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Tack! 
 
Jag vill först och främst tacka all personal på AMA arbetsmarknad i Västerås för deras 
engagemang och tålamod under arbetet med denna magisteruppsats. Ert deltagande har 
möjliggjort denna forskningsprocess och det är jag enormt tacksam för. Jag vill även tacka 
min handledare Bosse Jonsson som gett mig värdefulla råd och stöttning under resans gång.  
Det har varit en lång men givande process och utan denna hjälp på vägen hade jag aldrig 
kommit ända fram. Sist men inte minst vill jag tacka alla som visat intresse och engagerat er i 
skapandet av denna uppsats, tack för visad uppskattning och för alla goda råd! 
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Med dörren öppen för delaktighet 
- Når budskapet fram? 

 
Av: Charlotta Granberg 

 
 

The aim of this study was to try to get an overall image of how participation is 
constituted in the organization of AMA, a Human Service Organization (HSO) 
that is part of the Vasteras municipality.  With focus on mainly participation but 
also communication and leadership the goal was to find out more about how the 
governing parts of the organization was able to communicate and create 
participation amongst their employees. Did the message come across? Using a 
triangulation method including interviews, surveys and observation hopefully 
this question would be answered along with trying to depict an overall image of 
the participation within the organization. The results indicated that there were 
both differences as well as similarities between the employees and the 
management with regards to how they experienced participation. A surprising 
result was that the geographical location was found to have an impact on how 
the staff perceived participation. The employees that had the longest distance to 
their boss were the ones who didn’t feel that they participated as much within 
the organization. 

 
Syftet med denna studie var att försöka få en övergripande bild av hur 
delaktighet konstitueras inom organisationen AMA som utgör en del av 
Västerås stads verksamhet. Med fokus på främst delaktighet men också 
kommunikation och ledarskap var målet att ta reda på mer om hur de styrande 
delarna av organisationen kunde kommunicera och skapa delaktighet bland 
sina anställda. Har budskapet nått fram? Genom en typ av triangulering som 
innefattade intervjuer, enkäter och observationer söktes svaret på denna fråga 
samt eftersträvades en så fullständig bild som möjligt av delaktighetsbegreppet 
inom organisationen. Resultaten tydde på att det finns både skillnader och 
likheter mellan de anställda och ledningens uppfattning av delaktigheten inom 
organisationen och ett överraskande resultat var att den geografiska 
spridningen visade sig ha betydelse för upplevelsen av delaktighet. De 
anställda som var mest utspridda och hade längst avstånd till sin chef kände sig 
också minst delaktiga.  
 
Key words:  communication, HRM, involvement, leadership, management, 
organization and participation. 
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1. Inledning 
 
Delaktighet är ett väldigt populärt begrepp men tittar man närmare så lägger man också märke 
till komplexiteten i tolkningen av det. Alla har sin egen subjektiva uppfattning om 
delaktighetsbegreppet och detta påverkar såklart även ens bild av hur delaktig man känner sig 
i sin vardag. Många arbetsplatser har en ambition att använda delaktighet som ett 
verksamhetsmål, något som hela organisationen bör sträva efter. Troligtvis med 
förhoppningen att alla anställda ska känna sig delaktiga många gånger i tron att detta ska 
förbättra miljön på arbetsplatsen. Ursprunget till uppsatsen bygger på ett intresse för 
delaktighetsbegreppet och dess implementering på arbetsplatser, ett möjliggörande som ofta 
är beroende av ledarskapet. Det är från ledningens håll som utrymme för medbestämmande 
och delaktighet oftast initieras och även kontrolleras. Organisationer inrymmer en ständig 
interaktion mellan olika personer, i deras yrkesroller och kompetenser. Ledningen kämpar 
från sitt håll med att försöka öppna upp för medarbetarna att delta och engagera sig samtidigt 
som hela organisationen strävar efter att nå ytterligare mer övergripande mål och även har ett 
vinstintresse som måste upprätthållas. Svårigheterna ligger således inte enbart i individers 
olika uppfattning och tolkning av begreppet utan även i verksamhetens själva tillämpning av 
det där delaktighet ställs emot såväl ekonomisk vinst som tidsutrymme och ledarstil.  
   Denna uppsats påbörjades när jag under 2009-2010 gick ett magisterår i arbetslivsvetenskap 
på Mälardalens högskola. Jag och min kollega som var med från starten fick då chansen att 
göra denna undersökning som ett samarbete mellan högskolan och AMA-arbetsmarknad som 
är en offentlig verksamhet och en del av Västerås kommun. Organisationen arbetar med 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder på uppdrag av främst utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden men även sekundärt av socialkontor ekonomi inom sociala 
nämndernas förvaltning samt arbetsförmedlingen. Inom AMA har man en gemensam 
värdegrund där ledorden är delaktighet, tilltro ansvar och utveckling. Under 
delaktighetsbegreppet står beskrivningen att alla aktiviteter är meningsfulla och utgår ifrån 
människans vilja, förmåga och kompetens. (http://ama.vasteras.se/) Därför passade denna 
verksamhet extra bra för en undersökning av delaktighetsbegreppet. Undersökningen 
genomfördes under mittendelen av 2010 av mig och min kollega som sedermera hoppade av. 
Med denna uppsats vill jag undersöka hur individerna inom denna organisation upplever 
begreppet delaktighet. Jag vill även se om denna upplevelse kan kopplas till eller sättas i 
relation till faktorer som ledarskap och kommunikation. 
   Nedan följer en beskrivning av uppsatsens syfte, en generell redogörelse för relevanta 
begrepp och en teoretisk bakgrund till undersökningen samt en metodbeskrivning. Därefter 
redovisas en beskrivning av resultatet följt av en diskussion och en redovisning av slutsatser.  
 

2. Uppsatsens syfte 
 
En stor del av den tidigare forskningen kring delaktighet utgår från ledningens perspektiv och 
behov (Townsend, Wilkinson & Burgess 2013) därför vill jag med denna studie tillföra en 
aspekt ytterligare genom att även lyfta fram de anställdas upplevelse av delaktighet och 
jämföra denna bild med ledningens syn. 
   Uppsatsens syfte är att försöka få en överblick över hur delaktiga medarbetarna inom AMA 
upplever att de är, på vilket sätt de är delaktiga och om deras uppfattningar av delaktighet 
skiljer sig åt mellan olika grupper inom organisationen. En annan aspekt att lyfta fram är hur 
ledningen inom AMA ser på delaktighet och strävar efter att främja detta. Ytterligare ett syfte 
är att med fokus på delaktighetsbegreppet men även med utgångspunkt från begreppen 
kommunikation och ledarskap se hur dessa uppfattas inom organisationen. Jag väljer att ha en 
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fenomenografisk ansats eftersom syftet är att beskriva respondenternas erfarande av 
fenomenen delaktighet, kommunikation och ledarskap på sin arbetsplats. Fenomenografi är en 
av metoderna som kommer användas och den syftar till att beskriva erfarandets variationer. 
(Marton & Booth, 2000) Hur människor beter sig och agerar är en återspegling av deras 
erfarande av omvärlden. Materialet som fås fram kommer att kategoriseras för att sedan 
undersökas i ett så kallat fenomenografiskt utfallsrum. Ett fenomens utfallsrum består av 
beskrivningskategorier som skildrar olika sätt att erfara ett specifikt fenomen samt det logiska 
förhållandet mellan dessa uppfattningar. (ibid.) 
   Jag har inte intentionen att uppnå ett resultat som är generaliserbart inom flera 
forskningsområden och organisationer utan målet är att försöka bidra med en fördjupad 
förståelse för delaktighet inom en kommunal förvaltning. Det övergripande syftet är att 
försöka få en bild av hur delaktigheten konstitueras inom AMA. Eftersom man inom 
fenomenografin studerar individers uppfattning och erfarande av sin omvärld oavsett 
individens eget agerande kan man heller inte studera ett fenomen i allmänhet på samma sätt 
som i andra metoder (Marton & Booth, 2000). Min syn på delaktighet grundas mest i det 
övergripande begrepp EIP (employee involvement and participation) anställdas involvering 
och delaktighet, som blivit initierad i forskning av bland andra Townsend et al. (2013) och 
Marchington och Suter (2013). Eftersom uppsatsen har en fenomenografisk ansats kommer 
ändå delaktighetsbegreppet tillåtas vara öppet för respondenternas tolkning och förståelse.  
 
