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SAMMANFATTNING 

Delaktighet är grundläggande för främjandet av folkhälsa. Inom arbetslivet kan delaktighet 

främjas genom ledarskap, till exempel använder Försvarsmakten utvecklande ledarskap för 

att främja hälsa genom chefer. Arnsteins delaktighetsstege visar på nivåer av delaktighet i ett 

hierarkiskt system och kan användas för att mäta delaktighet. Attityder kan påverka hur 

människor handlar och kan påverkas av mängden krav och resurser inom arbetslivet.  

Syftet med studien är att undersöka attityder till delaktighet inom det egna ledarskapet, i 

vilken grad det finns förutsättningar att bedriva ett ledarskap som främjar delaktighet samt 

om det finns ett samband däremellan, hos chefer med personalansvar i en militär 

organisation. Enkäten har skickats ut till samtliga 135 chefer med personalansvar på ett 

regemente i Sverige. Enkäten innehåller egenkonstruerade påståenden om attityder till 

delaktighet i det egna ledarskapet samt grad av förutsättningar för att bedriva ett ledarskap 

som främjar delaktighet. 65 procent (n=88) av de tillfrågade har besvarat enkäten.  

Resultatet visar på en positiv attityd till delaktighet i det egna ledarskapet samt goda 

förutsättningar för att bedriva ett ledarskap som främjar delaktighet. Däremot påpekas 

tidsbrist. Inga signifikanta samband kan påvisas. Resultatet i denna studie kan användas för 

att förbättra förutsättningarna för och utveckla arbetet med att främja delaktighet inom 

Försvarsmakten. 

Nyckelord: Attityder, Delaktighet, Försvarsmakten, Förutsättningar, Kvantitativ, Ledarskap 

  



 

 

ABSTRACT 

Participation is a basic component for ensuring public health. It is common for participation 

to be promoted in the workplace via leadership. For example, within the Swedish armed 

forces transformational leadership is used to promote healthier workplaces. Our attitudes can 

affect the way we chose to act and can be affected by the demands and resources found in our 

working environments. Arnstein’s latter of participation determine three levels of 

participation that can occur within a hierarchical system and can be used to measure 

participation.  

The purpose of this paper is to narrate for attitudes towards participation within the 

leadership among the heads of personnel at a garrison in Sweden, their possibilities to 

conduct a leadership which promote participation and if these two factors correlate. For this 

survey, self-composed claims about attitudes towards participation within leadership and 

degree of possibilities to conduct a leadership that promotes participation is used. The survey 

was sent to 135 chiefs responsible for personnel at a Swedish garrison and 65 percent (n=88) 

responded.  

The results indicate that chiefs have a positive attitude towards participation in leadership 

and that they have high degree of possibilities to conduct this kind of leadership. The results 

also indicate a lack of time to promote participation. However, the results did not indicate a 

significant correlation between attitudes and degree of possibilities. The results discussed in 

this paper can be used to improve and develop the possibilities to promote participation 

within the Swedish armed forces. 

Keywords: Attitudes, Leadership, Participation, Possibilities, Quantitative, Swedish armed 

forces 
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1 INTRODUKTION 

Arbetsplatsen är en relevant arena för hälsofrämjande arbete då majoriteten av den vuxna 

befolkningen befinner sig där. Arbetslivet har under de senaste åren genomgått en förändring 

där effektivisering och nedskärningar har bidragit till att individen får ta mer ansvar. Det har 

i sig bidragit till ökad arbetsrelaterad stress.  

För att människor ska må bra på arbetsplatsen krävs det ett systematiskt arbete med såväl 

den psykiska, fysiska och psykosociala arbetsmiljön och för att detta arbete ska ske på ett 

fördelaktigt sätt bör problemområden för den enskilda arbetsplatsen identifieras. På grund 

av brister i arbetsmiljön kan människor som vistas där drabbas av stress, detta kan leda till 

olika folkhälsosjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdomar och psykisk ohälsa. Delaktighet 

och möjlighet att påverka kan främjas genom ledarskapet och öka de anställdas välmående. 

För att det ska var hälsofrämjande krävs dock att det finns förutsättningar för arbetet med 

delaktighet i verksamheten.  

Försvarsmakten är en statlig organisation med en traditionell hierarkisk struktur. 

Organisationen har på senare tid förändrats på grund av nedskärningar och förändringar i 

verksamheten, dessa förändringar har bidragit till att det hälsofrämjande arbetet har hamnat 

i fokus. På grund av organisationens hierarkiska struktur är det relevant att fokusera på ett 

hälsofrämjande ledarskap för att stärka personalens hälsa. 

Ämnet för denna uppsats valdes då jag är uppväxt i en militärfamilj. Genom utbildningen 

inom folkhälsa har ett intresse bildats för hur hälsa kan främjas inom ”uniformsyrken” och 

då speciellt inom Försvarsmakten. Förhoppningen är att studien ska ge mig både kunskap 

och erfarenhet inför framtida arbete med hälsa på arbetsplatsen. 
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2 BAKGRUND 

2.1 Hälsofrämjande arbete 

World Health Organization [WHO] (1986) definierar hälsofrämjande arbete som en process 

som ger människor kontroll över sin egen hälsa samt möjlighet att förbättra den. Arbetet ska 

bidra till att minska skillnader i hälsa mellan människor och skapa jämställda möjligheter 

och resurser för individer att uppnå sin optimala hälsa. Det kan uppnås genom till exempel 

stödjande miljöer, tillgång till information, livserfarenhet och möjlighet att göra hälsosamma 

val. Ansvaret för det hälsofrämjande arbetet begränsas inte bara till hälso- och sjukvården 

utan bör bedrivas på alla nivåer i samhället såsom av landets regering, media, industri samt 

av organisationer av olika slag. Både livs-, arbets- och fritidsvanor har påverkan på hälsan 

och bör därmed även vara faktorer som är hälsofrämjande.  

Begreppet hälsofrämjande utgår utifrån Antonovskys (1979) begrepp salutogenes. 

Salutogenes syftar till läran om de faktorer i människans kontext som verkar hälsofrämjande 

och vidmakthåller hälsa. Salutogenes är motsatsen till patogenes som är läran om vad som 

orsakar sjukdom. Det skulle kunna exemplifieras av sjukvården som utgår från ett patogent 

förhållningssätt, det vill säga de förhindrar och botar sjukdom. Flertalet rapporter, studier 

och böcker visar på att ledarskap påverkar personalens hälsa (The European Network for 

Workplace Health Promotion [ENWHP], 2007; Hanson, 2010; Skakon, Nielsen, Borg & 

Guzman, 2010; WHO, 1997) och ett salutogent förhållningssätt på arbetsplatsen, till exempel 

genom att medarbetarna känner sig behövda i arbetet, kan bidra till att förbättra personalens 

hälsa (Forbech Vinje & Hanson Ausland, 2013).  

2.1.1 Hälsofrämjande arbete i arbetslivet 

Hälsa på arbetsplatsen prioriteras inom regeringens målområde ”Hälsa i arbetslivet”. Där 

belyses strävan efter ett arbetsliv där risken för ohälsa är låg (Socialdepartementet, 2007). 

WHO (1997) nämner vidare arbetsplatsen som en arena för hälsofrämjande insatser och att 

fysiska, känslomässiga, psykosociala, organisatoriska och ekonomiska aspekter ska 

tillgodoses i det arbetet. ENWHP (2007) definierar hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen 

som;  

“Workplace Health Promotion (WHP) is the combined efforts of employers, employees and the 

society to improve the health and well-being of people at work” (s. 2). 

Detta kan uppnås genom att förbättra arbetsorganisationen och arbetsmiljön, uppmuntra 

personlig utveckling samt att aktivt främja delaktighet i arbetet (ENWHP, 2007). Hanson 

(2010) menar att ett salutogent ledarskap kan innebära till exempel att ha tillit till de 

anställdas förmåga samt att flytta fokus från att förhindra det som bidrar till ohälsa i 

arbetsgruppen till vad som bidrar till välmående och att stärka detta. Även ENWHP (2007) 

betonar vikten av ett bra ledarskap och att detta skulle kunna stärkas genom olika faktorer. 
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De faktorer som nämns är; ledarprinciper och metoder som ser medarbetarna som en 

nödvändig framgångsfaktor för organisationen samt en kultur där dialogsbaserat ledarskap 

som inkluderar delaktighet, motivation och ansvarstagande bland personalen bedrivs. Ett 

hälsofrämjande ledarskap grundas enligt Hanson (2010) på tillit till arbetsgruppens förmåga 

och innehåller ett fokus på människors nuvarande tillgångar och användandet av dessa. Det 

bör även finnas inslag av delaktighet genom att chefen rådfrågar sin arbetsgrupp och visar 

tillit till gruppens förmåga att lösa problem. Ett ledarskap som innefattar delaktighet och tillit 

till personalens kompetens har visat sig ha positiv effekter på de anställdas hälsa (Munir, 

Nielsen, Garde, Albertsen & Carneiro, 2012).  

2.2 Delaktighet 

Regeringen betonar vikten av delaktighet eftersom det har ett starkt samband med hälsa. 

Delaktighet och inflytande i samhället har angetts som ett av målen för folkhälsan i Sverige 

(Socialdepartementet, 2007). Arnstein (1969) beskriver delaktighet i samhället som en 

fördelning av makt som gör det möjligt för samtliga medborgare att påverka ekonomiska och 

politiska processer såsom informationsfördelning, mål- och policyförfattning, fördelning av 

resurser, programutformning och fördelning av förmåner i samhället. Delaktighet användes 

som ett begrepp i Alma-Ata deklarationen där det belyste människors rätt och skyldighet att 

delta i och planera deras hälsovård (WHO, 1978).  Hanson (2004) nämner att delaktighet kan 

definieras på två sätt; antingen med utgångspunkten att människan är ett objekt som 

hälsofrämjande insatser riktas mot. Eftersom det hälsofrämjande arbetet riktar sig mot 

henne bör hon därmed få vara delaktig i hur insatserna ska te sig.  Den andra 

utgångspunkten innebär att människan är subjekt inom hälsofrämjande arbete vilket innebär 

att om delaktighet är målet bör kontexten regleras för att människan själv ska ha möjlighet 

att utveckla delaktighet. Arnstein (1969) gör en tydlig skillnad mellan att använda sig av 

begreppet delaktighet och att genomföra den faktiska spridning av makt som begreppet 

innebär.  

