som helst, men används främst inom arbetslivet. Den visar på 
att det faktiskt finns nackdelar med medbestämmande. Warr menar att arbetsvillkor fungerar 
likartat med hur vitaminer fungerar. Exempelvis är ju A- och D-vitaminer bra till en viss nivå, 
men om vi får i oss för mycket kan vitaminerna vara skadliga. Medbestämmande är en sådan 
variabel, alltså att det är bra till en viss nivå. För mycket kan göra mer skada än nytta i en 
organisation. Warr nämner att andra vitaminer, såsom C-vitaminer, är bra men har ingen 
effekt på vår hälsa efter en viss nivå. Warr menar exempelvis att ökad lön, när du har en 
relativt låg lön, bidrar till ökat välbefinnande, medan en löneökning vid en redan mycket hög 
lön inte påverkar välbefinnandet alls. Han menar att de flesta arbetsvillkoren, exempelvis 
medbestämmande, ska existera på en optimal nivå. Både för mycket och för lite är ogynnsamt 
för individens välmående och hälsa. 

Det finns som sagt mycket forskning som har gjorts med utgångspunkt i Krav-kontroll-
modellen. Ett annat exempel är Weststars (2009) studie som fokuserar på krav och kontroll 
över arbetssituation samt inlärning på arbetsplatser. Weststar har utökat modellen genom att 
inkludera tre olika inlärningsbeteenden och även lagt till två dimensioner av kontroll: social 
kontroll och teknisk kontroll. Resultatet visade bland annat att krav, social kontroll och 
teknisk kontroll är olika associerade med olika typer av inlärningsbeteenden. Arbeten som ger 
de anställda en hög social- och teknisk kontroll, bidrar även till att inlärningen ökar. Ett 
resultat av detta är att organisationen gynnas eftersom de anställda blir bättre på att dra nytta 
av sin kunskap. Hon menar att ökad inlärning resulterar i bättre prestationer i det praktiska 
arbetet. 

En artikel (Busck, Knudsen & Lind, 2010) ifrågasätter om ökat medbestämmande från 
anställda bidrar till ökat välbefinnande och hälsa, så som Karasek och Theorell påstår. Denna 
studie pekar på begränsningar i krav-kontroll-modellen med tanke på de kontextuella 
förändringar som har skett mellan arbetsgivare och arbetstagare. De menar att krav-kontroll-
modellen utvecklades när arbetsmarknaden till stor del bestod av industrier och att vi numera 
arbetar med yrken som kräver service och kunskap. De menar inte att modellen är föråldrad, 
däremot har den blivit mer och mer bristfällig med tanke på förändringar som har skett i 
ledarskapet, den ekonomiska strukturen, organiseringen av arbetet osv. Dagens arbetsplatser 
ser helt enkelt annorlunda ut nu, än för tio år sedan. Därför anser Busck och hans medarbetare 
(2010) att medbestämmandets signifikans i dagens arbetsliv bör undersökas lite mer kritiskt.  

Det finns också studier som belyser att anställdas medverkan i beslutsfattandet på en 
arbetsplats (participative decision making, PDM) kan minska osäkerheten bland de anställda 
(Probst, 2005). Studien kom fram till att organisationer som tillåter att de anställda får vara 
med och påverka i beslutsfattandet löper mindre risk att stöta på negativa bieffekter, 
exempelvis att de anställda känner osäkerhet inför sitt jobb. Andra forskare (Lengnick-Hall & 
Lengnick-Hall, 1992) har också kommit fram till att när PDM används på ett korrekt sätt så 
kan det även främja arbetstillfredsställelsen och engagemanget hos de anställda. 

Tidigare forskning har dragit slutsatsen att anställdas PDM är associerat med gynnsamma 
arbetsrelaterade resultat, så som arbetstillfredsställelse, motivation, engagemang och 
prestationer. Korunka, Weiss, Huemer och Karetta (1995) upptäckte att anställda som har ett 
högt deltagande vid teknologiska förändringar inom en organisation, rapporterade en lägre 
nivå av psykisk och fysisk ohälsa. De hade även en högre arbetstillfredsställelse, än dem som 
hade ett lågt deltagande i förändringsprocessen. Även Sagie och Koslowsky (1994) fann att 
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anställdas deltagande i beslut som rör organisatoriska förändringar, leder till positiva effekter, 
så som hög arbetstillfredsställelse. Ett antal forskare på området (Cotton, Vollrath, Froggatt, 
Lengnick-Hall & Jennings, 1988) menar att vissa former av PDM har en positiv effekt på 
produktiviteten hos de anställda. De skiljer på olika former av PDM och undersöker vilka 
effekter på arbetstillfredsställelse de olika formerna har. De olika formerna av PDM är 
”Participation in work decsisions” (långsiktigt medbestämmande, hur arbetet ska organiseras, 
vad ska göras, vem gör vad etc.), ”Consultative participation” (Anställda får ge sina åsikter, 
men har inget direkt inflytande), ”Short-term participation” (Ungefär som participation in 
work decision, men på kort sikt), ”Informal participation” (informellt medbestämmande via 
arbetsrelationerna), ”Employee ownership” (medbestämmande finns informellt genom val, 
möten osv.) och ”Representative participation” (Indirekt medbestämmande, får påverka via 
ombud eller representativa). De ställer frågan ”is PDM effective?”(Cotton et al., 1988, s 16). 
Det finns inget enkelt svar på den frågan, effektiviteten varierar beroende på vilken form av 
PDM det handlar om. De menar att medbestämmande är ett multidimensionellt koncept och 
de kritiserar tidigare studie gjorda av Locke & Schweiger (1979) eftersom dem inte har skiljt 
på de olika formerna av PDM, utan bara tittat på högre eller lägre nivåer av PDM (Cotton et 
al., 1988). 