Frågeställningar:  
 
- Hur uppfattar ledningen att de arbetar för att skapa förutsättningar för delaktighet? 
 
 - Hur uppfattar medarbetarna premisserna för delaktighet?  
 
- Hur kommuniceras delaktighet i interaktionen mellan ledning och medarbetare på AMA?  

 

3. Delaktighet 
 

3.1 Komplexiteten i begreppet delaktighet 
 
Det är viktigt att uppmärksamma delaktighetsbegreppets mångtydighet och framhäva att 
någon enhetlig definition inte finns. Istället lyfts ofta komplexiteten i begreppet fram där 
definieringen försvåras av att delaktighet kan ses i olika ljus beroende på var fokus ligger. 
Delaktighet kan bland annat ses ur ett makt- och ansvarsperspektiv där synsättet medför en 
tydlig hierarki inom organisationen. Delaktigheten kan exempelvis förvägras anställda långt 
ner inom organisationen och således användas som ett slags maktmedel. En annan uppfattning 
förespråkar en fördelning av makten till alla berörda där delaktighetsbegreppet grundas på 
ideologiska värden. (Paldanius, 1999)  
   En definition av delaktighet beskrivs i ordboken (SAOL) som medinflytande, aktiv 
medverkan och medansvar. (Svenska Akademin, 2009) Att tala om delaktighet inom sitt 
arbete får många att tänka på möjligheten att vara med och bestämma, men delaktighet kan 
vara mer än så. Hur en individ definierar och upplever delaktighet är delvis beroende av hans 
eller hennes bakgrund och utbildning (Jonsson, 2010, Paldanius, 1999). Paldanius (1999) 
ställer begreppen delaktighet och medbestämmande mot varandra och menar på att 
delaktighet är ett medel för effektivitet medan medbestämmande är målet. Delaktighet kan ses 
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som både en premiss för ansvarstagande hos individen men även som ett begrepp som i sig är 
värdefullt (Kilhammar, 2011). Delaktighet och inflytande bland personalen är betydelsefullt 
för förhållandet mellan ledning och anställda och för det myndiga medarbetarskapet. (Hällstén 
& Tengblad 2006). Att ha möjlighet att kunna vara med och påverka är viktigt trots att det 
kanske inte alltid blir ens egen åsikt som avgör beslutet. Man har då ändå fått vara delaktig. 
(Engström, 2008) Att personalen får vara med och påverka inger trovärdighet och innebär att 
de anställdas expertis tas tillvara vilket också är en del av meningen med delaktighet enligt 
Paldanius (1999). I och med att personalen får möjlighet att uppleva sig delaktiga vid till 
exempel organisationsförändringar uppfattas dessa förändringar också som mer rimliga bland 
de anställda. Delaktigheten hjälper alltså till så att dessa verksamhetsreformer får ett bättre 
resultat. (ibid.) 
   Begreppet delaktighet förekommer i många sammanhang och är som sagt mångfacetterat. 
En definition beskriver delaktighet som ett demokratiskt begrepp där en liknelse görs mellan 
medborgarnas delaktighet i det statliga styrelseskicket såväl som i beslutsfattandet inom 
produktions- och intresseorganisationer. (Paldanius, 1999) Lines (2005) menar att delaktighet 
skildras på en sådan mängd olika sätt för att återspegla det dynamiska i begreppet. Ett mål 
med ökad delaktighet beskrivs i en rapport av Andersson och Jonsson (2006) som 
tillvaratagandet av medarbetarnas idéer. Arbetet med delaktighet anses vara ett led i 
verksamhetsutvecklingen i stort.  (ibid.) Delaktighet har ofta satts i samband med det goda 
arbetet samt effektivitet i produktionen och har setts som ett betydande begrepp inom 
organisationssammanhang. Det goda arbetet avser antagandet om att delaktighet kan förbättra 
medarbetarnas arbetsvillkor och därmed också öka trivseln på arbetsplatsen. (Paldanius, 1999) 
Mizrahi (2002) menar att en ökad delaktighet leder till en stabil och mer effektiv arbetsplats 
där de anställdas arbetstillfredsställelse även ökar som en följd. Det finns dock motsättningar 
som pekar på att en ökad betoning på demokrati, och således ökat medbestämmande, minskar 
effektiviteten inom organisationen och det finns frågetecken inom forskningen kring hur 
förhållandet egentligen är. (Paldanius, 1999)  
   En ökad trend de senaste tre årtiondena har varit att utöka delaktigheten och de anställdas 
medbestämmande på arbetsplatsen. (Markey, Hodgkinson & Kowalczyk, 2002) Denna trend 
har dock präglats av svårigheten med att tillämpa begreppet delaktighet. Vissa forskare hävdar 
att delaktighet och egenmakt är framåtsträvande HRM (Human Resource Management) 
metoder där delaktigheten kan användas i syfte att försöka öka de anställdas prestation i 
motsats till de flesta andra HRM metoder vilkas framgång är beroende av organisationens 
kontext och fokuserar på att förbättra denna. Den här betoningen indikerar ett skifte i 
grundmeningen för anställdas delaktighet, från en humanistisk grundsyn där arbetslivskvalitet 
och industriellt medborgarskap varit i fokus på 60- och 70-talen till att istället handla om 
organisationens effektivitet under 80-talet. Detta kan i sin tur länkas till den utvidgade globala 
marknaden och ett ökat behov att svara an på dessa marknadskrafter. (Markey & Monat, 
1997)  
   Ett annat sätt att uttrycka sig kring delaktighet är att prata om medansvar. Genom detta 
synsätt blir betydelsen av individens egen förmåga att kunna bedöma olika situationer och 
välja ett sätt att agera oerhört viktigt. Det lägger ett slags ansvar på individens och dennes 
handlingsförmåga och förutsätter att relationen mellan en person och dess omgivning präglas 
av aktivitet, individen gör sig själv delaktig det är inget han eller hon bara blir. (Dilschmann, 
Falck & Krafft, 2000) En motsägelse kring delaktighet är att initiativet ofta tas av dem som 
sannolikt redan är delaktiga som exempelvis ledningen och inte från dem som man vill bjuda 
in till mer delaktighet, personalen själva (Paldanius 1999). Utifrån denna synvinkel kan själva 
aktionen att göra sig själv delaktig upplevas som ett krav (Andersson, 2013). 
   Delaktighet kan vara olika för olika personer och kan tolkas bland annat utifrån individens 
behov och personliga egenskaper. Alla människor har inte behov av att uppleva delaktighet i 
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beslutsfattandet på arbetsplatser. Andra människor har på grund av sin förmåga i olika 
avseenden till exempel anställningsform en begränsad möjlighet att delta. Vissa människor 
motiveras av och känner arbetstillfredsställelse genom andra variabler än just delaktighet i 
beslut. En del lägger stor vikt vid sociala relationer och kan känna delaktighet via dessa 
medan vissa känner sig delaktiga genom att få vara med i beslutsfattandet. (Cludts, 1999) En 
tendens som visade sig i en studie var att medarbetarna i en miljö där en stor del av 
personalstyrkan var deltidsanställda eller inhyrd personal var mindre benägna att utöva någon 
form av delaktighet alls vilket således också kan ses som att dessa arbetsplatser har en 
jobbkultur av icke-delaktighet. Inom dessa arbetsplatser varierade det även mellan grupper 
beroende på närvaron av kompetenta anställda samt personalens fackliga engagemang. 
(Markey et al., 2002)  
   Delaktighet på arbetsplatsen kan enligt Glew, O'Leary-Kelly, Griffin & Van Fleet (1995) 
antas leda till en mängd positiva konsekvenser. I WHOs (World Health Organisation) 
definition av hälsa står det bland annat att det är viktigt att individen känner delaktighet i det 
hon gör för att må bra (Medin & Alexandersson, 2000). En uppfattning som framkom i en 
studie av Glew et al. (1995)  är att anställda generellt sett tenderar att reagera positivt när de 
involveras mer i existerande såväl som nya delar av organisationens förfarande. Delaktighet 
har även funnits vara positivt relaterat till individens motivation (Cotton et al., 1988). Att 
känna sig delaktig i det som sker runtomkring en är även en viktig komponent i Antonovskys 
(2005) beskrivning av stimulihantering. Genom att vi är medverkande i det som händer kan vi 
lättare skapa oss en meningsfullhet i de vardagliga händelser vi erfar. (ibid.) 
   En demokratisk arbetsplats med dess innehåll av självstyre, rättvisa och frihet behövs för att 
framkalla ansvarstagande, autonomi och positiv förstärkning. Genom att öka demokratin på 
arbetsplatsen ökar även de anställdas känsla av delaktighet. Detta är också viktigt för deras 
motivation eftersom det minskar alienationen av medarbetare i takt med att de får mer insyn i 
och större chans att påverka sitt arbete. Organisationer med ett ledarskap som inbjuder till 
delaktighet och som är mindre formella och decentraliserade i sina strukturer minskar även 
alienation, känslan av främlingskap. (Johnson, 2006) 
   För att användandet av frihet och positiv förstärkning som ett maktmedel ska kunna 
undvikas måste alla i den demokratiska diskursen vara delaktiga. Det finns ingen konflikt 
mellan ett demokratiskt styre och en ekonomisk effektivitet. Att en ökad delaktighet på 
arbetsplatsen leder till en ökning i produktionen bör dock vara något man tolkar med 
försiktighet. Ekonomisk effektivitet är inte bara svårt att operationalisera på ett tillförlitligt 
sätt i tester utan det är också ett begrepp som innehåller en mängd interna- och externa 
variabler varav en demokratisk arbetsplats enbart är en. Det är dessutom en svårmätbar sådan 
variabel. (ibid.) 
   Ett argument mot delaktighet på arbetsplatsen brukar vara att för stort medbestämmande kan 
skapa ångest hos många anställda och att de istället vill bli tillsagda. Detta kan dock vara ett 
internaliserat beteende som individerna har inskolats i under så lång tid att de till sist själva 
anser att detta synsätt är en medfödd egenskap hos dem. (Theorell, 2003) Eftersom uppsatsen 
har en fenomenografisk ansats tillåts delaktighetsbegreppet vara öppet för respondenternas 
tolkning och förståelse. 
    