2.2.1 Delaktighet i arbetslivet 

Enligt Folkhälsomyndigheten (2013) är delaktighet en grundkomponent för att uppnå en 

hälsofrämjande arbetsmiljö och det anses relevant för arbetsmiljön att den enskilde har 

möjlighet till delaktighet och inflytande i det egna arbetet. Kelloway & Day (2005) stärker 

detta genom att nämna anställdas delaktighet som en nödvändig komponent för att en 

arbetsplats ska kunna betraktas som hälsosam. I En förnyad folkhälsopolitik 

(Socialdepartementet, 2007) nämns delaktighet i samband med målområde ett; ”Delaktighet 

och inflytande”, där beskrivs att arbetet med delaktighet bör ske på alla nivåer i samhället. 

WHO (2002) definierar delaktighet på arbetsplatsen i olika termer som till exempel 

empowerment, autonomi och känsla av sammanhang. Empowerment definieras enligt 

Hanson (2004) som egenmakt som bidrar till att individen kan kontrollera faktorer som 

påverkar dennes förutsättningar för hälsa. Vidare nämner WHO (2002) att delaktighet i 

arbetslivet kan innebära balans mellan krav och kompetens, gemensam förståelse för 
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hälsofrämjande som en del av arbetets alla delar samt identifiering av faktorer som bidrar till 

utvecklandet av hälsa och bedriva arbete för att främja dessa. Det är relevant att 

organisationsstrukturen bygger på delaktighet och att anställda på alla nivåer ska ha 

möjlighet att delge sin kompetens i organisationen. En studie av Vander Elst, Baillien, De 

Cuyper & De Witte (2010) visar att delaktighet i arbetet kan minska mängden otrygghet i 

tjänsten som i sin tur har negativ inverkan på arbetsrelaterat välbefinnande. Den här studien 

fokuserar på attityder till delaktighet och förutsättningar för att bedriva ett ledarskap som 

främjar delaktighet. 

2.3 Ledarskap 

Nationalencyklopedin [NE] (2014) definierar ledarskap som att utöva ledningsuppgifter. 

Ledningsuppgifter kan utövas inom olika arenor såsom ett land eller organisation. Vidare kan 

ledarskap delas upp i informellt och formellt ledarskap där det informella ledarskapet inte 

innebär ett ansvar och inte heller måste innebära att leda mot till exempel ett mål. Det 

formella ledarskapet innebär dock både ansvar och att någon form av mål/prestation ska 

uppnås. Forskning om ledarskap har flera olika inriktningar. Exempel på detta är forskning 

om samband mellan personlighetsdrag och huruvida personen blir ledare eller ej, ledarskapet 

som en funktion eller handling samt ledarskapet som beteende, det vill säga vilken ledarstil 

som används. Hur förutsättningar påverkar attityder till delaktighet bland ledare är av 

intresse i denna studie. 

2.3.1 Attityder 

Enligt NE (2014) är attityd en inställning eller ett förhållningssätt. Attityd kan definieras på 

flera sätt, Kaufmann & Kaufmann (2010) skriver att det är en form av beredskap för en 

känslomässig, tankemässig och beteendemässig reaktion. Begreppet attityd skiljer sig från 

begreppen värdering och personlighetsdrag. Däremot kan det finnas ett samspel mellan 

värderingar och attityder samt mellan personlighetsdrag och attityder. Begreppet attityd kan 

beskrivas med tre komponenter; den kognitiva vilket är den tankemässiga reaktionen, den 

emotionella komponenten som berör de känslor som upplevs inför något samt 

beteendekomponenten som beskriver det beteende som används för att hantera 

attitydobjektet. Attityd har i denna studie definitionen inställning och skiljer sig från 

begreppet värdering. Denna studie syftar till att undersöka om ledare har en positiv eller 

negativ attityd till delaktighet, forskning kring attityder till delaktighet hos ledare är dock 

bristfällig. 

2.3.2 Förutsättningar för att bedriva ett ledarskap som främjar delaktighet 

Ljung, Olstedt & Talerud (2006) visar på att delaktighet i arbetet är relevant men att det även 

bör tas hänsyn till att förutsättningar för delaktighet inte alltid finns. I stora organisationer 

kan det till exempel vara lämpligt att använda sig av representativ delaktighet där 

representanter väljs ut för att företräda en grupp. Det är även av relevans att inom 
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organisationen enas kring en definition av delaktighet samt att konkretisera hur delaktighet 

ska främjas. Det bör även tas i åtanke att handlingsutrymme för individer krävs för att 

delaktighet ska vara möjligt. Howard (1996) menar att det finns vissa åtgärder som kan 

vidtas om en organisation vill öka möjligheten till att dess ledare ska bedriva ett ledarskap 

som främjar delaktighet. Detta är till exempel att involvera högre chefer i arbetet med 

delaktighet samt att chefer är insatta i verksamheten och dess mål, genom att förse ledare 

med utbildning inom omådet samt utbilda dem i att förändra sitt beteende för att främja 

delaktighet samt att denna typ av ledarskap ska implementeras uppifrån i organisationen. En 

form av attityd i arbetet kan vara arbetsengagemang vilket stärks av Mauno, Kinnunen & 

Ruokolainen (2007). En meta-analys av Crawford, LePine & Rich (2010) visar att tillgång till 

resurser i arbetet har ett positivt samband med arbetsattityder medan krav som anses vara 

hinder påverkar attityder i arbetet negativt medan krav som ses som utmaningar kan leda till 

positiva attityder. I denna studie används ordet ”Förutsättningar” för att beskriva resurser 

och därmed kan förutsättningar kan ha ett samband med attityder. Forskning kring hur 

förutsättningar påverkar attityder till delaktighet är bristfällig. 

2.4 Teoretiskt perspektiv 

Nedan beskrivs de teorier som i denna studie används som grund för enkät, analys och 

diskussion. Dessa är relevanta eftersom de berör nivåer av delaktighet samt hur krav och 

resurser påverkar individen. 

2.4.1 Arnsteins delaktighetsstege 

Arnstein (1969) beskriver en delaktighetsstege som representerar de olika nivåerna av 

medborgares delaktighet. För att kunna analysera mängden delaktighet i olika sammanhang 

skapades denna stege där varje steg representerar mängden delaktighet som medborgarna i 

ett samhälle har. Ju högre upp på stegen medborgarna befinner sig desto mer makt besitter 

de i sammanhanget. Stegen har åtta nivåer, dessa kommer nu att beskrivas nedifrån och upp. 

Steg ett och två är ”Manipulation” och ”Terapi”, dessa beskrivs under rubriker ”Icke-

deltagande”. Det egentliga syftet i dessa steg är inte delaktighet utan det är ett verktyg för de 

som besitter makt att påverka de som inte har makt genom att ”utbilda” eller ”bota” dem.  

Steg tre och fyra är ”Informera” och ”Konsultera” och beskrivs under rubriken ”Symboliska 

åtgärder”. I dessa stadier blir medborgarna hörda av de som besitter makt i sammanhanget, 

dock finns det på dessa nivåer ingen uppföljning som garanterar att medborgarnas åsikter 

genomförs eller beaktas. Steg fem är ”Medling”, vilket är en högre nivå av ”Symboliska 

åtgärder”. Här tillåts medborgare att komma med råd men makthavarna har fortfarande 

ensamrätt rörande beslutsfattande. Steg sex innebär ”Partnerskap”, här är det aktuellt för 

medborgarna att förhandla och kompromissa med de som traditionellt har makten. På steg 

sju och åtta; ”Delegerad makt” och ”Medborgarmakt” har medborgare tillgång till 

beslutsfattar-positioner av betydelse och eventuellt full makt att styra. Arnstein har även 

påvisat att denna stege är applicerbar på samtliga arenor där det finns en maktbalans som 

innebär att några få individer styr. Karolinska Institutets folkhälsoakademi (2009) har 
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skapat en sammanfattning av Arnsteins stege där steg ett och två kategoriseras under 

”Skendemokrati”, steg tre, fyra och fem under ”Symboliskt ledarskap” och steg sex, sju och 

åtta under ”Involvering i planering och beslutsfattande”. Delaktighet i denna studie 

definieras utifrån Arnsteins förklaring. 

 

Figur 1: Delaktighetsstege, omarbetad utifrån Karolinska Institutets folkhälsoakademi (2009). 

2.4.2 Job demand-resources model 

Job-demand-resources model är en modell som beskriver samspelet mellan arbetskrav och 

resurser i arbetet. Arbetskrav innebär i detta sammanhang sociala, fysiska och 

organisatoriska krav som bidrar till en fysisk eller mental påfrestning som kan leda till fysisk 

eller mental utmattning. Resurser i arbetet beskrivs som sociala, fysiska och organisatoriska 

resurser som kan bidra till att uppnå mål, minska fysiska eller psykiska påfrestningar till följd 

av krav eller bidra till personlig utveckling. Organisatoriska resurser definieras som 

arbetskontroll, kompetens, delaktighet och variation i arbetet. Sociala resurser innefattar 

stöd från kollegor, familj och bekanta. När resurser saknas kan detta påverka individens 

möjlighet att hantera krav (Demerouti, Bakker, Nachreiner & Schaufeli, 2001). 

Förutsättningar definieras i denna studie enligt Job demand-resources modellen och syftar 

till krav, organisatoriskt stöd, kunskap och tillgång till tid. 

2.5 Försvarsmakten 

Försvarsmakten är en statligt styrd myndighet med cirka 20 000 anställda i Sverige 

(Myndigheten, n.d., paragraf 1) vars uppdrag är att värna om Sverige och dess intressen och 

att i samverkan med andra aktörer bland annat genomföra väpnade insatser både i och 

utanför Sverige (Försvarsmaktens uppdrag – i Sverige och utomlands, n.d.). Vidare är 

Försvarsmakten en hierarkisk organisation och styrs av överbefälhavaren [ÖB] samt 

generaldirektören (Försvarsmakten, n.d.; Försvarsmakten, 2007). Inom organisationen finns 

båda militära befattningar som till exempel soldat/sjöman, flygförare, hemvärnssoldat, 

officer samt civila befattningar (Militär tjänstgöring, n.d.). Uppdrag och uppgifter inom 

Försvarsmakten förmedlas genom order, en order kan likställas med en befallning och 

innefattar vilka mål som ska uppfyllas, i vilken omfattning en uppgift ska utföras samt inom 

vilka tidsramar det ska utföras (Försvarsmaktens ordlista, n.d.). En order ges nedåt i 

organisationen (Försvarsmakten, 2007). 
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2.5.1 Hälsofrämjande arbete i Försvarsmakten 

Försvarsmakten (2010) definierar hälsofrämjande arbete som  

”Alla aktiva insatser som vidtas för att främja hälsan av såväl fysisk, psykisk som social 

karaktär är hälsofrämjande arbete. Insatserna skall vara på medarbetar-, arbetsgrupps- samt 

organisationsnivå” (s. 30). 