Locke, Schweiger och Leana (1990) gjorde senare en studie som kritiserade Cotton et. al. 
tillbaka. Locke och hans medarbetare granskade Cottons studie från 1988 och kritiserade att 
”diffrent forms of PDM are associated with markedly different outcomes” (Cotton et al., 
1988, s 16). De pekar på en hel del fel som gjorts i Cottons studie, bland annat att de felaktigt 
har klassificerat PDM i sex olika kategorier (se ovan). De hänvisar även till sin egen studie 
från 1979 (Locke & Schweiger, 1979) och menar att för att förstå hur PDM påverkar 
arbetsprestationen så bör man inte titta på olika klassifikationer av PDM, utan snarare 
fortsätta att undersöka teoretiska antaganden om relationen mellan PDM och arbetsprestation.  
 

Syfte och frågeställning 
 
Kunskapsluckan som råder på området anser författaren är en syn på medbestämmande ur 
chefernas synvinkel. Mycket av de tidigare studierna har gjorts från anställdas synvinkel 
(Knoop, 1991). Syftet med föreliggande studie är dels att öka förståelsen av chefers syn på 
och värdering av de anställdas medbestämmande på arbetsplatsen, dels även att undersöka om 
och i så fall hur cheferna arbetar med medbestämmande. Följande är mina frågeställningar: 
 

• Uppfattar chefer att det är viktigt att medarbetarna får vara med och besluta om 
olika förhållanden på arbetsplatsen?  

• Vad för typ av medbestämmande eller inflytande tycker cheferna är viktigt? 
• Hur arbetar cheferna för att öka medarbetarnas medbestämmande på arbetsplatsen 

och upplever de några eventuella hinder i detta arbete?  
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Metod 

Deltagare 
 
Ett målinriktat urval gjordes, där cheferna representerade olika typer av verksamheter, olika 
kön, ålder samt erfarenhet som chef. I studien medverkade åtta deltagare, alla med olika slags 
chefspositioner i olika verksamheter och företag. Det var två män och sex kvinnor och 
samtliga var chefer på mellannivå. I tabell 1 presenteras några bakgrundsfakta om studiens 
deltagare. För att säkerställa deltagarnas konfidentialitet har namn och ålder fingerats och 
antalet år i nuvarande chefsposition anges endast ungefärligt.  
 
Tabell 1.  
Deltagarnas ålder, typ av verksamhet, antal anställda samt år i nuvarande chefsposition. 
 

Fingerat namn Cirka ålder Typ av verksamhet Antal 
anställda 

Cirka år i 
nuvarande 

chefsposition 
Elin 30 Butikschef  

(kläder) 
4 2,5 år 

Hulda 25 Bemanningsföretag 
 

8 1 halvår 

Greta 35 Verksamhetschef 
(träningscenter) 

9 10 år 

Sofia 45 Butikschef 
(matvarubutik) 

11 1 år 

Anna 30 Kontorschef 
(bank) 

7 1 halvår 

Sylvia 30 Butikschef 
(kläder) 

4 1år 

Hans 40 Rektor 
(skola) 

40 1,5 år 

Kim 25 Produktionssamordnare 
(lager) 

12 1år 

  

Material 
 
En halvstrukturerad intervjuguide utformades av författaren själv och användes vid alla 
intervjutillfällena. Fokus låg på fyra frågeområden, vilka var: inledande frågor, frågor om 
krav och kontroll, frågor kring medbestämmande och hur cheferna jobbar med 
medbestämmande och belöning. Intervjuerna varade i 20-45 minuter. Samtliga intervjuer 
spelades in och transkriberades ordagrant. Det utskrivna materialet omfattade 25 sidor.  
 

Procedur 
Ett missivbrev gavs till samtliga deltagare innan intervjun, där syftet till studien förklarades 
samt de forskningsetiska principerna. Efter detta bestämdes tid och plats för intervjuerna, som 
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alla förutom en skedde på deltagarens kontor. En intervju gjordes i ett grupprum på 
Mälardalens högskola. Deltagarna fick ingen ersättning. 
 
Databearbetning 
 
Analysmetoden som användes i studien var meningskoncentrering (Kvale & Brinkmann, 
2009). Det analyserade materialet lästes igenom för att försöka se helheten av vad 
intervjupersonerna hade sagt och därefter gjordes en sammanfattning av varje intervju. 
Analysen genomfördes med ett öppet induktivt förhållningssätt samtidigt som en viss 
förförståelse utifrån relevanta teorier kring medbestämmande togs i beaktande. Efter att ha 
fångat helheten av materialet bröts det sedan ner till ett antal subkategorier. Subkategorierna 
abstraherades ytterligare ett steg och bildade övergripande kategorier. Dessa kategorier 
bildade slutligen två teman; delaktighet och åtgärder. Definitionen av delaktighet är 
medverkan och inflytande. Med åtgärder menas praktiska saker i vardagen som cheferna gör 
för att främja de anställdas medbestämmande. Under tema delaktighet samlades kategorierna; 
fördelar, nackdelar och effekter av lågt medbestämmande. Åtgärder delades in i Aktiva 
åtgärder och Indirekta åtgärder.  
 