3.2 Delaktighet och omkringliggande organisatoriska faktorer 
 
Arbetsplatser och organisationer strävar efter att överleva, anpassa sig och förändras. De 
utvecklas och formas genom de händelser och individer som de består av men de kan inte 
förklaras till fullo genom dessa. (Johnson & Boud, 2010) 
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   Begreppet delaktighet är enligt Paldanius (1999) flerdimensionellt och förekommer i 
samhället på flera nivåer som samspelar med varandra. På mikronivå berör begreppet 
individers engagemang och ansvar medan det på makronivå handlar om ideologi, demokrati 
och politik. Dessa nivåer verkar samtidigt och delaktighet kan alltså tillämpas på många olika 
former av mänskliga processer. Vid samtal inom en organisation kring begreppet delaktighet 
går aspekter från de olika nivåerna in i varandra. Ledningen kan till exempel vilja öka 
medarbetarnas engagemang samt öka deras inflytande i beslut (delaktighet på mikronivå), 
samtidigt som de tillämpar en lagstiftning kring bättre arbetsmiljövillkor följaktligen 
delaktighet på makronivå. Delaktighet kan således användas både som medel och mål något 
som ytterligare ökar svårigheterna att hitta en homogen definition av begreppet. Eftersom en 
ökad mängd delaktighet också förväntas öka demokratin är delaktigheten även där både ett 
medel och ett mål. Inom organisationer används delaktighet ofta som medel bland 
medarbetarna för att öka demokratin på arbetsplatsen. På samma gång har man delaktighet 
som mål eftersom en demokratisk arbetsplats förutsätter delaktighet. Medarbetarna kan även 
tillåtas vara mer delaktiga inom organisationen om detta i sin tur förväntas leda till en ökad 
produktionsvinst för företaget. (Paldanius, 1999) Enligt Hodson (2004) har en ökad 
delaktighet bland medarbetarna länge varit en central strategi för att försöka öka 
produktiviteten och för att effektivisera användandet av ny teknik inom företag.  
   Delaktighet hänvisar enligt Lines (2005) till ett arbetssätt där organisationsmedlemmar från 
olika funktioner och hierarkiska positioner arbetar tillsammans för att utveckla och 
implementera en lösning på ett organisationsproblem. Fokus har de senaste 30 åren flyttats 
från att handla om ideologiska frågor kring delaktighet till att handla om delaktighet i relation 
till vinst och effektivitet, allt i syfte att öka företagens produktion. Ett steg i denna riktning är 
införandet av målstyrning som ett sätt att försöka undvika motsättningar inom verksamheten. 
Målet blir då gemensamt för hela organisationen och ideologiska problem såväl som 
hierarkier och organisationsstrukturer blir mindre viktiga. (Paldanius, 1999) Allt fler 
organisationer formulerar en uppförandepolicy för att försöka stimulera ett ansvarstagande 
beteende bland sina anställda. Istället för att fastna i implementeringen och upprätthållandet 
av dessa riktlinjer borde fokus istället ligga på att försöka använda den dynamik som 
framträdde vid formulerandet av dessa. Detta skulle främja en pågående process av reflektion 
bland de anställda kring de centrala värderingar och regler som framställts. (Nijhof, Cludts, 
Fisscher & Laan, 2003) 
   Andersson och Jonsson (2006) diskuterar omfattningen av delaktighet i sin rapport från sin 
studie av vuxenförvaltningen i Eskilstuna. Hur långt bör delaktigheten sträcka sig, är det 
delaktighet genom hela beslutsprocessen eller i verkställandet av beslut som gäller? De menar 
att en motsägelse finns i och med att initiativet till delaktighet oftast kommer från dem som 
redan är delaktiga, det vill säga ledningen, och inte från dem man vill öka delaktigheten hos 
nämligen medarbetarna själva. (ibid.) 
   Ett fungerande inflytande på arbetsplatsen medför ett energikrävande arbete för såväl chefer 
som anställda. Detta kräver en planmässig och fortgående dialog där man diskuterar och 
engagerar varandra i viktiga frågor på arbetsplatsen. (Theorell, 2003) Om möjlighet ges från 
ledningshåll och individen själv engagerar sig och är delaktig i sitt arbete, samt på sin 
arbetsplats överlag, så främjas lärandeprocessen. (Billet, 2001) Delaktighet underlättar 
interaktionen mellan organisationens medlemmar och denna interaktion kommer troligtvis 
även att påverka inlärningen på många sätt. (Chattopadhyay, Glick, Miller & Huber, 1999)    
   Delaktighet bland de anställda har även visat sig vara en viktig faktor vid införandet av nya 
system på arbetsplatser. Bland annat i en studie av Singh (2013) där några variabler visade sig 
vara av särskild vikt. Dessa var ledningens engagemang, träning, utbildning av de anställda, 
kvalitetshängivelse, stärkandet av anställda, gränssättning och engagemang (även kallat 
delaktighet i studien) hos de anställda. (ibid.) Delaktighet bland de anställda hjälper till att öka 
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informations- och kunskapsflödet och kommer således också bidra till att lösa problem. 
Eftersom alla anställda bidrar till kvalitetsutvecklingsprocessen inom företaget är det också ett 
totalengagemang bland de anställda som bör eftersträvas. (Vouzas & Psychogios, 2007) 
   Många undersökningar visar på en diskrepans mellan ledningens- och de anställdas 
uppfattning av förekomsten av delaktighet på arbetsplatsen. Till exempel visade en av dessa 
att det som ledningen inom en kommunal bransch uppfattade som en mjuk demokrati 
upplevdes som hård styrning och kontroll bland de anställda. Det visade sig också finnas stora 
skillnader mellan privat och offentlig verksamhet där den generella uppfattningen var en 
upplevelse av mer demokrati i de privata verksamheterna. (Theorell, 2003) Chefer kunde 
enligt en undersökning av Cludts (1999) uppleva en risk att förlora sin makt om de bjöd in till 
och öppnade upp för en ökad delaktighet.  
 