Ett projekt med fokus på hälsofrämjande arbete har genomförts inom organisationen 

(Försvarsmakten, 2010). Det syftade till att ta fram strategier för att planera och utveckla det 

hälsofrämjande arbetet för att det ska kunna användas i processer för att nå verksamhetens 

mål på sikt. Projektet lyfter fram åtgärder som till exempel informationsspridning, att 

anpassa styrdokument för att bli mer hälsofrämjande, utbildning och samverkan. Fokus på 

utvecklandet av ledarskap som hälsofrämjande komponent i organisationen samt delaktighet 

i organisationen nämns som områden som bör prioriteras.  

2.5.2 Ledarskap och delaktighet i Försvarsmakten 

Enligt Försvarsmakten (2010) definierar ledarskap som; 

”Processen att påverka andra att förstå, instämma i och anpassa sig till vad som behöver göras 

och hur det kan bli gjort effektivt. Det är också processen att underlätta individuella och 

kollektiva ansträngningar att lösa de gemensamma uppgifterna” (s. 32). 

Delaktighet är ett område inom hälsopromotion som det finns en vilja att prioritera inom 

Försvarsmakten.  Bland annat nämns det att förutsättningar för delaktighet ska främjas samt 

att delaktighet ska finnas på alla nivåer inom organisationen, det är önskvärt att ledare inom 

Försvarsmakten ska bedriva ett utvecklande ledarskap (svensk översättning från 

transformational leadership) (Försvarsmakten, 2010; Larsson, 2006). I denna uppsats 

används genomgående begreppet utvecklande ledarskap för att beskriva transformational 

leadership. Ett utvecklande ledarskap kännetecknas av föredömligt handlande, personlig 

omtanke och inspirerande attityd. En del inom inspirerande attityd är att uppmuntra till 

delaktighet, vilket kan innebära att engagera medarbetare, skapa långsiktiga mål samt att 

delegera ansvar till medarbetare (Larsson, 2006). Utvecklande ledarskap kan vara styrande 

eller uppmuntra till delaktighet, dessa behöver dock inte vara motsatser utan kan betraktas 

som två delar som bör löpa parallellt för att möta olika problem och situationer (Bass & 

Riggio, 2006; Ljung, Olstedt & Talerud, 2006). En del av det utvecklande ledarskapet är att 

stärka de anställdas empowerment. Den vanligaste metoden för att som ledare stärka sina 

medarbetares empowerment i en hierarkisk organisation är genom delegerande av uppgifter 

(Bass & Riggio, 2006). Delegerande av uppgifter har visat sig ha en positiv effekt på de 

anställdas välmående (Liu, Siu & Shi, 2010). Det hälsofrämjande projekt som 

Försvarsmakten genomfört menar att det hälsofrämjande arbetet är en ledarfråga 

(Försvarsmakten, 2010). 

Inom Försvarsmakten definieras chef med personalansvar som; 
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”Chef inom Försvarsmakten, utom gruppchef (motsv) som har underställd personal har 

personalansvar. Personalansvar innebär att chefen har ansvar (delegerat) för personal som är 

placerad hos honom eller henne om denne av förbandschef bedöms ha erforderliga 

förutsättningar att ta detta ansvar utifrån följande områden: Arbetstidsplanering, attesträtt av 

arbetstid, semester och andra ledigheter, attesträtt av resor, att genomföra utvecklingssamtal 

inkl. UBS, initierar utvecklingsåtgärder, sätter lön, genomför lönesamtal och i förekommande 

fall lönesättande samtal samt har arbetsmiljöuppgifter. Ovanstående ansvar genomförs i 

enlighet med gällande lagar och avtal, policys och riktlinjer som gäller för Försvarsmakten i 

stort och vid aktuell organisationsenhet” (Försvarsmakten, 2012, s. 31). 

2.6 Problemformulering 

Eftersom Försvarsmakten är en hierarkisk organisation där order traditionellt ges nedåt är 

det av intresse att undersöka förutsättningar för och attityder till delaktighet i den typen av 

arena. På grund av deras personalansvar anses chefer med personalansvar vara nödvändiga 

aktörer i arbetet med delaktighet i organisationen. Studien är relevant eftersom forskning 

inom området är bristfällig. 

3 SYFTE 

Syftet med denna studie är att undersöka attityder till delaktighet inom det egna ledarskapet, 
i vilken grad det finns förutsättningar att bedriva ett ledarskap som främjar delaktighet samt 
om det finns ett samband däremellan hos chefer med personalansvar i en militär 
organisation. 

3.1 Frågeställningar 

 

 Vad har chefer för attityder till delaktighet inom det egna ledarskapet? 

 I vilken grad finns det förutsättningar att bedriva ett ledarskap som främjar 
delaktighet? 

 Finns det ett samband mellan chefernas attityd till delaktighet och i vilken grad de 
anser sig ha förutsättningar att bedriva ett ledarskap som främjar delaktighet? 

 

 



9 

 

4 METOD 

4.1 Studiedesign 

För studien valdes en kvantitativ metod med deduktiv ansats.  Materialet insamlades med 

hjälp av en egenkonstruerad enkät (Bilaga A) som innehöll flertalet slutna frågor och en 

öppen fråga. Undersökningen skedde i form av en tvärsnittsstudie. En kvantitativ metod 

används för att mäta siffervärden och utbredning av ett fenomen, till exempel utbredningen 

av attityder i en population. Datainsamlingen sker vanligtvis genom enkäter. Inom 

kvantitativ metod görs statistiska analyser för att studera samband och skillnader. En 

deduktiv ansats innebär att resultatet tolkas utifrån en allmänt känd teori som sedan bidrar 

till bildandet av slutsats utifrån den enskilda studien (Birkler, 2008; Eliasson, 2006; Olsson 

& Sörensen, 2011; Patel & Davidson, 2011). En kvantitativ tvärsnittsstudie genomfördes då 

studiens syfte är att beskriva utbredning av attityder samt förutsättningar.  

4.2 Urval 

Enkäten skickades ut till samtliga 135 chefer med personalansvar som befann sig på ett 

regemente i Sverige under studiens tid. Eftersom enkäten skickades ut till samtliga individer i 

populationen gjordes en totalundersökning, genom att göra det behöver resultatet inte 

generaliseras utan gäller för samtliga chefer med personalansvar på det utvalda regementet 

år 2o14 (Patel & Davidson, 2011). Det finns två typer av bortfall, externt bortfall som innebär 

att individer ej vill eller har möjlighet att delta i undersökningen samt internt bortfall som 

innebär att vissa frågor inom enkäten inte blivit besvarade (Olsson & Sörensen, 2011).  

Enkäten skickades ut till 135 individer. 88 av dessa svarade och därmed blev det externa 

bortfallet 35 procent (n=47). 

4.2.1 Internt bortfall 

Det interna bortfallet i studien berörde frågorna kön (n=1), ålder (n=1), befattning (n=1) och 

”Insatser blir bättre om personalen får vara med och planera dem” (n=1). 

4.3  Datainsamling 

Under vecka 18 år 2014 lämnades personligen enkäterna, medföljande missivbrev (Bilaga B) 

samt svarskuvert med angiven mottagare i förslutna kuvert med redan angivna namn och 

avdelningar till utvald kontaktperson på regementet. Enkäterna med tillhörande missivbrev 

skickades därefter ut via regementets interna postutdelning. I missivbrevet informerades 

deltagarna i enlighet med forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, n.d.) om vem som 

utförde studien, varför de blev tillfrågade att delta i studien, studiens syfte och nytta samt hur 
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konfidentialiteten i studien skulle hanteras. Deltagarna hade åtta dagar till förfogande för att 

besvara enkäten. Efter att de besvarats skickades enkäten i förslutna svarskuvert med 

internpost tillbaka till kontaktpersonen och insamlades därefter för bearbetning. Enkäten 

och missivbrevet formulerades genomgående på svenska och inga påminnelser skickades ut 

på grund av tidsramen för arbetet. 

4.4 Variabler 

Bakgrundsvariabler kan bidra till att skapa en bild av den studerade populationen. I denna 

studie studerades bakgrundsvariablerna kön, ålder och nivå av befattning. För att kunna 

besvara studiens syfte och frågeställningar valdes två variabler ut; ”Attityd till delaktighet i 

det egna ledarskapet” och ”Grad av förutsättningar för att bedriva ett ledarskap som 

främjar delaktighet”. En oberoende variabel i en studie väntas påverka den beroende 

variabeln (Andersson, 2006). Den beroende variabeln i studien var ”Attityd till delaktighet i 

det egna ledarskapet” och den oberoende variabeln var ”Grad av förutsättningar för att 

bedriva ett ledarskap som främjar delaktighet”. Svaren inom båda variabler kan 

rangordnas, därför befinner sig variablerna på ordinalnivå (Andersson, 2006). 

4.4.1 Frågor och mätinstrument 

Enkäten (Bilaga A) är utformad i två sektioner. Den första sektionen innehöll 

bakgrundsfrågor om kön, ålder och befattningsnivå. En enkät kan med fördel inledas med 

oprovocerade frågor som är naturliga att svara på (Olsson & Sörensen, 2011). Den andra 

delen av enkäten innehöll nio påståenden som rörde attityder till delaktighet på olika nivåer 

med svar utifrån en Likert-skala. Vidare innehöll den andra delen av enkäten fyra frågor som 

berörde förutsättningar för att bedriva ett ledarskap som främjar delaktighet med svar 

utifrån en grad-skala. En öppen fråga, fråga 17 ”Övriga synpunkter om delaktighet” 

användes i slutet för att ge deltagarna en möjlighet att utveckla svar eller tankar kring 

delaktighet. 

Attityd till delaktighet i det egna ledarskapet 

Inför formuleringen av lämpliga frågor för frågeställning ett studerades metoder för att mäta 

attityder i enkäter. En Likert-skala valdes för att besvara frågeställningen. En Likert-skala 

består av ett antal påståenden som besvaras på en fem-gradig skala (Olsson & Sörensen, 

2011). Inget neutralt svar angavs, istället angavs ”Har ingen uppfattning”. Frågorna om 

attityd till delaktighet operationaliserades utifrån Arnsteins delaktighetsstege (1969). I syfte 

att underlätta tolkningsarbetet har en sammanställning av Arnsteins stege som Karolinska 

Institutets folkhälsoakademi (2009) tagit fram använts. De påståenden som skulle mäta 

attityden till kategorin ”Skendemokrati” var; ”Jag vill inkludera personalen i frågor som 

berör dem”, ”Det är viktigt att veta vad personalen tycker om olika arbetsmoment” och 

”Jag tycker det är besvärligt att ta hänsyn till vad personalen tycker i frågor som berör 

dem”. För att mäta attityden till kategorin ”Symbolisk delaktighet” användes följande 

påståenden; ”Jag vill samråda med min personal i frågor som berör dem”, ”Att diskutera 
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ett problem i arbetsgruppen leder ofta till en bättre lösning än om jag gör det själv” samt 

”Jag prioriterar att regelbundet informera personalen om arbete som berör dem”. 