Resultat 
 

Krav på engagemang och delaktighet 
 
Krav var för samtliga chefer i denna studie ett verktyg för att få de anställda engagerade i 
organisationen. Kraven kan se ut på olika sätt, men överlag ansåg samtliga intervjuade chefer 
att rimliga krav på de anställda är det bästa för verksamheten. Anledningen till att krav hade 
en plats i denna studie är för att cheferna själva drog paralleller mellan krav på delaktighet 
och medbestämmande. Det var inte självklart i alla organisationer att de anställda ville vara 
med och påverka, därför krävdes det att cheferna begärde detta av dem. Detta på grund av att 
medbestämmande är en viktig komponent för att organisationen ska utvecklas, enligt 
deltagarna. Även om det i vissa verksamheter fanns ganska lite medbestämmande, så fanns 
det ändå ett krav på de anställda att de ska engagera sig och komma med synpunkter. 
Deltagarna efterfrågade de anställdas åsikter för att både organisationen och individerna ska 
utvecklas. Samtliga deltagare var överens om att krav på delaktighet är en viktig del i en 
fungerande organisation och som chef ansvarar man för att ställa kraven. Ökad delaktighet 
gör att de anställda ”strävar åt samma håll”, som Hulda uttryckte det. Enligt Greta fungerar 
kraven som en ”sporre” och gör att personalen får en förståelse för vad som förväntas av dem.  
 

Delaktighet 
 
En central del i deltagarnas berättelser är betydelsen av delaktighet. Att personalen får vara 
med och påverka samt att de har inflytande på chefernas beslutsfattande, är något som 
samtliga deltagare värderade som viktigt. I tabellen nedan beskrivs tematiseringen av 
chefernas syn på och värdering av de anställdas medbestämmande. 
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Tabell 2. 
 Kategorier och subkategorier för tema delaktighet. 
 
Tema Kategori Subkategori 
Delaktighet Fördelar Personlig utveckling 

Erfarenhet 
Åsikter och idéer 
Känna sig värdefull 

 Nackdelar Tidskrävande 
Stillastående 

 Effekter av lågt medbestämmande Låg motivation och arbetsglädje 

 

Fördelar 
 
Personlig utveckling. Att få vara med och bestämma i en organisation är viktigt för den 
personliga utvecklingen, menade samtliga deltagare. Känslan av att ha ett meningsfullt jobb 
och att vara delaktig var otroligt viktigt. Deltagarna trodde även att det skulle blir tråkigt att 
jobba i en miljö där de anställda inte får vara med och påverka och belastningen på cheferna 
skulle bli stor. Kim menade att ”de som har en idé om hur arbetet kan göras mycket 
smidigare, då lyssnar vi givetvis på det”, för att betona att de anställdas åsikter är värdefulla. 
Han menade även att om en anställd är driven och inte är rädd för att säga vad den tycker, så 
finns goda möjligheter att utvecklas inom organisationen. Samtliga deltagare pekade på att 
medbestämmande främjar den personliga utvecklingen inom organisationen. 
 
Erfarenhet. Medbestämmande var viktigt för samtliga deltagare, men för vissa var det snarare 
ett måste. De som var relativt nya på sina chefspositioner (Hulda, Anna och Sofia) kände 
själva att de inte har all den kunskap som krävs för att styra organisationerna. Därför var de i 
mer behov av att involvera sina anställda, eftersom det är de som har kunskapen. De mindre 
erfarna deltagarna ansåg även att deras ledarskap var mer coachande, att det är de som drar 
upp riktlinjerna samt leder och fördelar arbetet. Deltagarna med längre erfarenhet (Elin, Greta, 
och Hans) på sina chefspositioner, ansåg istället att kunskapen var fördelad mellan dem själva 
och de anställda. De var alltså inte beroende av de anställdas medbestämmande på samma sätt 
som de mindre erfarna cheferna.  
 
Åsikter och idéer. Samtliga deltagare ansåg att medbestämmande är en grundsten för att 
organisationerna ska kunna utvecklas och bli bättre. En viktig gemensam nämnare hos 
deltagarna var att de får olika infallsvinklar på situationen och att deras tankar och idéer 
kanske inte alltid är de bästa. Olika personligheter med olika kunskaper gör att man kan få en 
bättre översiktsbild och kan se saker och ting på olika sätt. Samtliga deltagare trodde att 
verksamheten gynnas långsiktigt om medbestämmande finns med som en grundfilosofi. 
 
Känna sig värdefull. De intervjuade deltagarna uppfattade att medbestämmande är viktigt för 
att de anställda ska känna sig värdefulla. Om medbestämmande skulle finnas på alla 
arbetsplatser trodde cheferna att alla skulle trivas bättre och känna sig mer värdefulla. Hulda 
trodde att man får med sig personalen på ett annat sätt och att de kanske ger ”det där lilla 
extra”, om man som chef är bra på att uppmärksamma dem. Hon ansåg att detta är viktigt för 
att företaget ska kunna sticka ut ur mängden och synas. Både Hans och Anna berättade om att 
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de har haft ett annorlunda ledarskap i jämförelse med deras företrädare. De menade att de 
tidigare cheferna har tagit beslut som varit mer centraliserade hos dem och inte involverat de 
anställda särskilt mycket. Detta har gjort att de anställda har fått vänja sig vid att vara med 
och påverka. Känslan av att betyda någonting i en organisation trodde samtliga deltagare 
uppkommer i takt med att de anställda får vara med och påverka. Kim menade att 
medbestämmande får personalen att ”dra åt samma håll” och bli mer delaktiga i de beslut som 
tas.  
 