3.3 Olika former av delaktighet 
 

3.3.1 Informell och formell delaktighet 
 
Inom organisationsforskning delas delaktighetsbegreppet ofta upp i en formell och informell 
delaktighet. Formell delaktighet handlar om att särskilda grupper skapas som berör området 
beslutsfattande. Formell delaktighet kan i sin tur delas in i direkt och indirekt delaktighet. 
Direkt delaktighet innebär att varje anställd har rätt att uttrycka sin åsikt vid behov och 
indirekt sådan, även kallas representativ delaktighet, går ut på att man exempelvis har 
medbestämmandegrupper som framför medarbetarnas åsikter. Denna indelning visar på att en 
av huvudpunkterna inom delaktighetsbegreppet är makt. Det handlar om en avvägning mellan 
beslutsmakt och resurser. Maktfördelningen vid beslutsfattande är i sin tur en definition på 
delaktigheten inom organisationen. Delaktighet kan också ses som ett villkor för att det ens 
ska ske en förhandling kring beslutsfattandet. (Paldanius, 1999) Även enligt Markey et al. 
(2002) delas delaktighet in i dessa två huvudstråk, direkt och indirekt. De skriver att direkt 
delaktighet innebär att den anställde blir involverad i jobbsysslor eller uppgiftsorienterad 
beslutsfattning i själva produktionsprocessen på golvnivå. De mest vanliga formerna av direkt 
delaktighet är exempelvis problemlösningsgrupper/kvalitetscirklar och beslutsfattande 
arbetsgrupper/halvt självbestämmande arbetsgrupper. Båda formerna innebär ett sätt att skapa 
medel för att ledningen ska kunna få tillgång till de anställdas kunskap genom små grupper 
eller team av anställda. Dock skiljer dessa formationer sig åt i hur mycket ledningen tillåter de 
anställda att själva ha inflytande över processen. Problemlösningsgrupper ger bara 
rekommendationer till ledningen och har vanligtvis ett specifikt fokus såsom säkerhets-, 
kvalitets- eller produktutveckling. De självbestämmande arbetsgrupperna å andra sidan ges 
mer frihet att organisera sitt eget förfarande inom bredare riktlinjer och med minimal direkt 
tillsyn. (ibid.) Den huvudsakliga slutsatsen i Marchington och Suters (2013) studie är att 
oavsett förekomsten av en formell EIP (employee involvement and participation) delaktighet 
bland de anställda via en rad olika direkta tillämpningar av delaktighet inom organisationen är 
detta utövande ändå begränsat av naturen och när det gäller individens möjlighet att påverka. 
Formell delaktighet (EIP) erbjuder bara en låg grad av inkludering eftersom tyngdpunkten 
ligger på informationsutdelande via anslagstavlor och nyhetsbrev såväl som en begränsad 
mängd av rådfrågning via grupphandledning. (ibid.) 
   Med informell delaktighet avses relationen mellan ledare och anställda eller anställda 
sinsemellan. (Paldanius, 1999) Informell delaktighet lämnar enligt Townsend et al. (2013) en 
rad faktorer outforskade till exempel ett bredare hänsynstagande kring ledningens 
beslutsfattande, arbetsbörda och representation vid konflikter. Vidare är det baserat på att bra 
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relationer existerar mellan de anställda och cheferna för att informell delaktighet ska kunna 
skapas. Anställningsrelationen är något som är byggt runt en social komponent och är således 
i ständig utveckling, dessa relationer är alltså föränderliga. (ibid.) Informell delaktighet bland 
de anställda (EIP) är ingen garanti för att de anställda ska få information och ha chansen att 
bli tillfrågade kring frågor som rör arbetsplatsen. När det gäller de formella systemen så 
erbjuder även dessa en relativt låg grad av inkludering förutom vid beslut som gäller 
utförandet av arbetet inom organisationen. Formell och informell EIP samverkar således både 
parallellt genom att hantera olika situationer och i sekvens när det gäller samma situation. 
(Marchington & Suter, 2013) Tidigare forskning har indikerat att formella strukturer inom 
företag kan vara kontraproduktiva för uppkomsten av ”äkta” engagemang bland personalen 
samt att ledarstilen och kvaliteten på relationerna mellan ledning och de anställda är det som 
är viktigast. Författarna hävdar att även om informell EIP faktiskt är ytterst betydelsefull på 
arbetsplatsen så är de formella strukturerna också avgörande för utvecklingen av en hållbar 
delaktighet (EIP) samt för en produktiv organisation. Informell EIP kan användas antingen för 
att inhämta idéer från de anställda innan sakfrågor blir mer formaliserade eller som ett 
komplement för att underlätta ytterligare reflektioner kring frågor som initialt väcktes i det 
formella systemet. (ibid.) 
   En studie av Joensson (2008) visade att det finns ett samband mellan att känna sig delaktig i 
de beslut som ligger en nära och en social identifikation med företaget. Sambandet var inte 
lika signifikant när det gällde beslut som ligger längre ifrån en. (ibid.) Författarna i en annan 
studie delade in de anställdas engagemang och deltagande i två undergrupper, bredd och djup. 
Bredden innebar i sammanhanget möjligheterna som gavs att vara delaktig. Djupet innebar 
vilket djup delaktigheten i aktiviteter inom organisationen befann sig på. Resultatet visade att 
ett högt värde av båda dessa (djup och bredd) ökade arbetstillfredsställelsen samt 
engagemanget för företaget. (Cox et al., 2006)     
 

3.3.2 Horisontell och vertikal delaktighet 
 
Horisontell delaktighet handlar om delaktighet med andra anställda på samma nivå inom 
organisationen. Det kan bland annat yttra sig genom att man planerar och genomför 
arbetsuppgifter tillsammans, diskuterar problem och lösningar med varandra och således även 
delar med sig av sin erfarenhet. Horisontell delaktighet kan även innebära att man som 
kollegor finns som ett stöd för varandra och även visar intresse för varandras arbetsuppgifter. 
Att ha stora geografiska avstånd kan hämma den horisontella delaktigheten. (Jonsson, 2010)  
   Vertikal delaktighet inbegriper delaktighet mellan anställda på högre eller lägre nivå. En 
chef är vertikalt delaktig om denne är insatt i vad medarbetarna på en lägre nivå inom 
organisationen har för arbetsuppgifter och hur deras arbetsvillkor ser ut. Vertikal delaktighet 
kan även vara att anställda på olika nivåer inom en organisation visar intresse för varandras 
arbetsuppgifter och stöttar varandra i dem (ibid.). Paldanius (1999) skriver att vertikal 
delaktighet ofta anses innefatta personalens möjlighet till insikt och deltagande i 
beslutsprocessen, ett så kallat top-down perspektiv. Chefernas uppfattning av delaktighet är 
oftast vertikal medan medarbetarna vanligtvis ser delaktigheten ur en horisontell synvinkel. 
Den vertikala delaktigheten sker oftast på initiativ från ledningshåll och möjliggör för de 
anställda att vara delaktiga i beslut som annars hade tagits ovanför deras huvuden. Den största 
delen av forskningen innefattar denna typ av delaktighet. (ibid.) 
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3.3.3 Konkret och abstrakt delaktighet 
 
Med konkret delaktighet menas att individen i sitt arbete ges möjlighet att vara med och tillåts 
vara delaktig i planerandet av till exempel arbetsuppgifter och arbetstider (Jonsson, 2010). 
Denna sortens delaktighet är främst kopplad till personalens arbetsuppgifter och faktorer som 
rör dennes konkreta arbetssituation. Tidigare forskning visar att det egna inflytandet och 
möjlighet till självständigt arbete är två faktorer som inverkar på huruvida en person upplever 
konkret delaktighet eller inte. Konkret delaktighet kan bidra till att förenkla arbetssituationen 
då anställda följaktligen i större utsträckning kommunicerar problem och lösningar mellan 
varandra. (ibid.) 
   Abstrakt delaktighet innebär att man på sin arbetsplats är insatt i de mål och värderingar 
som framhärdas inom organisationen. Det kan till exempel gälla etikfrågor och bemötandet av 
deltagare. Hög abstrakt delaktighet kan således kännetecknas av att all personal inom 
organisationen känner till och strävar efter att uppnå de mål som finns uppsatta. (Jonsson, 
2010)  
 