Attityden till det sista steget ”Involvering i planering och beslutsfattande” mättes med hjälp 

av följande påståenden; ”Insatser blir bättre om personalen får vara med och planera dem”, 

”Jag tycker arbetet blir mindre effektivt när jag delegerar ut ansvar till mina anställda 

(t.ex. tillsätter en arbetsgrupp för att lösa ett problem)” och ”Jag föredrar att fatta beslut 

tillsammans med personalen”.  

Förutsättningar för att bedriva ett ledarskap som främjar delaktighet 

För att besvara frågeställning två omformulerades en fråga från ett projekt i Gävleborg om 

hälsofrämjande ledarskap (Hudiksvalls kommun, n.d.) för att passa in i denna studie. 

Ursprungsfrågan var ”I vilken grad anser du dig ha metoder/verktyg/arbetssätt för att 

bedriva ett hälsofrämjande ledarskap?”. Frågan delades upp i de förutsättningar studien 

skulle undersöka och därmed också i fyra frågor. Begreppet ”hälsofrämjande ledarskap” 

byttes ut mot ”ledarskap som främjar delaktighet”. Svarsalternativen redovisas i Bilaga B. 

Grad av förutsättningar för att bedriva ett ledarskap som främjar delaktighet mättes med 

frågorna; ”I vilken grad anser du dig ha stöd från organisationen i att bedriva ett ledarskap 

som främjar delaktighet?”, ”I vilken grad anser du att det finns krav på att du ska bedriva 

ett ledarskap som främjar delaktighet?”, ”I vilken grad anser du dig ha tid för att bedriva 

ett ledarskap som främjar delaktighet?” samt ”I vilken grad anser du dig ha kunskap för att 

bedriva ett ledarskap som främjar delaktighet?”. 

4.5 Databearbetning 

Efter datainsamlingen sammanställdes resultatet från enkäterna i SPSS version 19. SPSS är 

ett statistikprogram där statistiska analyser kan genomföras. När resultat i denna studie 

redovisas i procent kommer siffrorna genomgående avrundas till närmsta heltal för att göra 

materialet lättläst. 

Fråga sex och elva var ställda med svarsalternativ fyra som positivt och svarsalternativ ett 

som negativt, dessa spegelvändes för att kunna mätas på samma sätt som övriga frågor om 

attityd till delaktighet i det egna ledarskapet. Dessa användes genomgående i 

databearbetningen. Utifrån fråga 4 till 12 skapades ett index som representerade variabeln 

”Attityd till delaktighet i det egna ledarskapet”. En hög svarspoäng indikerade en negativ 

attityd och en låg svarspoäng en positiv attityd, högsta möjliga svarspoäng var 36 och lägsta 

möjliga svarspoäng nio. De svarspoäng som var representerade var 9 till 22. Indexet 

dikotomiserades utifrån medianen, en dikotom fråga är en fråga som endast har två utfall, 

när en fråga blir dikotom mäts denna enligt nominalskala (Andersson, 2006; Ejlertsson, 

2012). Eftersom högsta representerade svarspoäng var 22 dikotomiserades indexet med 

svarspoäng 9 till 14 under kategorin ”Mycket positiv” och svarspoäng 15 till 22 som ”Mindre 

positiv”. 

Frågorna 4 till 12 dikotomiserades. Svarsalternativ ett och två fick då värdet ”Positiv attityd” 

och svarsalternativ tre och fyra fick värdet ”Negativ attityd”. 
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Tre index för de olika nivåerna av delaktighet skapades utifrån fråga 4 till 12. Lägsta 

respektive högsta svarspoäng för samtliga tre index var 3 och 12. Svarspoängen fördelades 

dock enbart mellan tre och åtta för ”Skendemokrati” som innefattade fråga fyra, fem och sex. 

Det indexet dikotomiserades efter medianen och därmed placerades svarspoäng tre och fyra 

under ”Positiv” och fem till åtta under ”Negativ”.  Svarspoängen för ”Symbolisk delaktighet” 

fördelade sig mellan tre och sju och innefattade fråga sju, åtta och nio. Även detta index 

dikotomiserades utifrån medianen och därmed placerades svarspoäng tre till fem under 

”Positiv” och sex och sju under ”Negativ”.  Inom indexet för ”Involvering i planering och 

beslutsfattande” som innefattade fråga 10, 11 och 12 fördelade sig svarspoängen mellan tre 

och åtta. Det dikotomiserades utifrån medianen och därmed placerades svarspoäng tre till 

fem under ”Positiv” och sex till åtta under ”Negativ”. 

Fråga 13, 14 och 16 var ställda med svarsalternativ fem som positivt och svarsalternativ ett 

som negativt. Frågorna spegelvändes därför för att kunna inkluderas i analyser. De 

spegelvända versionerna av frågorna användes sedan genomgående i databearbetningen. 

Frågorna 13, 14, 15 och 16 sammanställdes i ett index för att kunna redogöra för spridningen 

inom variabeln ”Grad av förutsättningar för att bedriva ett ledarskap som främjar 

delaktighet”. I detta index var lägsta möjliga svarspoäng fyra och högsta möjliga svarspoäng 

20. De representerade svarspoängen var dock enbart 6 till 16. En låg svarspoäng 

representerade en hög grad av förutsättningar och en hög svarspoäng en låg grad av 

förutsättningar, en låg grad av krav anses bidra till en hög grad av förutsättningar. Indexet 

dikotomiserades utifrån medianen. Svarpoäng sex till tio kategoriserades som ”Hög grad av 

förutsättningar” och svarspoäng 11 till 16 som ”Låg grad av förutsättningar”. 

De enskilda frågorna 13 till 16 dikotomiserades. Svarsalternativ ett och två kategoriserades 

som ”Hög grad av förutsättningar” och svarsalternativ tre, fyra och fem som ”Låg grad av 

förutsättningar”. 

4.6 Analys 

Först skapades en korstabell för att visa på hur populationen är sammansatt utifrån ålder och 

befattning. Det dikotomiserade indexet med fråga 4 till 12 användes för att ange i procent hur 

många av deltagarna som hade en mycket positiv respektive mindre positiv attityd till 

delaktighet i det egna ledarskapet. Även ett stapeldiagram skapades för att visa på antalet 

deltagare som var mycket positiva respektive mindre positiva till delaktighet i det egna 

ledarskapet. De dikotomiserade frågorna 4 till 12 användes för att skapa ett stapeldiagram 

som visade på fördelningen av positiv respektive negativ attityd inom respektive fråga. En 

spridningstabell för indexet med icke-dikotomiserade frågor för ”Attityd till delaktighet i det 

egna ledarskapet” räknades ut med median, kvartilavstånd, typvärde samt minsta och högsta 

svarspoäng. Median är användbart för ordinalskalor och visar på var i materialet som 

tyngdpunkten ligger. Kvartiler är när materialet delas upp i fjärdedelar (q1, q2 och q3) och en 

fjärdedel motsvarar en kvartil. Kvartilerna visar på spridningen av materialet. Värdet på q1 

visar att 25 procent av deltagarna befinner sig under detta värde och så vidare. Q3-q1 räknar 

ut kvartilavståndet som visar på spridningen i förhållande till medianen och typvärdets 
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förhållande till medianen kan visa på om spridningen är snedfördelad (Ejlertsson, 2012; 

Eliasson, 2006). Ett stapeldiagram skapades utifrån indexen för de tre delaktighetsnivåerna. 

I diagrammet redogjordes för fördelningen av svarspoäng för samtliga individer inom 

respektive delaktighetsnivå.  

Indexet som innefattade fråga 13, 14, 15 och 16 användes för att skapa en spridningstabell för 

variabeln ”Grad av förutsättningar för att bedriva ett ledarskap som främjar delaktighet”. 

Där angavs median, kvartilavstånd, typvärde samt minsta och högsta svarspoäng. Det 

dikotomiserade indexet med frågorna 13 till 16 användes för att redovisa hur många 

deltagare som hade låg respektive hög grad av förutsättningar i procent. De dikotomiserade 

frågor som mätte den oberoende variabeln sammanställdes i ett stapeldiagram för att visa låg 

respektive hög grad av stöd från organisationen, kunskap, krav samt tillgång till tid.  

Innehållsanalys används för att analysera text och kommunikation (Olsson & Sörensen, 

2011). Det valdes bort för den öppna frågan. 

För att studera samband mellan de olika variablerna men också mellan den oberoende 

variabeln och de olika delaktighetsnivåerna samt för att besvara frågeställning tre gjordes 

rangkorrelationstest. Med en tvärsnittsstudie kan dock inga kausala samband påvisas, det vill 

säga samband där det framgår vilken variabel som påverkar den andra (Ejlertsson, 2012). 

Rangkorrelationstest kan utföras när en eller flera av variablerna befinner sig på ordinalnivå 

eller om materialet är snedfördelat. För att utföra ett rangkorrelationstest används 

Spearmans rangkorrelationskoefficient (rs) och resultatet kan högst ha värdet +1 och lägst -1 

där +1 och -1 representerar ett perfekt samband medan 0 innebär att inget samband 

föreligger. Om värdet för korrelationen ligger nära noll är sambandet svagt. Signifikansnivå 

anges för att visa på hur stor sannolikheten är att ett samband uppkommit av slumpen 

(Ejlertssson, 2012; Olsson & Sörensen, 2011). För att undersöka om sambandet är signifikant 

användes i denna studie fem procents signifikansnivå, det innebär att det är mindre än fem 

procents risk att resultatet uppkommit av slumpen. Eliasson (2006) menar att den nivån 

räcker för att utesluta en nollhypotes. Övriga signifikansnivåer som kan användas är en 

procent eller 0,1 procent och om dessa används stärker det trovärdigheten i resultatet.  

4.7 Etiska överväganden 

Inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning bör hänsyn tas till forskningsetiska 

principer. Vid enkätstudier bör ett missivbrev delas ut som redovisar hur de olika delarna i de 

forskningsetiska principerna hanteras i den för brevet aktuella studien i samband med 

enkäten. Informationskravet syftar till att delge deltagarna i studien vad deras uppgift är, 

vad syftet med studien är, vad studien ska bidra till samt att deltagandet är frivilligt. All 

information som kan tänkas vara avgörande för deltagarnas vilja att delta ska redovisas. 

Samtyckeskravet berör deltagandets frivillighet samt möjlighet att avbryta studien när de 

vill, samtycke ska därför inhämtas. Konfidentialitetskravet beskriver att deltagarnas 

personuppgifter ska hanteras med hänsyn till konfidentialitet. Resultat ska inte redovisas på 

ett sätt som gör att det kan kopplas till individen. Nyttjandekravet belyser att den för studien 
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insamlande datan enbart ska användas för det som den aktuella studien syftar till (Ejlertsson, 

2012; Patel & Davidson, 2011; Vetenskapsrådet, n.d.). 