Nackdelar 
 
Tidskrävande. Den övergripande åsikten om medbestämmandets nackdelar var att det tar tid 
att involvera personalen. Här kommer organisationens storlek in i bilden, ju fler anställda 
desto mer tid tar det att involvera alla. Eftersom deltagarna i denna studie hade relativt få 
anställda så fanns det ändå tid för medbestämmande, enligt deras bedömning. Det handlar för 
de flesta deltagarna om att ha en öppen kommunikation och att diskutera beslut tillsammans. 
Att involvera alla anställda i samtliga beslut ansåg deltagarna vara en omöjlighet. Kim 
menade också att det skulle gå åt en ”himla massa mantimmar” eftersom att hans organisation 
är så beroende av minuter och deadlines, det skulle ta för mycket tid. 
 
Stillastående. Samtliga deltagare menade även att beslutsfattandet inte får gå över styr, alltså 
att organisationen inte får bli stillastående. Deltagarna ansåg att det finns en risk att 
beslutsfattningsprocessen drar ut på tiden om arbetsgruppen inte kommer överens och 
organisationen blir till slut lidande. Deltagarna ansåg därför att det fanns utrymme för att 
diskutera beslut, men till en viss gräns, sen tar cheferna det slutgiltiga beslutet. Cheferna tror 
även att det kan vara svårt att tillgodose allas åsikter, risken finns att de anställda tar det 
personligt om deras åsikter inte tas tillvara. Två av cheferna (Anna och Hans) menade att 
vissa anställda inte kan hantera medbestämmande, eftersom de inte är vana vid det, och därför 
undrar varför de blir tillfrågade när det är chefen som bestämmer. Dessa deltagare 
efterfrågade mer medbestämmande från sina anställda. 

Samtliga deltagare ansåg att det måste finnas en balansgång mellan de anställdas 
medbestämmande och den som fattar de slutgiltiga besluten. De ansåg att för mycket 
medbestämmande är ogynnsamt för organisationen och samtidigt att för mycket chefsstyre är 
förödande för de anställdas engagemang. Vissa chefer (Greta och Sylvia) menade att deras 
organisationer drivs av mycket engagerade individer och ibland kan detta krocka. Då kan 
cheferna behöva bromsa de anställda lite och försöka se till vad som är rimligt. ”Rim och 
reson” talade Hans om gällande medbestämmande, eftersom det annars kan finnas en risk för 
att de anställda till slut inte vet vad de ska göra.  
 

Effekter av lågt medbestämmande 
 
Låg motivation och arbetsglädje. Deltagarna var överens om att ett lågt medbestämmande på 
arbetsplatser kan leda till en låg motivationsnivå och en känsla av att vara värdelös. Utan 
kontroll över sin arbetssituation tror deltagarna att motivationen blir i stort sett obefintlig. De 
ansåg att utan motivation finns ingen känsla av glädje för arbetet. Det måste finnas en känsla 
av mening med arbetet, att personen syns och faktiskt spelar roll. Kim menade att ”det blir 
nog väldigt svårt att gå till jobbet” och de skulle nog känna att de är där rent fysiskt, men 
samtidigt avskärmade från organisationen. Samtliga chefer talar om hur viktigt det är med 
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arbetsglädje och att vilja gå till jobbet varje dag, den uppkommer främst genom 
medbestämmande. Om motivationsnivån och arbetsglädjen är låg ansåg cheferna att 
organisationen kommer att förlora oerhört mycket.  

Deltagarna var också överens om att behovet av medbestämmande är olika från person till 
person. Vissa vill ha strama tyglar och bli tillsagda om vad de ska göra, medan andra vill vara 
med och påverka. Deltagare menade att lågt medbestämmande på arbetsplatser kan ge känslan 
av att man ”bara är en liten docka som gör som de säger”, som Elin uttryckte det. De anställda 
kommer förmodligen undra vad de gör där och vad de bidrar med till organisationen. 
Deltagarna ansåg att det är viktigt att de anställda får sätta sin egen prägel på arbetet och att 
någon lyssnar till deras tankar och idéer, annars tappar de glöden för sitt arbete. Vissa av 
deltagarna (Hulda, Greta och Hans) menade att det är bättre att jobba som en grupp än att bara 
chefen bestämmer vad som ska göras. Som tidigare nämnts ansåg deltagarna att personalen 
inte skulle stanna särskilt länge på en sådan arbetsplats. De menade även att de anställda 
skulle känna sig som en bricka i spelet utan medbestämmande och att relationerna på 
arbetsplatsen skulle bli sämre.  
 

Åtgärder 
 
Tema åtgärder innefattar handlingar som deltagarna vidtar för att främja medbestämmandet 
inom organisationerna, alltså praktiska saker de gör för att alla ska få vara med och påverka. 
Tabellen nummer tre beskriver vilka handlingar cheferna utför i syfte att främja 
medbestämmandet.  
 
Tabell 3.  
Kategorier och subkategorier för tema åtgärder. 
 
Tema Kategorier Subkategorier 
Åtgärder Aktiva åtgärder Inflytande 

Feedback och öppet klimat 
Ansvarsområden 
Delegera arbetsuppgifter 
Självständighet 

 Indirekta åtgärder Målsättning och belöning 
Inspirera personal 
Personalinvestering 

 