3.3.4 Görandets och varandets delaktighet 
 
Till skillnad från den konkreta delaktigheten så handlar görandets delaktighet inte om 
individens aktivering inom ramen för det dagliga arbetet och dess uppgifter. Denna form av 
delaktighet handlar istället om individens aktivitet på sammankomster, möten, träffar, 
utbildningar och liknande aktiviteter som inte är direkt knutna till det vardagliga arbetet. 
(Jonsson, 2010) 
   Varandets delaktighet innebär att delaktighet inte sker enbart på grund av närvaro på 
exempelvis möten eller träffar utan innefattar även att individen är aktiv i diskussioner och 
initierar samtal. Det handlar om att personalen aktivt söker information och håller sina ögon 
och öron öppna. Det handlar om att ha en nyfiken inställning till sina arbetsuppgifter och att 
vara såväl kritisk som öppen. (ibid.)  
   Ett aktivt främjande av deltagande innebär att ledningen ger sin personal praktisk möjlighet 
att tycka till (görandets delaktighet). En passiv inställning innebär istället att personal 
tillhandahålls information och insyn i organisationen (varandets delaktighet). Bägge typerna 
leder till ökade kunskaper för personalen inom företaget. Delaktighet kan alltså ses som en 
förmån för ledningen. (Paldanius, 1999) 
 

4. Ledarskap 
 
Eftersom ledarskap är ett invecklat och mångtydigt begrepp är det således svårt att hitta en 
gemensam definition för det. Det engelska ordet för ledare, ”leader”, har funnits i det engelska 
språket i över tusen år och betyder att leda folk på en resa. Denna betydelse ligger nära 
ledarskapsbegreppet och får ännu mer mening när man tänker på att organisationer är i 
ständig förändring. I dessa organisationsprocesser är det viktigt med ett ledarskap som får 
medarbetarna att hänga med i utvecklingen och minskar deras osäkerhet. Ett annat syfte med 
ledarskapet är att få de anställda att nå verksamhetsmålen. I denna måluppfyllelse är 
samspelet och relationer med ens personal av central betydelse. Genom dessa relationer finns 
även möjligheter för att en känsla av delaktighet skapas. (Maltén, 2000) 
   Något som ofta lyfts fram i forskning och diskussion kring begreppet är hur delaktighet 
bland medarbetarna kan stödjas utifrån ett ledningsperspektiv. Således sker oftast 



 

 13 

diskussionen om delaktighet ur ett uppifrån- och nerperspektiv. Detta traditionella 
styrningssätt innebär att maktfrågan då finns mellan ledningen och de anställda. (Paldanius, 
1999) Glew et al. (1995) menar att kärnan i delaktighet är en medveten och avsiktlig 
ansträngning hos individer på en högre nivå inom organisationen att tillhandahålla synliga 
möjligheter för personerna både på individ- och gruppnivå längre ner i hierarkin att kunna 
utvidga sin roll som medarbetare. Att dessa anställda får göra sin röst hörd inom ett eller flera 
områden inom organisationen. (ibid.) 
   Det framhävs och diskuteras ibland huruvida det finns en skillnad mellan chefskap och 
ledarskap. Den största skillnaden mellan begreppen är att chefskapet innebär en formell 
position medan ledarskapet är beroende av att en person får följare som entusiasmeras och 
låter sig styras av ledarens avsikter. (Maltén, 2000) Enligt Dainton och Zelley (2011) innebär 
chefskap i korta drag att kunna fungera inom en struktur medan ledarskap innebär att skapa en 
struktur som man kan fungera inom. Det är medarbetarna som godkänner och möjliggör 
ledarskapet och det bygger på en personlig auktoritet medan chefskapet tilldelas uppifrån. En 
ledare bör dock vara båda delarna och den svåra biten är att ha tid och möjlighet att balansera 
mellan dessa. Ju högre uppsatt chef man är desto mindre tid har man för sina anställda 
eftersom man då har fler administrativa sysslor, ledarskapet blir mer uppgiftsorienterat. 
(Maltén, 2000) 
   Trots århundraden av forskning har man ännu inte kommit fram till en universell förklaring 
till varför vissa människor passar som ledare medan andra är följare (Dainton & Zelley, 
2011). En 2000-talets ledare är inte enbart skyldig att fylla en chefsposition. Denne måste 
även stå för pålitlighet och inkluderande, faktorer som främjar ett bredare arbetssammanhang 
och en så kallad delaktig självändamålsorganisation. (Stacey & Griffin 2005, 2008) Istället för 
att utöva en omedelbar kontroll försöker professionella ledare påverka individer genom att 
försöka mobilisera dem att agera på egen hand och på ett sätt som samtidigt är gynnsamt för 
helheten i organisationen i stort. Således ställs inte autonomin i motsatsförhållande till 
maktutövning utan den formas och möjliggörs på specifika sätt. (Levinson, 2005) Även 
Foucault (1991) tar upp denna aspekt av styrande mentalitet men ur en mer problematisk 
synvinkel. Han framhärdar att de kännetecknande auktoritetsdrag som utövas i liberala 
samhällen i själva verket är beroende av varje individs autonomi. Hellre än att bara undersöka 
policys i toppskiktet av organisationer och anta att de sipprar neråt genom verksamheten fann 
Marchington och Suter (2013) att chefer och anställda som interagerade informellt för att 
identifiera mönster av arbetsutövning visade sig förbättra såväl kundservice som graden av 
arbetstillfredsställelse. Deras fokus på etablissemangsnivån tydliggör att överenskommelser 
som förhandlas fram på huvudkontoret aldrig kan avgöra exakt vad som kommer att ske på 
golvnivå. Det är även påtagligt att de anställda kan gynnas av att dagligen interagera med sina 
linjechefer och på så sätt även öka känslan av välbefinnande på arbetsplatsen. (ibid.) 
   