I missivbrevet (Bilaga B) till denna enkät angavs att det var en studie som berörde samtliga 

chefer med personalansvar på det utvalda regementet samt att deras deltagande var frivilligt. 

Studiens syfte redovisades samt att resultatet förväntades bidra till utvecklingsarbetet med 

hälsofrågor samt förbättrade förutsättningar för arbetet med delaktighet. Vikten av 

individens deltagande belystes och det redogjordes även för hur konfidentialiteten skulle 

hanteras. I brevet redogjordes även för att resultatet ej skulle kunna knytas till individen. 

Deltagare lämnade sitt samtycke genom att besvara enkäten och lämna in den för inhämtning 

av författaren. Det framgick att resultatet skulle redovisas på ett sätt som gjorde att enskilda 

personers svar ej kunde utläsas. Eftersom kvinnor och befattningsgruppen civila var 

minoriteter valdes det bort att göra analyser med kön och befattningsnivå som variabel. 

Vidare användes den obearbetade datan enbart till denna studie. 

4.8 Kvalitetskriterier 

Validiteten undersöks för att se om det som ska undersökas mäts på det sätt som avses i 

studien medan reliabiliteten undersöks för att se hur mycket slumpen påverkar resultatet 

(Patel & Davidson, 2011). Även generaliserbarhet är relevant i kvantitativa undersökningar 

då det visar på i vilken grad resultatet skulle kunna överföras till en större population (Olsson 

& Sörensen, 2011). Innehållsvaliditeten har stärkts genom att en litteraturgenomgång först 

genomfördes för att en förståelse för teorin skulle skapas. Utifrån  detta skapades variabler 

som sedan operationaliserades till frågor. Reliabiliteten stärktes genom att enkäten 

utformades på ett sätt som underlättade genomförandet, enkla instruktioner angavs i 

enkäten och dessutom granskades frågorna för att minska risken för missförstånd. Möjlighet 

till att studien skulle kunna upprepas skapades genom noggrannhet vid metodbeskrivning. 

Även kontroll och noggrannhet vid inmatning av data bidrar till att stärka studiens 

reliabilitet. För att i förhand testa reliabiliteten testades enkäten på två personer som var 

yrkesverksamma militärer men som inte ingick i urvalsgruppen, detta för att minska risken 

för missförstånd (Patel & Davidson, 2011) till följd av otydlighet eller begreppsförvirring. För 

att identifiera frågeformulärets reliabilitet i efterhand gjordes ett test med Cronbach’s alfa 

som mäter hur mycket varje variabel är associerad med övriga variabler i enkäten. Mycket 

hög reliabilitet ger ett värde på 0,90 och uppåt, ett värde mellan 0,70 och 0,89 är acceptabelt 

medan ett värde under 0,70 tyder på mycket låg reliabilitet (Olsson & Sörensen, 2011).  

4.8.1 Cronbach’s alfa  

Ett index som innehöll fråga fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, elva och tolv testades och detta 

visade ett värde på 0,781. Cronbach’s alfa för indexet med fråga 13, 14, 15 och 16 var dock 

under godkänd nivå. De tre index som konstruerades för de tre delaktighetsnivåerna fick alla 

ett värde under vad som anses vara godkänt. 
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5 RESULTAT 

Nedan redogörs för de analyser som gjorts av insamlat material, resultatet följer samma 

ordning som frågeställningarna. 

5.1 Bakgrundsvariabler 

Av de 87 respondenterna som besvarade frågan om kön är 95 procent män och 5 procent 

kvinnor och de är mellan 27 och 65 år gamla. Medåldern är 46 år. 31 procent av de som har 

besvarat frågan om befattning (n=87) har befattningsgraden kapten och nedåt, 60 procent är 

major/örlogskapten och uppåt och åtta procent är civila.  

5.2 Attityd till delaktighet i det egna ledarskapet 

Samtliga respondenter som har besvarat frågorna 4 till 12 (n=87) har en positiv attityd till 

delaktighet i det egna ledarskapet. 58 procent av dessa har en mycket positiv attityd och 43 

procent en mindre positiv attityd. Figur 2 visas i antal. 

 
Figur 2. Antal chefer med mycket positiv respektive mindre positiv attityd till delaktighet i det egna 

ledarskapet (n=87). 
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Av resultatet framgår det även att fördelningen av svarspoäng för attityder till delaktighet är 

positivt snedfördelad vilket innebär att majoriteten av de tillfrågade har en positiv attityd till 

delaktighet i det egna ledarskapet (Figur 3 och Tabell 1). 

 
Figur 3. Antal chefer med positiv respektive negativ attityd inom fråga 4 (n=88), 5 (n=88), 6 (n=88), 7 

(n=88), 8 (n=88), 9 (n=88), 10 (n=87), 11 (n=88) och 12 (n=88). 

Tabell 1. Spridning av svarspoäng för variabeln ”Attityd till delaktighet inom det egna ledarskapet” 

(n=87). 

 

Det råder dessutom en generellt positiv attityd till de olika nivåerna av delaktighet som 

Karolinska institutets folkhälsoakademi har konstruerat, dock kan en ökad svarspoäng och 

därmed en mindre positiv inställning utläsas på den lägsta och högsta nivån av delaktighet. 

 

Figur 4. Antal med positiv/negativ attityd till delaktighetsnivåer. Skendemokrati (n=88), Symbolisk 

delaktighet (n=88), Involvering i planering och beslutsfattande (n=87). 
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Variabel 

Md. Kvartilavstånd 

        (q3-q1)  

Typvärde Min. Max. 

Attityd till delaktighet i det egna 

ledarskapet 14 6 (17-11) 12 9 22 
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5.3 Grad av förutsättningar för att bedriva ett ledarskap som främjar 

delaktighet 

Av de tillfrågade anger 67 procent att de har hög grad av förutsättningar för att bedriva ett 

ledarskap som främjar delaktighet. För frågorna om förutsättningar indikerar en lägre 

svarspoäng en högre grad av förutsättningar. Svarspoängen för denna variabel är inte 

snedfördelad vilket visas i Tabell 2. 

Tabell 2. Fördelning av svarspoäng för variabeln ”Förutsättningar för att bedriva ett ledarskap som 

främjar delaktighet” (n=88). 

 

Variabel 

Md. Kvartilavstånd 

(q3-q1) 

Typvärde Min. Max. 

Förutsättningar för 

att bedriva ett 

ledarskap som 

främjar delaktighet 

10 2 (11-9) 10 6 16 

 

98 procent av cheferna anger en hög grad av kunskap för att kunna bedriva ett ledarskap som 

främjar delaktighet och 88 procent har en låg grad av krav. Vidare har 33 procent av cheferna 

en låg grad av organisatoriskt stöd för att bedriva ett ledarskap som främjar delaktighet och 

47 procent har en låg grad av tillgång till tid vilket visas i Figur 5. 

 

Figur 5. Antal chefer med låg respektive hög grad av organisatoriskt stöd, kunskap, krav och tillgång 

till tid (n=88). 

Den öppna frågan har upprepade gånger besvarats med kommentarer som visar på att 

tidsfaktorn är avgörande för i vilken grad individen tillåts bedriva ett ledarskap som främjar 

delaktighet. Den visar även på att delaktighet inte är möjligt i vissa situationer. 
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5.4 Förutsättningar i förhållande till attityd 

Det rangkorrelationstest som utförts visar ett positivt samband mellan grad av 

förutsättningar för att bedriva ett ledarskap som främjar delaktighet och attityd till 

delaktighet i det egna ledarskapet (n=87, rs=0,185). Sambandet är svagt och inte signifikant 

(p=0,086). Det positiva sambandet visar att ett högt värde på den ena variabeln kan leda till 

ett högt värde på den andra variabeln. 

Tabell 3. Korrelation mellan grad av förutsättningar och ”Skendemokrati” (n=88), ”Symbolisk 

delaktighet” (n=88) samt ”Involvering i planering och beslutsfattande” (n=87). 

 

Samtliga korrelationstest som utförts mellan delaktighetsnivåerna och ”Grad av 

förutsättningar för att bedriva ett ledarskap som främjar delaktighet” visar på positiva, 

svaga samband som inte är signifikanta (Tabell 3). 

6 DISKUSSION 

Nedan diskuteras studiens styrkor och svagheter samt studiens resultat. 

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Metod och studiedesign 

Kvantitativ metod innebär både styrkor och svagheter för en studie. Nackdelar kan vara att 

en enkätundersökning ofta får en lägre svarsfrekvens än en intervjuundersökning och en låg 

svarsfrekvens vid enkätundersökningar kan ge missvisande resultat. Dessutom finns det en 

risk för missförstånd när deltagare besvarar en enkät. Fördelar med en kvantitativ studie kan 

vara att när en enkätundersökning genomförs finns det möjlighet att skicka ut påminnelser 

för att uppmuntra till att besvara enkäten och deltagarna kan besvara enkäten när det passar 

dem. Slutligen bidrar kvantitativa studier till ett resultat som visar utbredningen av ett 
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rs=0,182, p=0,09 
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fenomen vilket kan anses vara en fördel i denna studie eftersom syftet är att beskriva 

utbredningen av attityder och förutsättningar (Eliasson, 2006).  

En kvalitativ metod har valts bort då syftet med studien är att beskriva ett fenomens 

utbredning snarare än att beskriva och förklara det. En epidemiologisk metod har valts bort 

eftersom studien inte undersöker hälso- och sjukdomsfaktorers utbredning i en befolkning 

(Andersson, 2006; Olsson & Sörensen, 2011). En kvalitativ studie hade kunnat bidra till en 

djupare förståelse för attityder till delaktighet och förutsättningar för att bedriva ett 

ledarskap som främjar delaktighet. Till exempel intervjuer hade också kunnat bidra till att 

skapa en bild av vad delaktighet innebär för deltagarna. Dock anses det relevant att få in ett 

brett underlag för att kartlägga den nuvarande situationen vilket en kvantitativ metod kan 

bidra till. En epidemiologisk metod hade varit lämplig om studien hade berört till exempel 

om chefer med personalansvar upplever stress på grund av krav på ett arbete som främjar 

delaktighet, även detta hade kunnat ske uppföljningsvis och bidra till att ge en tydligare bild 

av resultatet i denna studie. 