Aktiva åtgärder 
 
Inflytande. Inflytande var för deltagarna en viktig del inom organisationen. Som chef måste 
man ha sina anställda i åtanke hela tiden, men även direktiven från ledningen. Överlag menar 
cheferna att personalen har ganska stort inflytande lokalt på arbetsplatsen och kan påverka i 
den mån det går. Att rådfråga sin personal i det dagliga arbetet såg de flesta deltagarna som en 
självklarhet. Det handlar om ett öppet klimat och att kunna komma till sin chef och prata, vad 
det än gäller. På detta sätt anser cheferna att personalen inom deras organisationer har stort 
inflytande, de blir hörda, sedda och deras åsikter tas i beaktning. Vissa av deltagarna ansåg att 
de anställda har inflytande på nästan alla delar av verksamheten, medan andra deltagare inte 
gav de anställda lika mycket inflytande. Ofta kan de anställda även påverka i form av 
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månadsmöten, veckomötens eller dagmöten där de kan uttrycka sina åsikter. Konkreta beslut 
som deltagarna menade att de anställda kan påverka var schemaläggning, hur mål ska uppnås, 
ändringar i lokaler eller överlag om det är något som de inte trivs med. På personalmötena 
brukar deltagarna se till att hela arbetsgruppen bollar idéer och diskuterar kring olika saker. 
Vissa deltagare (Kim och Anna) hade ett kort möte varje morgon, där alla får chansen att säga 
sitt och där deltagarna har möjlighet att berömma dem som har gjort bra ifrån sig inför hela 
gruppen. Majoriteten deltagarna (Sylvia, Elin, Hulda, Sofia, Hans och Greta) hade istället 
månadsmöten och även personliga samtal där de anställda får lätta på sina hjärtan. Då har 
även deltagarna möjligheten att säga vad de tycker om personalens prestationer. På 
månadsmötena diskuteras bland annat schemaläggning, olika problem som uppstår, hur 
organisationen kan förbättras och även vad de individuella personerna i organisationen kan 
göra för att prestera bättre. En av deltagarna (Greta) berättade att hennes organisation har ett 
samverkansavtal, vilket innebär ett slags kollektivavtal med fyra olika fackföreningar. Detta 
betyder att på personalmöten kan arbetsgruppen komma överens om förändringar som ska 
ske, istället för att behöva förhandla med facket.  
 
Feedback och öppet klimat. Deltagarna tog upp ett flertal sätt som de jobbar med 
medbestämmande i organisationerna. Samtliga ansåg att feedback var en viktig del vid 
främjandet av medbestämmandet på arbetsplatser. Att ge feedback innebar, för deltagarna, att 
se individen och att hjälpa dem till att utvecklas. Det var viktigt att kunna berömma de 
anställda när de gjort något bra, men även att ge kritik vid sämre prestationer. Samtliga 
deltagare ansåg även att ett öppet klimat är viktigt, de anställda ska kunna komma och prata 
med cheferna vad det är gäller. Det ska vara en öppen arbetsplats, där alla kan säga precis vad 
de känner. Anledningen till detta var för att undvika konflikter och att de anställda pratar 
bakom ryggen på varandra, vilket bara försämrar arbetsrelationerna och därmed 
arbetsprestationerna. Samtliga deltagare lade vikt vid att ha en öppen dialog och samtala, även 
om det inte handlar om problem. Det kan handla om att fråga hur de anställda mår innan de 
börjar prata jobb, alltså att engagera sig i de anställda. Cheferna tror att detta kan leda till att 
de ger det där lilla extra i sitt arbete. Vissa av deltagarna (Kim och Hans) talade inte bara om 
att lyssna på sina anställda, utan även om vikten av att vidta åtgärder. Är det någon som 
vantrivs på grund av något arbetsrelaterat, så ska chefen göra något åt situationen. Samtliga 
deltagare ansåg att ett öppet klimat som något självklart och nödvändigt för organisationens 
framgång. 

Viktigt för deltagarna var att ta hänsyn till sina anställda och se till att alla blir sedda, detta 
var en viktig del av medbestämmandet. En av deltagarna (Hulda) menade att om visar man 
förtroende för sina anställda ”får man mycket mer tillbaka”, man ska som chef uppskatta 
åsikter och visa respekt. Även de andra deltagarna menade att det handlar om ett givande och 
tagande på arbetsplatser, det måste finnas en slags respekt. Atmosfären i organisationen måste 
tillåta misslyckanden, för att de anställda ska lära sig av sina misstag. Deltagarna menade att 
det gäller att se alla individer på arbetsplatsen och istället för att säga vad de anställda gör 
dåligt, lägger deltagarna mer fokus vid att tala om vad de gör bra. Hänsyn var för deltagarna 
respekt för de anställda i organisationen. Som chef måste de kunna belysa positiva egenskaper 
och klarlägga bristerna hos de anställda, detta för att förbättra arbetsprestationerna.  
 
Ansvarsområden. Ett sätt att involvera sin personal kan vara att dela upp ansvaret, enligt 
deltagarna. På de flesta arbetsplatserna (Anna, Hans, Kim, Greta och Sofias) jobbas det 
mycket med olika ansvarsområden. Det betyder att när en anställda sitter på en specifik plats 
tilldelas den vissa arbetsuppgifter, som de anställda själva ska se till att utföra. De menade 
också att detta underlättar väldigt mycket för cheferna själva, de utsätts inte för lika mycket 
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belastning. En del deltagare (Elin, Sylvia, Kim och Anna) brukade även anordna olika 
aktiviteter som en person har ansvar för och vid nästa aktivitet får någon annan vara ansvarig, 
det fördelas lika på alla i personalen. Både Anna och Kim lägger stor vikt vid att 
arbetsuppgifterna ska rotera, eftersom arbetsuppgifterna inom deras organisationer kan vara 
ganska monotona. Detta gör de för att undvika att personalen ska tappa motivationen för sitt 
arbete. 
 