4.1 Ledarskap och delaktighet 
 
Paldanius (1999) skriver att forskning visar på ett starkt samband mellan ett ledarskap som 
främjar delaktighet och de anställdas arbetstillfredsställelse samt produktivitet. Dock har 
resultaten även pekat på att det finns en rad förenklande omständigheter som behövs för att 
delaktighet ska kunna fungera. Till exempel ett positivt arbetsklimat, gemensamma 
värderingar och målsättningar, flexibilitet, självständighet och målinriktade aktiviteter mot 
tydliga syften. (ibid.) Enligt Dainton och Zelley (2011) avgör och definierar delaktighet 
organisationens mål och således brukar alla organisationens medlemmar acceptera ett 
ledarskap som bygger på ett delaktigt system. Dessutom ökar man de anställdas motivation 
inte enbart genom kompensationssystem utan även genom att via delaktigheten visa att man 
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värderar alla anställdas färdigheter och arbetssätt. (ibid.) Arbetsgivare behöver enligt 
Marchington och Suter (2013) investera ännu mer energi i rekryteringen och väljandet av 
linjechefer. Särskilt med hänsyn till den framträdande roll dessa chefer har visat sig spela 
inom både HRM- och EIP-forskning samt det inflytande deras arbetssätt har på de anställdas 
tillfredsställelse och engagemang. En bra ledare är en person som lyckas utgå från 
verksamhetens viktigaste resurs, individerna, och samtidigt kan agera i sin roll som chef. 
Inom den så kallade human relationsrörelsen utvecklades ett ifrågasättande om inte andra 
mänskliga behov inom framför allt det sociala området utgjorde starkare drivkrafter än det 
tidigare så populära och krassa vinstintresset. Enligt denna sociala människosyn utgör 
motivation och gemenskap större motiv för personalen än de ekonomiska incitamenten. 
Denna syn är en nödvändig utveckling dock inte tillräcklig. En ytterligare drivkraft i form av 
verklig delaktighet behövs också. (Maltén, 2000) 
   Ledarstilen är avgörande för individens känsla av positiv förstärkning (empowerment), ett 
begrepp som ligger nära delaktighet och som ofta sätts i samband med detta. Empowerment 
betyder att stärka individers egenmakt och medbestämmande, begrepp som även anses 
synonymt med delaktighet. (Greasley et al., 2005). Ledarstil är något som tar tid att utveckla 
och vilken stil man vill tillämpa är ett aktivt val hos varje ledare (Maltén, 2000). Att kunna 
fatta egna beslut samt att kunna känna pålitlighet i relation till det egna arbetet är också 
avgörande faktorer för känslan av empowerment. Detta ger en upplevelse hos individen av att 
vara involverad i sitt arbete. Att känna positiv förstärkning visade sig bidra till en ökning av 
individuella prestationer, utan positiv förstärkning kände de anställda sig mer som robotar. 
Andra viktiga aspekter var även att individen fick föra sin egen talan, inte att chefen pratade å 
de anställdas vägnar. Positiv förstärkning är inget statiskt fenomen som upplevs lika hos alla 
utan uppfattningen varierar från individ till individ och är föränderlig. Närheten till chefen 
samt i hur stor mån man kan påverka chefen är viktiga aspekter för ens upplevelse av att 
känna sig positivt förstärkt. (Greasley et al., 2005)  
   Masschelein och Quaghebeur (2006) presenterar delaktighet som ett alternativt medel till ett 
uppifrån och ner perspektiv (top-down), en ledarmodell som tidigare varit väldigt populär 
genom historien. De menar att delaktighet stärker människor, uppmärksammar och bygger 
upp kompetens och kunskap samt att det dessutom leder till att människors skilda och olika 
behov och intressen lyfts fram och får gehör. Dessa författare ser positiv förstärkning som en 
stor delaktighetsstrategi. Delaktig positiv förstärkning verkar göra skillnad genom att inverka 
på individens självförståelse och självproblematisering. En av de mest vanliga och vitt spridda 
förändringsstrategierna inom organisationer är förekomsten och introduktionen av delaktighet 
som en metod och ett mål. Positiv förstärkning förändrar maktrelationer inte genom att 
primärt öka makten hos individen utan genom att skifta rådande maktfokus. (ibid.) Enligt 
Maltén (2000) är ledarskapet idéstyrt och byggt på de anställdas delaktighet i organisationens 
värderingar och ideologi. En organisation som vill verka för kompetensutveckling, förnyelse 
och förändring måste ha ett ledarskap som klarar av att balansera självständighet och 
samverkan. (ibid.) 
   Delaktighet antas vara förknippat med differens och förändring genom chefens förmåga att 
lyfta fram skillnader och olikheter både mellan människor och kontexter såväl som 
situationer. (Cornwall, 2000) Ett viktigt syfte som detta synsätt kring delaktighet har är att 
man försöker jobba med samt implementera de olikheter som folk identifierar sig med istället 
för att försöka identifiera de olika behov man antar finns i förutbestämda kategorier av 
människor. (ibid.) Detta innebär att folk inte bara är olika utan att individer genom 
beskrivningar av och upptäckter kring sig själva också kan uppbådas till att göra det mesta av 
sina olikheter. En mobilisering som ställer krav på ledarskapet inom organisationen. 
(Masschelein & Quaghebeur, 2006) 
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   Chefen kan använda positiv förstärkning som en strategi för att skapa delaktighet. En 
decentralisering av makten med delaktighet som medel får ofta folk att bli stärkta och i sin tur 
också uppleva sig vara mer fria. En problematisering som lyfts fram är dock ambivalensen i 
att denna process oftast sker på initiativ av ledningen och på så sätt kanske inte alls är särskilt 
valfri eller skapar mer frihet för medarbetarna. Denna positiva förstärkning belyser vikten av 
att man som individ har styrning och kontroll över sina tillgångar och resurser. Förstärkningen 
kan i sin tur också ge gynnsamma förutsättningar för att man som individ ska få chans att 
utveckla sina personliga kvaliteter. Processen är oändlig och medför att individen har chans 
att konstant stärka och förvärva kvaliteter i varje ny situation denne ställs inför. Det som 
spelar roll är inte vad man lär sig utan att man har en grundläggande inställning i sig själv av 
att vilja lära sig, att förvärva kunskap. Positiv förstärkning och delaktighet som ger en 
grogrund för att maximera ens tillgångar kan i detta avseende aldrig upphöra. (ibid.) 
   En så kallad stödjande miljö är viktig i arbetet för att få personalen att känna sig mer 
delaktiga. Det innebär att ledningen utgår från de anställda och deras verklighet vilket i sig 
leder till ett ökat inflytande på arbetsplatsen. Syftet är att öka vardagsmakten för 
medarbetarna, om personalen får ökat inflytande borde även deras upplevelse av delaktighet 
tillta. (Medin & Alexandersson 2000) Delaktighet förväntas även vara ett lämpligt verktyg för 
att implementera och uppmuntra förändring i utvecklingsarbete. Det väntas också göra 
skillnad eller förändring i jämförelse med gamla strategier samt sprida sig till 
utvecklingsinitiativ som inte enbart gäller delaktighet. Delaktighet antas på så sätt öppna upp 
för nya perspektiv inom hela organisationen. (Masschelein & Quaghebeur, 2006) En annan 
studie kom fram till att stödjande förhållanden för de anställda var en viktig förutsättning för 
ett bra arbetsklimat men en ännu viktigare faktor i detta var ledarskapskompetensen. Chefens 
kompetens visade sig påverka även andra relationer på arbetsplatsen, en kompetent chef 
skapade bättre relationer mellan de anställda och förbättrade på så sätt arbetsklimatet på hela 
arbetsplatsen. (Hodson 2004) Även Rees och Porter (1998) kom i sin studie fram till att 
ledarkompetensen var en nyckelfaktor i implementeringen av delaktighet samt att 
kompetensen hos ledningen avgjorde huruvida ledarstilen skulle visa sig vara stödjande i 
delaktighetskonceptet hos de anställda. 
   En annan faktor som spelar stor roll för individens känsla av delaktighet är arbetsmiljön, det 
kan både innefatta hur man upplever sin möjlighet till delaktighet men även hur kollegorna 
runtomkring agerar. Om medarbetarna har en känsla av tillhörighet på arbetsplatsen så kan det 
leda till en högre känsla av delaktighet. Det kan även handla om vilka möjligheter man har 
och hur man bemöts av ledningen på sin arbetsplats. Om miljön tillåter en person att träda 
fram så kan det återspeglas i individens agerande genom att denne blir målinriktad och 
engagerad. Individens personlighet och egenskaper har även en viss påverkan i hur stor 
omfattning en person känner sig delaktig. Social kompetens och graden av självständighet är i 
detta avseende viktiga egenskaper. En möjliggörande miljö för personalen är betydelsefull på 
många sätt. Om det till exempel finns stödjande hjälpmedel och socialt stöd på arbetsplatsen 
men även stöd från ledning och arbetskamrater kan individens känsla av delaktighet gynnas. 
Alla dessa delar är viktiga att tillgodose som chef och det gäller att se till att arbetsmiljön från 
alla synvinklar är anpassad efter personalen så att deras möjligheter till delaktighet främjas. 
(Medin & Alexandersson 2000) Trots att en ”öppen dörr” policy mycket väl kan anses vara en 
kliché har det visat sig vara en ökad förutsättning för linjechefer, som har en avgörande roll på 
arbetsplatsen, för att kunna lyssna på sina anställda och minst lika viktigt, för att kunna agera 
utifrån det de hör och ge feedback till dem som är påverkade av frågan som tagits upp. 
(Townsend et al., 2013)  
   Andra faktorer som har visat sig påverka graden av delaktighet hos medarbetare är hur stort 
kunskapsglapp det finns mellan ledningen och de anställda och på vilket sätt de är placerade 
rent geografiskt sätt. Ledarens eller chefens villighet att söka råd från sina anställda när detta 
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behövs visade sig också spela roll för de anställdas känsla av delaktighet. Studien menade 
även att organisationskulturen och ledarstilen hos enskilda chefer behövde granskas för att 
konstatera vad som verkligen påverkar medarbetarnas upplevelse av delaktighet. (Rees & 
Porter, 1998)  
   Moderna ledarskapsteoretiker och forskare från olika områden har gemensamt understrukit 
vikten av en tvåvägskommunikation och ett samarbete mellan ledningen och arbetsstyrkan 
såväl när det gäller hur väl HRM (human resource management) strategier kommer att lyckas 
som vid försök att öka arbetsplatsens effektivitet. Medbestämmande och delaktighet bland de 
anställda har även blivit ett växande fenomen inom HRM metoder på arbetsplatser generellt 
sett. (Markey et al., 2002) Townsend et al. (2013) visade i sin studie att deras forskning 
indikerade att de bästa cheferna är dem som lyckas tillvarata de anställdas åsikter och 
synpunkter och omvandla dem till fördelar för både organisationen och de anställda. Något 
som av många bedöms ha stor betydelse för delaktighet är som sagt ledarstil och ledarskap. 
En stor del av forskningen kring delaktighet utgår också från just ledningens perspektiv och 
behov. (Paldanius, 1999)  
 