Ett induktivt förhållningssätt innebär att studien inte utgår från en teori utan istället utgår 

från erfarenheter och observationer, detta knyts sedan till teorier. Abduktiv ansats innebär 

att en hypotes formuleras utifrån förförståelse, denna testas sedan genom observationer. Det 

som då observeras knyts sedan till teori (Birkler, 2008). Det deduktiva förhållningssättet 

anses vara en styrka då detta kan bidra till att säkra objektiviteten i studien, detta eftersom 

studien utgår från en teori och utrymmet för subjektiv tolkning därmed minskar. Däremot 

kan det även verka begränsande då det kan finnas fler komponenter av betydelse som bidrar 

till chefers attityd till delaktighet i det egna ledarskapet förutom förutsättningar i form av 

krav och resurser. För att få en komplett bild av vad som påverkar chefers attityd till 

delaktighet hade en induktiv eller abduktiv ansats kunnat väljas, en induktiv har valts bort 

eftersom detta bör genomföras med en kvalitativ metod vilket diskuteras ovan. En abduktiv 

ansats har valts bort på grund av dess tidskrävande karaktär och denna studies 

tidsbegränsning samt att en enbart kvantitativ metod har valts (Olsson & Sörensen, 2011; 

Patel & Davidson, 2011). En tvärsnittsstudie kan användas för att få en tvärsnittsbild av den 

utvalda populationen och för att undersöka samband (Andersson, 2006). Att denna 

undersökning består en tvärsnittsstudie anses vara en styrka då syftet är att redogöra för 

attityder och förutsättningar samt undersöka samband mellan dessa. Det finns andra 

studieformer som hade kunnat användas, dessa valdes dock bort på grund av tidsramen för 

arbetet. 

6.1.2 Genomförande 

En styrka med studien är dess svarsfrekvens som är 65 procent. Detta anses vara ett gott 

resultat med tanke på den korta tidsramen för att besvara enkäten och det bidrar till 

resultatets trovärdighet. Olsson & Sörensen (2011) anser att 60 procent är den svarsfrekvens 

som är att vänta under en svarsperiod på cirka tio dagar och när inga påminnelser har 

skickats ut. Inga påminnelser har skickats ut i samband med studien vilken anses vara en 

svaghet, en eller flera påminnelser kunde ha bidragit till en högre svarsfrekvens. Dock 

begränsades möjligheterna till att skicka ut påminnelser av tidsramen för studien. Eftersom 
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studien är en totalundersökning är det bara den utvalda populationen som är av intresse, 

därför behövs ingen generalisering av resultatet göras till en större population (Patel & 

Davidson, 2011). Däremot finns det behov av att generalisera resultatet inom populationen 

till de som inte besvarade enkäten, detta anses genomförbart då svarsfrekvensen ansågs vara 

god utifrån förutsättningar med tidsram och möjlighet till påminnelse. Detta anses vara en 

styrka då studiens resultat kan antas representera populationen. 

6.1.3 Validitet och reliabilitet 

Egenkonstruerade frågor bidrar till en osäkerhet kring om enkäten mäter det som ska mätas 

samt kring trovärdigheten i det resultat som framkommit (Patel & Davidson, 2011). Enkäten i 

studien är egenkonstruerad vilket anses vara en svaghet och bidrar till en minskad validitet 

såväl som reliabilitet. För att säkertställa reliabiliteten har frågor formulerats utifrån 

föregående litteraturstudie samt förförståelse för teorier, genom att enkäten formulerats på 

ett enkelt sätt samt att enkäten i förväg granskades av personer som liknar målgruppen 

Reliabilitetens har stärkts genom tester av index med Cronbach’s alfa. Den har även stärkts 

genom ett objektivitet förhållningssätt och en noggrann beskrivning av metoden samt en 

noggrannhet vid inmatning av data från enkäter. Att två personer med militär bakgrund 

granskade enkäten innan den skickades ut anses påverka reliabilitetens positivt eftersom 

detta kan ha bidragit till en minskning av eventuella missförstånd i samband med att 

deltagarna skulle besvara enkäten (Eliasson, 2006; Olsson & Sörensen, 2011; Patel & 

Davidson, 2011). 

6.1.4 Frågeformulär 

Inga enkätstudier som undersöker chefers attityder till delaktighet i det egna ledarskapet 

påträffades under enkätutformningen, inte heller frågor om grad av förutsättningar för att 

bedriva ett ledarskap som främjar delaktighet. På grund av det har egna frågor konstruerats. 

Operationaliseringen av frågorna har gjorts utifrån vad som anses lämpligt, det har även 

indelningen av vilka frågor som skulle svara mot de olika nivåerna av delaktighet gjorts. En 

styrka kan vara att de frågor som skapades anses svara mot studiens syfte och mot 

delaktighetsnivåerna. En svaghet är att frågeformuläret ej kunde testas på en liknande 

population innan det faktiska genomförandet av studien (Olsson & Sörensen, 2011). Eftersom 

frågorna är formulerade utifrån subjektiva åsikter kan det utgöra en svaghet i form av att det 

är osäkert om de utvalda frågorna svarar mot de olika nivåerna av delaktighet. Eventuellt 

skulle vissa frågor kunna passa under andra nivåer, de har dock placerats utifrån vad som 

ansågs mest lämpligt. En nackdel med attitydfrågor är att det kan vara utmanande att 

undvika ledande frågor, dessutom bör det has i åtanke att svar som följer den sociala normen 

kan överrapporteras (Eliasson, 2006; Olsson & Sörensen, 2011). När frågorna formulerades 

eftersträvades största möjliga objektivitet och även ledande frågor undveks. Däremot kan 

delaktighet betraktas som socialt önskvärt och därmed finns det en risk att påståenden som 

rör just delaktighet kan besvaras enligt normer istället för enligt personlig åsikt. 

En Likert-skala används för att mäta attityder i enkäter, en attityd kan definieras som till 

exempel en grundläggande värdering och det rekommenderade antalet påståenden i en 



21 

 

Likert-skala som mäter attityd utifrån den definitionen varierar mellan 20 och 50 (Olsson & 

Sörensen, 2011; Patel & Davidson, 2011). Ett neutralt svarsalternativ valdes bort eftersom det 

ansågs viktigt att deltagarna tog ställning till påståendena, istället angavs ”Har ingen 

uppfattning” som ett alternativ för att deltagarna inte skulle uttrycka sig i frågor de inte var 

bekanta med. I denna studie används enbart nio påståenden vilken kan anses vara en 

nackdel. Dock definieras attityd i denna studie som en inställning och därför anses inte 

instrumentet behöva vara lika omfattande. Inom Försvarsmakten anses det råda en generell 

negativ inställning till enkäter till följd av många undersökningar (Försvarsmakten, 2010). 

Därför anses det vara av vikt att enkäten är enkel och snabb att besvara. Om det 

rekommenderade antalet påståenden hade använts hade detta eventuellt kunnat påverka 

svarsfrekvensen negativt, däremot hade det rekommenderade antalet frågor kunnat skapa en 

utförligare bild av attityder till delaktighet. 

Delaktighet är ett begrepp vars betydelse kan variera mellan individer. Att begreppet anges 

utan definition i enkäten kan vara både en styrka och en svaghet. Svagheten är att deltagarna 

kan svara på samma fråga men utifrån olika definitioner. Det skulle kunna leda till att 

resultatet därmed inte speglar den ”sanna” åsikten utifrån den teori som resultatet sedan ska 

mätas mot. Styrkan är dock att det anses relevant att fånga in den översiktliga attityden till 

delaktighet. Ett sådant resultat skulle kunna bidra till att skapa en bild av hur delaktighet ska 

främjas samt vara en god grund till kommande studier med intervjuer som metod där fokus 

skulle kunna vara hur samma chefer som i denna studie definierar delaktighet. 

6.1.5 Databearbetning och analys 

Indexet för variabeln ”Attityd till delaktighet i det egna ledarskapet” har dikotomiserats 

utifrån medianen. Detta eftersom inte samtliga möjliga svarspoäng är representerade och en 

trovärdig bild av fördelningen vill påvisas. Kategorierna delades in i ”Mycket positiv” och 

”Mindre positiv” eftersom den högsta representerade svarspoängen anses vara positiv och 

detta gav en tydlig bild av resultatet. 

I de dikotomiserade frågorna 13, 14, 15 och 16 ingår svarsalternativ under ”Låg grad av 

förutsättningar”. Eftersom många deltagare har besvarat frågorna med svarsalternativ tre 

anses det relevant att undersöka hur kategoriseringen påverkar resultatet. För att undersöka 

påverkan på resultatet har ytterligare en dikotomisering av frågorna 13, 14, 15 och 16 gjorts 

där svarsalternativ tre kategoriseras som ”Hög grad av förutsättningar”. Resultatet av dessa 

frågor visar på en högre grad av organisatoriskt stöd, en högre grad av kunskap, en betydlig 

ökning i tillgång till tid men även en betydlig ökning i mängden krav där antalet som uppger 

att de har höga krav gått från elva deltagare till 44. Trots detta används den första 

dikotomiseringen eftersom det anses problematiskt att ange vilken form av dikotomisering 

som ger det mest korrekta resultatet. Frågorna hade kunnat trikotomiserats för att ge en mer 

nyanserad bild av resultatet, strävan är dock att ange grader av förutsättningar i höga 

respektive låga. 

När Cronbach’s alfa-test genomförs på de olika indexen konstateras att enbart indexet för 

”Attityder till delaktighet inom det egna ledarskapet” är över den godkända 

reliabilitetsnivån. I indexet för ”Grad av förutsättningar för att bedriva ett ledarskap som 
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främjar delaktighet” hade reliabilitetsnivån ökat avsevärt om fråga 15 uteslutits, indexet 

hade dock fortfarande varit under det godkända måttet även om denna åtgärd vidtagits. 

Fråga 17 som är en öppen fråga har inte analyserats med hjälp av kvalitativa metoder, detta 

eftersom tanken med frågan enbart är att den ska bidra till ett mervärde utifrån svaren på 

övriga frågor. Det utrymme som har getts för att besvara frågan är cirka två meningar, svaren 

blev dock mer utförliga vilken kan tyda på brister i enkäten i övrigt. Det hade dock kunnat 

bidra till resultatet trovärdighet om en kvalitativ analys av frågan hade gjorts vilken anses 

vara en nackdel. 

Studiepopulationen var relativt liten, om studien hade varit mer omfattande hade detta 

eventuellt kunnat påverka sambandens signifikans (Olsson & Sörensen, 2011). 