Delegera arbetsuppgifter. När det gäller huruvida deltagarna kan delegera arbetsuppgifter till 
sin personal, eller om de måste utföra uppgiften själv, varierade resultatet. Deltagarna menade 
att det har att göra med hur länge individen som uppgiften ska delegeras till har varit anställd. 
De som har varit anställda längre har ju mer kunskap, samtidigt som nyanställda måste 
tilldelas ansvar också för att lära sig hur organisationen fungerar. Vissa chefer (Elin, Greta 
och Hans) ansåg att det beror lite på vilken uppgift det handlar om, även om personalen kan 
det mesta så kan de inte allt. Besluten av lite högre dignitet väljer deltagarna att fatta själva, 
men lite enklare beslut kan de anställda fatta. Deltagarna trodde att en stimulerande 
arbetsplats erbjuder frihet under ansvar. De deltagare som var relativt nya i sin position 
(Hulda, Anna och Sofia) ansåg att det var väsentligt att de kan delegera uppgifter, eftersom de 
själva inte har all kunskap som krävs. De ansåg att det är personalen som sitter på kunskapen 
och därför delegerar de arbetsuppgifterna. Vissa av deltagarna (Elin, Sylvia, Kim och Hans) 
känner att de kan delegera uppgifter till vissa i sin personal, att det beror lite på personen som 
utför uppgiften. De skiljer ganska mycket på de anställda som arbetar heltid och de som 
arbetar extra. Deltagarna menade dock att de har en vision om att kunna delegera uppgifter till 
alla i sin personal i framtiden. Frågan om det praktiskt går att involvera personalen i alla 
beslut, svarade de flesta deltagarna nej. De menade på att de har med sig personalens åsikter 
till sammanträdena med ledningen, men att fråga alla är omöjligt. Somliga deltagare (Anna, 
Sofia och Greta) ansåg dock att det går att involvera alla, nyckeln till detta är att ha en öppen 
kommunikation och fråga.   
 
Självständighet. En annan viktig del av medbestämmandet var att de anställda i en 
organisation ska kunna fatta egna beslut och vara självständiga. Att ge sin personal ansvar och 
ge utrymme för självständighet var en väsentlig del av medbestämmandet, enligt deltagarna. 
Hur länge personalen har varit anställd har ganska stor betydelse i fråga om självständighet i 
organisationerna; ju längre tid de varit anställda desto självständigare är de. Deltagarna, vars 
företag var franchise-ägt (Hulda och Sofia), ansåg dock att de har ganska strama tyglar 
gällande utrymme och vad som får och inte får göras. De har färdiga koncept som måste följas 
och i slutändan är det franchisegivaren som bestämmer. De övriga deltagarna hade större 
möjligheter att själva bestämma över hur arbetet ska skötas. De får direktiv som fungerar som 
ramar för hur arbetet ska utföras. Dessa ramar är ganska vida, vilket gör att det finns utrymme 
för medbestämmande och individuella krav. Dessa deltagare ansåg därför att deras personal 
har ganska stort inflytande på organisationen och deltagarna efterfrågade ofta personalens 
egna tankar och idéer. Målen ska nås, men hur organisationen ska uppnå dem är upp till 
arbetsgruppen. Vissa av deltagarna uppmuntrade dagligen till självständighet och tyckte att 
det var extremt viktigt att de anställda har ett ansvar. Deltagarna ansåg att de anställda ska 
kunna fatta egna beslut, utan att fråga dem. Blir det fel så lär de sig av misstagen. 
Självständighet är för samtliga deltagare en självklarhet och de betonar det individuella 
ansvaret som en nödvändighet för organisationens framgång. 
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Indirekta åtgärder 
 
Målsättning och belöning. Enligt deltagarna kan medbestämmande på arbetsplatsen även leda 
till att organisationerna når upp till sina mål. Detta på grund av ett ökat engagemang när 
personalen märker att de har något att säga till om. Huruvida deltagarna uppnår sina mål kan 
ses på två olika sätt. Antingen målen som ledningen sätter på deltagarna eller målen som 
deltagarna sätter på sina anställda. Deltagarna ansåg att de ofta eller ibland uppnådde målen 
som dem själva satt upp för de anställda. Små delmål gör det lättare att uppnå organisationens 
mål, enligt vissa av deltagarna. Samtliga deltagare ansåg att delmålen som de själva sätter upp 
är mer realistiska för organisationen och därför lättare att uppnå, men de menar också att det 
varierar från månad till månad. Ett hinder i arbetet för att främja medbestämmandet ansåg 
deltagarna vara brist på belöning. De menade att belöning leder till ett ökat deltagande och det 
finns en drivkraft att vilja uppnå målen. Belöning kan även här ses på två olika nivåer, hur 
cheferna belönar sina medarbetare eller hur ledningen belönar cheferna. Samtliga deltagare 
ansåg att de är ganska bra på att belöna sina anställda. De menade också att även om de 
saknar belöning från ledningens sida, så låter de inte sina anställda sakna det. Deltagarna var 
noga med att muntligt belöna för bra prestationer och uppmärksamma dem som gör bra ifrån 
sig, snarare än att säga när de gör något mindre bra. De försöker även att överraska med 
presenter, fika eller middag.  
 
Inspirera personal. Att inspirera sin personal till att delta i organisationen var, för deltagarna, 
en viktig del av de anställdas medbestämmande. De anställda ska förstå innebörden av sitt 
arbete och aktivt engagera sig i organisationen. Ett hinder som kan uppstå är att de anställda 
känner sig alienerade i sitt arbete, alltså att de går till jobbet för att tjäna pengar och bryr sig 
inte om slutprodukten. Slutprodukten i deltagarnas fall är en nöjd kund, utom för Hans – 
slutprodukten för hans del är en godkänd elev. Samtliga deltagare menade att de skulle vidta 
åtgärder om de anställda skulle känna sig alienerade till slutprodukten. Om alienation uppstår 
kan personalen tappa glöden för sitt arbete och då har de heller inget intresse kvar för att 
påverka i organisationen. De menade även att om för höga krav ställs på de anställda, kan det 
leda till svårigheter att förstå innebörden arbete och vad det leder till. Samtliga deltagare var 
noga med att inspirera sin personal till att förstå hur viktig slutprodukten är. Att få de 
anställda till att förstå meningen med sitt arbete är en viktig åtgärd för att organisationen ska 
lyckas, ansåg deltagarna.  