 

5. Kommunikation 
 
Kommunikation har sitt ursprung i latinets communicare som betyder att göra gemensamt. 
(Winlund & Rosenström - Bennhagen, 2009). Begreppet innebär att överföra information. 
Vanligtvis ses kommunikation som en process mellan två eller flera punkter eller individer. 
Mellan dessa sker ett utbyte av tankar, åsikter eller information via tal, skrift eller tecken. Det 
finns oftast någon form av uppgörelse sinsemellan om vad man har för mål, orsak eller form 
för kommunikationen. Det sker ett meningsskapande i och med själva 
kommunikationsprocessen. Denna syn innebär att kommunikationen inte bara existerar inom 
företaget utan också skapar och vidmakthåller hela organisationen. (Heide, Johansson & 
Simonsson, 2005) Kommunikation är inte enbart en i raden av processer som sker i 
människors privat- och yrkesliv utan det är själva redskapen med vilka vi skapar våra 
relationer och professionella erfarenheter. Det innebär hur vi planerar, kontrollerar, hanterar, 
övertalar, förstår, leder, älskar och så vidare. (Dainton & Zelley (2011) Kommunikation 
mellan en ledare och dem runtomkring är en ömsesidig process där ledaren har nyckelrollen. 
Genom en dialog mellan ledning och medarbetare utvecklas gemensamma mål inom 
verksamheten på bästa sätt. Individens och gruppens utveckling går snabbare om man för en 
dialog med varandra. Utbyter erfarenheter, lärdomar och reflekterar över sitt eget arbetssätt, 
att man utvecklar ett gemensamt yrkesspråk. (Maltén, 2000) Skicklig kommunikation innebär 
att man både kan vara effektiv genom att man uppnår sitt syfte samtidigt som man också är 
passande, vilket innebär att man följer sociala förväntningar under konversationen. 
Forskningen visar att kommunikationskompetensen har stor effekt på ens professionella 
framgångar. En chef som är skicklig på att kommunicera får nöjdare anställda. (Dainton & 
Zelley, 2011) 
   Markey et al (2002) beskriver kommunikation som en viktig förutsättning för att uppnå 
delaktighet bland medarbetarna. En optimal delaktighet på arbetsplatsen kräver också en 
effektiv kommunikation mellan ledningen och de anställda, en kommunikation som 
föredragsvis innefattar en tvåvägskommunikation. (ibid.) Inom ett delaktigt system är 
kommunikationen omfattande oavsett vart i rangordningen man befinner sig. Alla anställda 
uppmuntras att interagera med varandra och detta system leder till ökad produktion och 
arbetstillfredsställelse samt minskad personalomsättning. (Dainton & Zelley, 2011) 
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   Theorell (2003) menar att information till medarbetarna, faktiska möjligheter att bilda sig en 
uppfattning och en åsikt, samt förmågan att komma med förslag som tas emot och lyssnas till 
är förutsättningar för delaktighet på arbetsplatsen. För att detta inflytande och denna 
delaktighet inte bara ska vara periodisk behövs det strukturer och rutiner som möjliggör denna 
process. (ibid.) Implementeringen av delaktighet skapar även i sig arenor där en dialog mellan 
individer och grupper med olika målsättningar och erfarenhetsbakgrund underlättas. 
(Chattopadhyay et al., 1999) Delaktighet medför en skillnad i företagens språkbruk, det 
etablerar en annan vokabulär för utveckling inom organisationer. Språket kan således 
användas som ett styrningsinstrument inom företag. (Masschelein & Quaghebeur, 2006) 
Townsend et al. (2013) framhäver i sin artikel vikten av informell information och 
kommunikation. De fann i sin studie att chefer såväl som personal ansåg att denna typ av 
kommunikation är bäst. Chefer för att de menade att det är i detta forum det mesta tas upp, 
personalen är inte formella och gillar inte att sitta i möten enligt dem. Personalen själva 
lovordade också möjligheten att kunna lyfta sina åsikter och vädra sina bekymmer på ett 
informellt sätt. Studien visade att informell delaktighet är en metod att föredra för vissa 
människor och en metod för stöd utöver det formella för andra. Det är uppenbarligen en 
process genom vilken anställda kan ge uttryck för sina bekymmer och söka förändring i 
oacceptabla situationer. Samtidigt kan man medverka till att cheferna får fördelen av att 
upprätthålla produktionen och eventuellt även kunna interagera bättre med sin personal. Även 
om det finns gott om formella utrymmen där de anställda kan bli involverade i 
beslutsfattandet på en mellan- eller avlägsen nivå väljer en stor del av de anställda att inte ta 
vara på dessa tillfällen. (ibid.)  
   De som är påverkade av ledningens beslut bör ha rätt att även delta i själva 
beslutsfattningen. Denna delaktighet är även viktig om man vill undvika en hegemonisk 
relation inom organisationen. Kunskap är inte och kan inte distribueras hierarkiskt på 
arbetsplatsen. Full delaktighet i den situationsbaserade inlärningen är viktig för att utveckla en 
gemensam förståelse och en diskurs av ett kritiskt förhållningssätt där fördelar som demokrati, 
ökat emanciperande och frihet inryms. (Johnson, 2006) 
   Delaktighet kan definieras som vad som är betydelsefullt för individen. Ett sätt att få 
medarbetarna att bli mer tillfredsställda med sin arbetssituation kan vara genom att arbeta för 
att de anställda ska känna positiv förstärkning. Detta inkluderar just att de är delaktiga i sitt 
arbete. Personalen är deltagare istället för mottagare av vad som händer i deras omgivning. 
Individerna måste kunna påverka sin situation för att en positiv förstärkning ska uppstå, det 
vill säga att man som chef måste låta sina medarbetare få möjligheter att ge uttryck för sina 
idéer under exempelvis ett utvecklingsarbete, men även efteråt. Genom att det skapas olika 
forum för kommunikation till exempel via diskussions- eller arbetsgrupper måste de anställda 
få tillfälle att vara med och bestämma vad som ska förändras. Personalen bör även ges en 
rimlig chans att kunna påverka varandra och ge varandra stöd i arbetet för att på så sätt kunna 
influera vad som sker på arbetsplatsen inte bara utifrån ett uppifrån perspektiv. (Medin & 
Alexandersson 2000) 
   Enligt Markey et al. (2002) innebär nyhetsbrev eller återkommande meddelanden ett 
uppifrån- och nerperspektiv (top-down) som blir till en väldigt passiv form av 
kommunikation. Det är tveksamt om denna modell ens är effektiv i sitt mål att nå alla eller 
majoriteten av de anställda, särskilt om dessa är deltidsanställda. Elektronisk kommunikation 
eller medarbetarundersökningar erbjuder en ökad möjlighet för de anställda att göra sin röst 
hörd. Elektronisk mail kan vara interaktiv och är öppen för alla anställda, om alla har tillgång 
till en jobbmail vill säga. Detta kommunikationssätt ger en möjlighet till ett effektivt och 
skyndsamt informationsflöde. (Markey et al., 2002) Ett sätt för organisationen att nå ut med 
de budskap man vill förmedla är att använda sig av den formella delaktigheten (EIP) för 
anställda. Det visade sig i en fallstudie av Marchington och Suter (2013) att en formell EIP 
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förmedlar ett säkert nätverk för att försäkra sig om att meddelanden når ut till hela personalen 
och att budskapen har ett lättbegripligt innehåll. Informell EIP verkar å andra sidan som ett 
smörjmedel för att underlätta diskussioner kring frågor som uppstår i det formella systemet. 
(ibid.) En undersökning av demokrati i typiskt kommunala branscher visade att det svåra inte 
var att få igång en dialog bland medarbetarna utan snarare att som chef få gensvar för sina 
synpunkter. (Theorell, 2003)  