6.1.6 Etik 

Enkäten i studien är anonym eftersom den inte är markerad med varken namn, nummer eller 

liknande som kan bidra till identifiering av individen (Patel & Davidson, 2011). Eftersom 

tillgång finns till namn- och avdelningslistor på de deltagande används ordet 

”konfidentialitet” i missivbrevet. Missivbrevet nämner kontaktuppgifter för att bli delgiven 

studien, utifrån enkätkommentarer verkar det dock ha missuppfattats av många som inte vet 

hur de skulle göra för att få tillgång till den. Detta hade eventuellt kunnat förtydligas. Vid 

inhämtningen av enkäter skickades dessa först till utvald kontaktperson på regementet för att 

sedan insamlas. Nackdelen med detta är att enkäter av misstag kan försvinna genom fel i 

posthanteringen samt att risken ökar för att enkäterna kan läsas av andra än författaren. Det 

alternativet har valts då det av ekonomiska skäl inte varit möjligt att förse alla kuvert med 

porto, för att enkäterna inte kan knytas till individer samt att tillträde till regementet är 

begränsat för utomstående. För att undvika en mellanhand i form av kontaktpersonen vid 

insamlandet av enkäterna hade en internet-enkät kunnat formuleras, dock anses det mer 

fördelaktigt att använda pappersenkäter. Instruktionerna i missivbrevet uppmuntrar dock till 

att lämna svarskuvertet förslutet till kontaktpersonen och inhämtning av enkäter har skett 

vid flera tillfällen under veckan då enkäterna blivit besvarade. Av de som besvarat frågan om 

befattningsnivå är enbart sju stycken civila, av de som besvarat frågan av kön är enbart fem 

procent kvinnor. För att materialet ska hanteras konfidentiellt och inte kunna knytas till 

individen utesluts analyser med kön som variabel (Olsson & Sörensen, 2011). En mer 

jämnfördelad svarsfrekvens mellan könen hade kunnat bidra till att kön hade kunnat 

användas som variabel i den deskriptiva statistiken, det svarar dock inte mot 

frågeställningarna och anses därför inte förändra resultatet. Det gäller även befattningsnivå 

som variabel vid analys. Eftersom studien är arbetsrelaterad anses det vara av särskild 

relevans att resultatet ej kan knytas till individen. 
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6.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visar på en generellt positiv attityd och hög grad av förutsättningar vilket stämmer 

överens med tidigare forskning som visar att mängden krav och resurser i arbetet kan 

påverka arbetsrelaterade attityder såsom arbetsengagemang (Crawford, LePine & Rich, 

2010). Utifrån denna studies resultat skulle det därför kunna antas att förutsättningar även 

påverkar attityder till delaktighet. Den genomgående positiva attityden skulle dock kunna 

vara en följd av överrapportering av resultat som följer normen som diskuterats ovan. Det 

skulle även kunna förklara den positiva snedfördelning som kan utläsas i resultatet. Vidare 

kan begreppet delaktighet definieras på olika sätt (Arnstein, 1987; Hansson, 2004), även 

delaktighet i arbetslivet kan ha olika betydelse för olika individer och inom olika 

personalkategorier (Ljung, Olstedt & Talerud, 2006). Det skulle kunna leda till att begreppet 

också tolkas på olika sätt och att olika individer förhåller sig olika till det. Därför är det 

utifrån den undersökning som gjorts svårt att veta vilken form av delaktighet som deltagarna 

tagit ställning till. En mer negativ attityd gentemot den högsta nivån innefattar delegering av 

makt och partnerskap kan utläsas. Det har visats sig positivt för anställdas hälsa att delegera 

uppgifter (Liu, Siu & Shi, 2010), men för att denna nivå av delaktighet ska vara genomförbar 

skulle tidsbristen kunna göra att förutsättningar saknas. Ljung, Olstedt & Talerud (2006) 

hävdar att det bör skapas förutsättningar för delaktighet i organisationen och nämner att 

individen måste ha handlingsutrymme för att delaktighet ska kunna främjas. I denna studie 

tyder resultatet på att graden av organisatoriskt stöd är lägre än övriga förutsättningar samt 

att resultatet rörande tid är relativt lågt samt att tidsbrist återkommande nämns i den öppna 

frågan. Det skulle kunna vara en anledning till att attityden till den högre nivån av 

delaktighetsstegen är mer negativ. Den formen av ledarskap som förespråkas inom den nivån 

skulle kunna vara mer tidskrävande vilket leder till en mer negativ attityd eftersom det finns 

ont om tid och stöd från organisationen. Handlingsutrymmet som nämns skulle kunna vara 

till exempel de förutsättningar som undersöks i denna studie och resultatet indikerar i så fall 

att vissa förutsättningar kan förbättras för att på sikt främja delaktighet. 

I det hälsofrämjande projekt som genomförts inom Försvarsmakten drogs slutsatsen att det 

hälsofrämjande arbetet inom organisationen i första hand är en ledarskapsfråga, samtidigt 

konstateras att det finns oro kring överbelastning av chefer och det nämns att chefer behöver 

förutsättningar för att kunna prioritera de ”mjuka processer” som till exempel delaktighet 

innebär. Vidare ska chefer inom Försvarsmakten arbeta utifrån ledarskapsstilen utvecklande 

ledarskap (Försvarsmakten, 2010). Eftersom flertalet respondenter nämner tidsaspekten 

som ett hinder för främjande av delaktighet i den öppna frågan samt att 41 av 88 deltagare 

anser att graden av tillgång till tid är låg bör därför dessa förutsättningar undersökas, det bör 

även undersökas om det är möjligt att i organisationen som den ser ut idag skapa större 

tidsutrymmen för arbetet med främjande av delaktighet. Det skulle kunna antas att 

deltagarna har en positiv attityd till delaktighet men på grund av överbelastning och tidsbrist 

inte har möjlighet att bedriva den formen av ledarskap. Detta skulle även kunna påverka 

chefernas möjlighet att bedriva ett utvecklande ledarskap och därmed bör även detta ses över 

i relation till tidsaspekten. I ett utvecklande ledarskap ingår att uppmuntra till delaktighet 

(Larsson, 2006). Eftersom majoriteten av chefer nämner att det finns en låg grad av krav på 

att bedriva ett ledarskap som främjar delaktighet skulle en möjlighet vara att bedrivandet av 
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ett utvecklande ledarskap ses som ett önskemål snarare än ett krav från ledningen och 

därmed kan det bortprioriteras när krav ställs inom andra områden och tidsbrist råder. 

Resultatet bör ses i relation till den arena som cheferna verkar inom, i en hierarkisk 

organisation kan delaktighet se annorlunda ut än delaktighet inom andra arenor. I och med 

att Försvarsmakten är en hierarkisk organisation kan det därmed också vara lämpligt att 

chefer arbetar med främjandet av delaktighet. Det skulle därför kunna antas att det inte är 

delaktighet som är grundproblemet utan hur arbetets planering bedrivs ur ett 

hälsofrämjande perspektiv. 

Deltagarna hävdar i den öppna frågan att delaktighet inte alltid är möjligt. Det skulle kunna 

stämma om delaktigheten inte anpassas efter arenan, om det gör det kan det vara möjligt i 

viss mån. Därför bör delaktighet som Ljung, Olstedt & Talerud (2006) skriver konkretiseras 

inom organisationen för att inte leda till frustration genom att definitionerna av vad 

delaktighet skiljer sig åt mellan individer. Genom konkretisering av begreppets innebörd 

inom olika områden, situationer och befattningar skulle det kunna bli lättare för chefer med 

personalansvar att bedriva ett ledarskap som främjar delaktighet på alla nivåer och i alla 

situationer. Dock bör även delaktigheten förstås utifrån arenan, i vissa situationer måste 

chefen ta beslut som ska verkställas omgående vilket försvårar främjandet av delaktighet. Om 

chefen däremot främjar delaktighet där delaktighet är möjligt kan medarbetarnas tillit till 

chefen eventuellt förbättras vilket leder till att det accepteras att det ibland inte är möjligt för 

medarbetarna att vara delaktiga. 

Deltagarna i studien har goda förutsättningar i form av kunskap för att bedriva ett ledarskap 

som främjar delaktighet, även detta anses kunna bidra till deltagarnas positiva attityd till 

delaktighet. I det projekt som Försvarsmakten genomfört diskuteras om de utbildningar som 

bedrivs inom hälsofrämjande arbete ska utökas i omfattning (Försvarsmakten, 2010). 

Howard (1996) menar att det är skillnad på teoretisk kunskap och att ändra ett beteende, det 

skulle kunna vara så att cheferna har god teoretisk kunskap men på grund av oklarhet inför 

hur delaktighet ska främjas i det specifika fallet anser det problematiskt att handla utifrån det 

teoretiska. Utifrån denna studies resultat anses inte utbildning behöva vara huvudfokus, 

istället skulle fokus kunna flyttas till att förändra strukturer för och planering av arbetet. 

Försvarsmakten (2010) stärker detta genom att nämna engagemang hos högsta ledning som 

en viktig komponent för att genomföra hälsofrämjande insatser. I denna undersökning ansåg 

33 procent att de hade ett lågt organisatoriskt stöd för att bedriva ett ledarskap som främjar 

delaktighet, detta skulle kunna leda till svårigheter för chefer att bedriva ett ledarskap som 

främjar delaktighet även om de är positivt inställda till det. Den låga tillgången till 

organisatoriskt stöd skulle kunna påverka möjligheten att främja delaktighet negativt vilket 

stärks av Howard (1996) som nämner det som en faktor för att främja delaktighet i en 

organisation. 

6.2.1 Teoretisk diskussion 

Den positiva attityd till delaktighet i det egna ledarskapet som råder i populationen skulle 

kunna förklaras med de goda förutsättningar för att bedriva ett ledarskap som främjar 

delaktighet som finns, de svaga positiva sambanden skulle kunna indikera att låg grad av 
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förutsättningar har ett samband med negativ attityd till delaktighet i det egna ledarskapet. 

Vilken variabel som påverkar vilken går dock inte med säkerhet att säga i denna typ av 

undersökning (Ejlertsson, 2012). Enligt job demand-resources model kan brist på resurser 

påverka individens möjlighet att hantera krav (Demerouti, Bakker, Nachreiner & Schaufeli, 

2001). Den höga grad av förutsättningar som anges skulle kunna vara grunden till de positiva 

attityderna till delaktighet i det egna ledarskapet. En möjlighet kan vara att respondenterna 

har svarat enligt vad som är socialt acceptabelt vilket kan antas vara att vara positiv till 

delaktighet. Kaufmann & Kaufmann (2010) nämner tre reaktionskomponenter inom 

attityder, den känslomässiga, tankemässiga och beteendemässiga. En möjlighet är att 

deltagarna har positiva känslor och tankar kring delaktighet men att den del av attityder som 

är kopplad till handling inte är lika positiv vilket skulle kunna leda till att cheferna inte aktivt 

främjar delaktighet i sitt ledarskap. Den tidsbrist som råder skulle kunna leda till att ett 

främjande av delaktighet genom ledarskap inte sker på grund av att tidsbrist försvårar 

möjligheterna att möta de krav som finns även om cheferna har en positiv attityd till det. 