Att känna en glädje för sitt arbete gör att arbetsprestationerna ökar och intresset för att vilja 
påverka i organisationen växer, enligt deltagarna. De ansåg även att det är chefens uppgift att 
hjälpa de anställda att känna arbetsglädje. Ett ökat deltagande hos de anställda i 
arbetsprocesserna, kan leda till en ökad arbetsglädje. För att de anställda ska kunna känna den 
glädjen menade deltagarna att de måste föregå med gott exempel. För deltagarna var det 
extremt viktigt att älska sitt jobb, så att de anställda också blir inspirerade till att göra det. 
Deltagarna menade även att det ska vara roligt att gå till jobbet, vem skulle tycka det var 
roligt att gå till jobbet om de inte fick vara med och bestämma? Att känna glädje för sitt jobb 
och älska det man gör var för flera av cheferna nyckeln till att inspirera sin personal. 
 
Personalinvestering. Ett annat hinder i arbetet med att främja medbestämmande kan vara att 
företag drar ner på personal och minskar utrymmet för medbestämmande. Att investera i sin 
personal handlar om att visa förtroende för dem samt att ha en långsiktig personalfilosofi, 
enligt deltagarna. Samtliga deltagare ansåg att de har förtroende för alla sina anställda. Vid 
frågan om huruvida de trodde att deras organisation skulle agera vid sämre tider, så trodde de 
lite olika. Deltagarna som var chef över de större organisationerna (Hans, Anna och Greta) 
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trodde att organisationen skulle investera i personalen och i sista hand säga upp folk. 
Deltagarna som var chef för de mindre organisationerna (Elin, Sylvia, Sofia, Kim och Hulda) 
trodde att deras organisationer skulle se sin personal som en kostnad och dra ner på folk.  
Samtliga deltagare ansåg att dra ner på personal är helt fel åtgärd vid förlust, eftersom samma 
arbetsuppgifter ska utföras men på mindre personal, vilket inte är en långsiktigt bra lösning. 
Att satsa på personalen sågs alltså som en viktig förutsättning för att kunna jobba med 
medbestämmande.  

Diskussion 
 
Studiens syfte var att undersöka chefers syn på medbestämmande och hur de jobbar med detta 
på sin arbetsplats samt eventuella hinder i arbetet. Resultaten visade att de fördelar som 
deltagarna kunde se med medbestämmande var att det främjar de anställdas personliga 
utveckling, men även organisationens utveckling. Medbestämmande ansågs som nödvändigt 
för att kunna ta tillvara de anställdas erfarenheter och kompetens. Men nödvändigheten av de 
anställdas aktiva medbestämmande varierade dock beroende på antal år på chefsposition. 
Deltagarna med kortare tid som chef uttryckte större behov av medarbetarnas kompetens.  
Deltagarna uppfattade också att medbestämmande var viktigt för att de anställda ska känna sig 
värdefulla, vilket i sin tur ansågs viktigt för att de anställda ska behålla motivationen i sitt 
arbete. Omvänt så ansåg deltagarna att effekter av lågt medbestämmande kan generera låg 
motivationsnivå och arbetsglädje bland de anställda. Deltagarna kunde även se en del 
svårigheter och nackdelar med medbestämmande, exempelvis att processen är tidskrävande 
och risken finns att organisationen blir stillastående.  

När det gäller hur deltagarna arbetade för medbestämmande på sina arbetsplatser urskildes 
både aktiva åtgärder och indirekta åtgärder. De aktiva åtgärder deltagarna vidtog var 
exempelvis att ge de anställda inflytande, feedback och främja ett öppet klimat på 
arbetsplatsen. Det handlar oftast bara om att fråga personalen, alltså att de blir hörda och 
sedda av sina chefer. De ges även inflytande under mötena, där de kan diskutera exempelvis 
schemaläggning eller förbättring av verksamheten. De talade även om självständighet i form 
av frihet under ansvar, vikten av att kunna delegera uppgifter till sina anställda samt att 
anställda får olika ansvarsområden. Indirekta åtgärder som deltagarna gjorde för att främja 
medbestämmande var att ha en tydlig målsättning och belöna bra prestationer. Ett hinder i 
arbetet kan vara brist på engagemang från de anställda eller brist på belöning. En lösning på 
detta, enligt deltagarna, var att inspirera sina anställda att fortsätta göra ett bra arbete. Ett 
annat hinder i arbetet med medbestämmande är nedskärning av personal, som gör det svårare 
att få tid till att involvera personalen. 