Utifrån delaktighetsstegen (Karolinska institutets folkhälsoakademi, 2009) visar resultatet en 

genomgående positiv attityd till samtliga nivåer av delaktighet. Den något mer negativa 

attityden till ”Skendemokrati” följer inte de teoretiska ramarna. Det skulle dock kunna 

tänkas bero på misstolkningar till följd av formuleringar i enkäten, det kan även tolkas som 

att cheferna är negativa till den ”icke-delaktighet” som nivån innebär. Den något mer 

negativa attityden till ”Involvering i planering och beslutsfattande” kan dock tyda på att 

cheferna är mer negativa till den maktfördelning som Arnstein (1969) nämner. Detta skulle 

kunna förklaras av den arena som cheferna befinner sig i. Den form av maktfördelning som 

Arnstein förespråkar på den högsta nivån av delaktighet skulle hota den hierarkiska struktur 

som Försvarsmakten är uppbyggd på. Därför bör frågan även ställas om den formen av 

delaktighet är möjlig i den typen av organisation. Som tidigare nämnts bör därför begreppet 

delaktighet och främjandet av detta konkretiseras för att passa ett hierarkiskt system.  

I Regeringens målområde fyra ”Hälsa i arbetslivet” nämns att målet är ett arbetsliv där 

risken for ohälsa är låg. I samband med målområde ett ”Delaktighet och inflytande i 

samhället” nämns att delaktighet har ett samband med hälsa (Socialdepartementet, 2007). 

Enligt job demand-resources model är en låg mängd resurser kopplat till brist på 

engagemang medan höga krav är kopplat till utbrändhet (Demerouti, Bakker, Nachreiner & 

Schaufeli, 2001). Resultatet i denna studie visar att majoriteten av respondenterna har en låg 

grad av krav gällande att främja delaktighet genom sitt ledarskap och en låg grad av tillgång 

till tid för att främja delaktighet. Detta skulle kunna innebära att deras engagemang inom 

frågan minskar men att arbetet inte ses som överbelastande. Även detta skulle kunna hänga 

samman med tidigare resonemang om att utvecklande ledarskap och främjandet av 

delaktighet ses som ett önskemål men inte som ett krav. Däremot menar Crawford, LePine & 

Rich (2010) att krav som ses som utmaningar kan generera positiva attityder vilket skulle 

kunna förklara respondenternas positiva attityder. Genom att arbeta med förutsättningar för 

att främja delaktighet skulle hälsan kunna förbättras för såväl chefer som medarbetare 

genom ökad möjlighet att hantera krav i arbetet samt genom ökad möjlighet för individen att 

kunna vara delaktig. 
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6.2.2 Möjligheter till implementering 

Resultatet i den här studien kan bidra till att skapa en uppfattning om vad som kan 

prioriteras inom arbetet med delaktighet på det utvalda regementet. Det kan även bidra till 

att ringa in hur delaktighet ska främjas inom organisationen. För att närma sig ämnet 

ytterligare kan förslagsvis fortsatta undersökningar med grund i resultatet från denna studie 

ske rörande personalens attityd till delaktighet. Till exempel kan det vara av intresse att veta 

vad delaktighet innebär för chefer med personalansvar. Studien innefattar inte gruppchefer 

eftersom dessa inte ingår i kategorin chef med personalansvar. Det skulle dock vara en fördel 

att även inkludera dessa i arbetet med främjandet av delaktighet eftersom de har mycket nära 

kontakt med underställd personal. Ett förslag skulle kunna vara att implementeringen av 

delaktighet i organisationen börjar uppifrån vilket skulle kunna leda till att det blir lättare att 

implementera ett ledarskap som främjar delaktighet längre ned i organisationen. När 

Försvarsmakten fokuserar på att bli en allt mer hälsofrämjande organisation bör det 

hälsofrämjande arbetet implementeras i samtliga delar av verksamheten för att undvika en 

planering som leder till tidsbrist.  

7 SLUTSATSER 

 Chefer med personalansvar på det utvalda regementet har en positiv attityd till 

delaktighet i det egna ledarskapet. 

 Majoriteten av cheferna uppger att det finns hög grad av förutsättningar för dem att 

bedriva ett ledarskap som främjar delaktighet. Graden av krav och kunskap utmärker 

sig positivt medan graden av tillgång till tid och organisatoriskt stöd utmärker sig 

negativt. 

 Det finns inget signifikant samband mellan chefers med personalansvar attityd till 

delaktighet i det egna ledarskapet och deras förutsättningar för att bedriva ett 

ledarskap som främjar delaktighet. 

7.1 Vidare forskning 

För att vidare undersöka hur delaktighet kan främjas av chefer med personalansvar inom 

Försvarsmakten skulle ytterligare studier kunna göras. Förslagsvis skulle en intervjustudie 

med induktiv ansats som berör vad delaktighet innebär för chefer med personalansvar samt 

hur planering för delaktighet kunna genomföras. Studier som undersöker medarbetares 

attityd till delaktighet skulle också vara önskvärda. Det skulle även vara av intresse att 

undersöka attityder till delaktighet i det egna ledarskapet och förutsättningar för att bedriva 

ett ledarskap som främjar delaktighet inom hela Försvarsmakten eftersom detta skulle kunna 

variera mellan olika regementen. 
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BILAGA A. ENKÄTFORMULÄR 

Fråga 1; Kön:       1           Man            2          Kvinna 

Fråga 2; Ålder: ..................... 

 

Fråga 3; Befattning:  1          Kapten och nedåt     2          Major/Örlogskapten och uppåt       3         Civil

 

 

Fråga 4; Jag vill inkludera personalen i frågor som berör 

dem 

 1 Instämmer helt 

 2 Instämmer 

 3 Instämmer i viss mån 

 4 Instämmer inte alls 

 0 Har ingen uppfattning 

 

Fråga 5; Det är viktigt att veta vad personalen tycker om 

olika arbetsmoment 

 1 Instämmer helt 

 2 Instämmer 

 3 Instämmer i viss mån 

 4 Instämmer inte alls 

 0 Har ingen uppfattning 

 

Fråga 6; Jag tycker det är besvärligt att ta hänsyn till vad 

personalen tycker i frågor som berör dem 

 1 Instämmer helt 

 2 Instämmer 

 3 Instämmer i viss mån 

 4 Instämmer inte alls 

 0 Har ingen uppfattning 

 

Fråga 7; Jag vill samråda med min personal i frågor som 

berör dem 

 1 Instämmer helt 

 2 Instämmer 

 3 Instämmer i viss mån 

 4 Instämmer inte alls 

 0 Har ingen uppfattning 

 

Fråga 8; Att diskutera ett problem i arbetsgruppen leder 

ofta till en bättre lösning än om jag gör det själv 

 1 Instämmer helt 

 2 Instämmer 

 3 Instämmer i viss mån 

 4 Instämmer inte alls 

 0 Har ingen uppfattning 

 

Fråga 9; Jag prioriterar att regelbundet informera 

personalen om arbete som berör dem 

 1 Instämmer helt 

 2 Instämmer 

 3 Instämmer i viss mån 

 4 Instämmer inte alls 

 0 Har ingen uppfattning 

 

Fråga 10; Insatser blir bättre om personalen får vara med 

och planera dem 

 1 Instämmer helt 

 2 Instämmer 

 3 Instämmer i viss mån 

 4 Instämmer inte alls 

 0 Har ingen uppfattning 

 

Fråga 11; Jag tycker arbetet blir mindre effektivt när jag 

delegerar ut ansvar till mina anställda (t.ex. tillsätter en 

arbetsgrupp för att lösa ett problem) 

 1 Instämmer helt 

 2 Instämmer 

 3 Instämmer i viss mån 

 4 Instämmer inte alls 

 0 Har ingen uppfattning 

 

Fråga 12; Jag föredrar att fatta beslut tillsammans med 

personalen 

 1 Instämmer helt 

 2 Instämmer 

 3 Instämmer i viss mån 

 4 Instämmer inte alls 

 0 Har ingen uppfattning 

 

 

 

 

Fråga 13; I vilken grad anser du dig ha stöd från 

organisationen i att bedriva ett ledarskap som främjar 

delaktighet? 

 
Fråga 14; I vilken grad anser du dig ha kunskap för att 

bedriva ett ledarskap som främjar delaktighet? 

 
Fråga 15; I vilken grad anser du att det finns krav på att du 

ska bedriva ett ledarskap som främjar delaktighet? 

Fråga 16; I vilken grad anser du dig ha tid  för att bedriva 

ett ledarskap som främjar delaktighet

 
 

Nedan följer frågor om att använda delaktighet i 

ledarskap. 1= mycket låg grad, 5= mycket hög grad 

 

Nedan följer en rad påståenden om delaktighet. Var vänlig besvara dessa med endast ett kryss per påstående. 



 

 

Fråga 17; Övriga synpunkter om delaktighet;  

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

 

Kommentarer ang. enkät/studie/övrigt;  

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................. 

 

Tack för din medverkan!



 

 

BILAGA B. MISSIVBREV 

 

Hej! 

Jag heter Louise Hallström och läser till Folkhälsovetare vid Mälardalens 

Högskola och denna studie ingår i min kandidatuppsats.  

Studiens syfte är att undersöka attityder till att använda sig av delaktighet i 

sitt ledarskap samt förutsättningar för att bedriva ett ledarskap som främjar 

delaktighet. Studien sker i samverkan med Regementsstaben och 

Försvarshälsan. Förhoppningen är att resultatet ska kunna bidra till 

utvecklingsarbetet med hälsofrågor samt förbättrade förutsättningar för 

arbetet med delaktighet.  

Du ombeds att delta i denna studie eftersom att Du är anställd på 

Ledningsregementet och räknas in i gruppen chefer med personalansvar. Alla 

chefer som har personalansvar ombeds delta. Deltagandet är frivilligt men Ditt 

deltagande är önskvärt då det bidrar till studiens och resultatets trovärdighet. 

Allt material som insamlas kommer att behandlas konfidentiellt, dvs. att 

bara jag och min handledare, Ann-Sofie Jonsson, har tillgång till den 

obearbetade datan. Resultaten kommer att redovisas så att den inte kan knytas 

till individen. Resultatet kommer att presenteras i ett examensarbete som på 

förfrågan kan delges. 

När enkäten besvarats placerar Du den i svarskuvertet och skickar den 

försluten med internposten till angiven mottagare som kommer att överlämna 

den till mig. Om Du har några frågor ang. studien, enkäten eller annat så kan 

ni kontakta mig, Louise Hallström; lhm11002@student.mdh.se 

På grund av kort tidsram för arbetet är det önskvärt att Du svarar 

omgående. Enkäten tar ca. 5 minuter att fylla i och svar måste 

finnas mig tillhanda senast 9/5. 

 

Tack på förhand för Din tid! 

 

_____________________ 

Louise Hallström 
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