De empiriska resultaten i denna studie har på ett tillfredsställande sätt besvarat 
frågeställningarna och gett en ökad förståelse för chefers syn på medbestämmande. Studiens 
bidrag till forskningsområdet var alltså en annan synvinkel på medbestämmande, det var 
chefens värderingar som studerades istället för de anställdas. Den tidigare forskningen på 
området utgår mycket från krav-kontroll-modellen (Karasek & Theorell, 1990), hur mer 
kontroll över sitt arbete i kombination med kraven som ställs, är en avgörande faktor för den 
fysiska och psykiska hälsan hos individerna. Kontroll, är för deltagarna i denna studie att de 
anställda kan påverka sin arbetssituation och ha inflytande, precis som Karasek menar med 
”decision latitude” (Karasek & Theorell, 1990). Deltagarna talade även om krav i form av 
krav på delaktighet, men krav enligt Karasek är de kvalitativa och kvantitativa krav som ställs 
på individen. Ingen av deltagarna talar om medbestämmandets konsekvenser ur ett 
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hälsoperspektiv som den tidigare forskningen gör, istället anser deltagarna i denna studie att 
konsekvenserna snarare är ineffektivitet och brist på engagemang från de anställda. 

Antagandet om att för högt eller för lågt medbestämmande kan leda till mer skada än nytta 
i en organisation, enligt Warrs vitaminmodell (1994), verkar stämma överens med deltagarnas 
uppfattningar. Men deltagarnas argument för en mer lagom nivå rör inte medarbetarnas hälsa 
och välbefinnande utan kopplas, som tidigare nämnts, mer till ineffektivitet. Deltagarna ansåg 
att för mycket medbestämmande kan leda till att organisationen blir stillastående då det tar för 
lång tid i beslutsprocesserna. Det är även viktigt att det inte blir för lite medbestämmande, 
eftersom detta kan påverka motivationen och arbetsglädjen, enligt deltagarna. Deras värdering 
av medbestämmande knyter alltså inte an till de perspektiv som betraktar medbestämmande 
som viktigt för de anställdas hälsa.  

I fråga om PDM (participative decision making) inom organisationer menar de flesta 
forskare att medbestämmande kan vara effektivt för organisationerna. Många positiva 
effekter, så som hög arbetstillfredsställelse och engagemang, är ett resultat av PDM (Cotton et 
al., 1988). Andra menar dock att PDM har negativa effekter på exempelvis 
arbetstillfredsställelsen (Locke & Schweiger, 1979). Det verkar således som att studiernas 
resultat pekar i olika riktningar då medbestämmande i någon studie har samband med hög 
arbetstillfredsställelse och i en annan med låg arbetstillfredsställelse. Deltagarna i denna 
studie talar inte om arbetstillfredsställelse, utan snarare om engagemang och arbetsglädje. 
Överlag har deltagarna en positiv inställning till medbestämmande och kan knyta an till en del 
av PDM-perspektiven. Vissa variabler i dessa perspektiv, så som engagemang, är en 
gemensam nämnare även i chefernas värdering av medbestämmande. Deltagarna talade inte 
om några negativa effekter på arbetstillfredsställelsen vid brist på medbestämmande, utan 
istället ineffektivitet inom organisationerna. Därför kan denna studie inte knytas an till de 
perspektiv som Locke & Schweiger (1979) förespråkar. Frågan man som forskare ställer sig 
är om deltagarna verkligen ger en korrekt bild av deras organisationer, eller om de glorifierar 
medbestämmandets betydelse? Funderingar kring deltagarnas genuinitet har alltså väckts ett 
antal gånger under studiens gång.   

 

Slutsats och metoddiskussion 
 
Som tidigare nämnts har mycket av forskningen om medbestämmande gjorts från de 
anställdas synvinkel och jag anser att denna studie bidrar till att öka kunskapen om hur chefer 
ser på och värderar medbestämmande. Studien visar också exempel på åtgärder som utförs, i 
syfte att främja medbestämmandet på arbetsplatserna. Det går kanske inte att dra några 
långtgående slutsatser utifrån ett sådant litet urval av intervjupersoner och resultaten kan inte 
generaliseras till att vara giltiga för chefer i allmänhet. Urvalet bestod av chefer med relativt 
få medarbetare och det kan antas att synen på medbestämmande kan skilja sig ganska radikalt 
när antalet anställda är betydligt fler än i denna studie.  Det hade varit önskvärt att intervjua 
ett större antal chefer för att på så sätt åstadkomma en större mättnad och därigenom öka 
validiteten. Relativt många av deltagarna i studien hade ganska kortvarig erfarenhet av att 
vara chef. Detta kan ha lett till att den totala bilden av deltagarnas syn på medbestämmande 
framstod som mer betydelsefull än vad den egentligen skulle ha varit om fler erfarna deltagare 
hade varit med. Analysen tydde ju på att cheferna med mindre erfarenhet betonade 
medarbetarnas medbestämmande som viktigare. Intressant var också hur denna studie skiljde 
sig från den tidigare forskningen, i fråga om konsekvenserna av lågt medbestämmande. 
Frågan man som forskare ställer sig är om deltagarna verkligen ger en korrekt bild av deras 
organisationer, eller om de glorifierar medbestämmandets betydelse? Funderingar kring 
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deltagarnas genuinitet har alltså väckts ett antal gånger under studiens gång.  Slutligen anser 
jag att deltagarna i denna studie har bidragit med en ökad förståelse för hur chefer kan se på 
medbestämmande och värderingar kring detta. Det har framkommit att medbestämmande är 
viktigt för deltagarna, eftersom det exempelvis bidrar till en effektivare organisation och ett 
ökat engagemang. Deltagarna har även uttalat sig om hur dem arbetar med medbestämmande 
i verksamheten, exempelvis genom möten och att ge de anställda inflytande. Förslag till 
framtida forskning kan vara att göra en mer omfattande studie med samma frågeställning, för 
att få en mer helhetlig bild av medbestämmandets betydelse bland chefer. Det vore även 
intressant att utifrån samma frågeställning studera chefer på en högre nivå och i olika 
verksamheter.  
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