6. Sammanfattning delaktighet, ledarskap och kommunikation 
 
Initiativet till delaktighet kommer oftast från ledningens håll med syfte att öka delaktigheten 
hos de anställda. Det ses som en möjlighet att göra sin röst hörd samtidigt som ett ansvar 
läggs på individen att själv engagera sig för att få vara med. (Andersson & Jonsson, 2006) 
Delaktighet som möjlighet från ledningen och medarbetare som tillvaratar chansen att vara 
delaktiga leder till att lärandeprocessen på arbetsplatsen frodas (Billet, 2001; Chattopadhyay 
et al., 1999). Ledarskapets betydelse för delaktighet är extra anmärkningsvärt i och med 
vikten av dessa sociala relationer vid tillämpningen av informell delaktighet (Townsend et al., 
2013). Även i processen med att uppfylla verksamhetsmålen är dessa relationer av central vikt 
och delaktigheten en betydelsefull faktor (Maltén, 2000). Ledarskapet är också viktigt när det 
gäller att balansera den informella och formella delaktigheten på arbetsplatsen (Marchington 
& Suter, 2013).  
   Det är medarbetarna som ackrediterar och möjliggör ledarskapet således spelar delaktighet 
och kommunikation en avgörande roll i implementeringen av detta begrepp på arbetsplatsen. 
Delaktighet får de anställda att känna sig inkluderade och kommunikationen är viktig för att 
budskapet om delaktighet ska nå ut till samtliga i personalen. (Stacey & Griffin, 2005, 2006) 
Det finns forskning som tyder på att en daglig interaktion med sin mellanchef eller chef ökar 
känslan av välbefinnande hos de anställda (Marchington & Suter, 2013). Även andra forskare 
lyfter fram betydelsen av det geografiska avståndet och de dagliga mötena på arbetsplatsen 
som underlättande faktorer. Det gynnar förutsättningarna att dagligen kunna interagera och 
kommunicera samt är viktigt för de anställdas upplevelse av delaktighet. (Rees & Porter, 
1998; Townsend et al., 2013 & Greasley et al., 2005) 

7. AMA-arbetsmarknad 
 
Som studieobjekt har jag valt AMA arbetsmarknad. Efter att ha hört talas om denna 
verksamhet via några studiekamrater gick jag in på deras hemsida för att få mer information 
och jag tog även kontakt personligen. Denna organisation ansågs innehålla alla de 
komponenter som behövdes för att genomföra studien, ett tydligt ledarskap, en stor skara 
medarbetare och även en målsättning att försöka skapa delaktighet i verksamheten. Ledorden i 
AMAs värdegrund är just delaktighet, ansvar och utveckling. (http://ama.vasteras.se/) 
   AMA- arbetsmarknad (fortsättningsvis förkortad AMA) är en kommunal verksamhet som 
arbetar med arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Med hjälp av bland annat rehabilitering avser 
de hjälpa arbetssökande ut på arbetsmarknaden.  Detta sker på uppdrag av 
arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden i Västerås kommun. Organisationen är en 
hierarkisk sådan och leds av en verksamhetschef. AMA är i sin tur en del av en större 
förvaltning benämnd teknik- och idrottsförvaltningen inom kommunen. Denna förvaltning 
utför tekniska tjänster inom områdena vägar, parker, renhållning, trafikfrågor, bad- och 
idrottsverksamhet samt sophämtning. (ibid.) 
   AMA är uppdelad i tre enheter, jobbcentrum, utvecklingscentrum samt en 
administrationsavdelning. Varje verksamhet har en egen enhetschef. Jobbcentrum och 
utvecklingscentrum är sedermera uppdelade i tre avdelningar vardera men det är enbart 
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avdelningarna inom utvecklingscentrum som har avdelningschefer. Jobbcentrum riktar sig till 
de som står närmre arbetsmarknaden. Utvecklingscentrum är till för de som av olika 
anledningar har en längre sträcka kvar innan de kan komma ut på arbetsmarknaden igen. Inom 
båda avdelningarna utgår arbetet ifrån individen och dennes behov. Varje deltagare har sin 
individuella plan som kan innehålla allt från rehabilitering och utredning till praktik och ökad 
kunskap kring hur man skriver arbetsansökningar. Jag har valt att undersöka hela AMA för att 
få en så fullständig bild av delaktighetsbegreppet som möjligt. (ibid.)  
   AMA har ett antal så kallade styrdokument som de strävar efter att arbeta mot. I urvalet 
bland dessa dokument användes till största del AMAs verksamhetsbeskrivning från 2009, 
men även den beställning via utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden som finns på de 
uppdrag AMA har fått av arbetsförmedlingen. Även riktlinjer för arbetsmarknadsverksamhet 
hos den tekniska produktionsstyrelsen lästes igenom. (ibid.) 
   AMA får årligen uppdrag från kommunens utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd enligt 
den så kallade beställar- utförarmodellen. År 2010 hade AMA en omsättning på 100 mkr/år. 
Andelen uppdrag och de anslag AMA får för dessa bestämmer ekonomin för organisationen 
under det kommande året. (ibid.) 
   AMA arbetar med att stötta och främja arbetslösas och sjukskrivnas process för att komma 
tillbaka till arbetsmarknaden. Varje år passerar flera tusen personer AMA, antalet är relaterat 
till hur arbetsmarknaden ser ut. 2010 hade AMA cirka 80 anställda inom de olika 
avdelningarna. Upplägget och programmens innehåll styrs till stor del av individernas och 
arbetsmarknadens behov. Dessa behov och antalet uppdrag som AMA får bidrar till att 
verksamheten ständigt behöver vara beredd på snabba förändringar, personalen och 
organisationen behöver således vara flexibla. (ibid.) 

Beskrivning av AMA som organisation  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild från http://ama.vasteras.se/om-ama/organisation hämtad 2010-06-02 

7.1 Jobbcentrum 
 
Verksamheten riktar sig till arbetslösa som behöver stöd för att komma in på arbetsmarknaden 
och målgruppen för jobbcentrum är personer som står närmare arbetsmarknaden. Deltagarna 
befinner sig i jobbcentrums verksamhet under en kortare period och är främst hänvisade dit 
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från socialtjänstens enhet för sysselsättning och försörjning eftersom de har ansökt om 
socialbidrag. Insatserna som jobbcentrum genomför har en tydlig arbetsmarkandsprofil och 
syftar till att deltagarna ska komma ut på arbetsmarknaden. Dessa insatser kan bland annat 
innefatta vägledning, kontaktskapande med arbetslivet samt övning i att skriva 
ansökningshandlingar. En stor andel av deltagarna inom jobbcentrum är ungdomar eller yngre 
vuxna som av en eller annan orsak står utanför arbetsmarknaden. Jobbcentrum var 2010 
indelat i tre delar Arenan, Nuevo och Jobbcentrum. Detta kan vara något förvirrande i texten 
eftersom jobbcentrum i stort innefattar alla dessa tre underdelar men en del kallas samma sak 
därför klargörs här att framöver när hänvisning sker till jobbcentrum så innefattar det alla tre 
delar inom denna verksamhet.  
   Arenan finns till för ungdomar mellan 16-20 år som inte har gått färdigt gymnasieskolan. 
Deltagarna har var och en sina individuella planeringar och får träffa coacher och vägledare 
för att prata om sin framtid och sina drömmar. Målet för deltagarna kan variera, det kan 
handla om att hitta rätt kontakter inom arbetslivet eller att guidas till rätt utbildning. Syftet 
med Arenan är delvis att minska andelen ungdomar som befinner sig i utanförskap. Detta 
genom att bland annat årligen erbjuda runt 500 ungdomar sommarjobb. (ibid.) 
   Nuevo riktar sig till unga vuxna i åldern 18-29 år som har särskilda behov och som under en 
lång tid har tagit emot ekonomiskt bistånd. Målet är att utifrån individens egna behov och 
intresse ge stöd som på sikt ska tänkas leda till jobb och egen försörjning.  (ibid.) 
 

7.2 Utvecklingscentrum 
 
Målgruppen för utvecklingscentrum är de personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. De 
hänvisas vanligtvis dit via arbetsförmedlingen och befinner sig ofta inom verksamheten under 
en längre tid. En stor del av denna grupp har beviljats en så kallad OSA anställning, offentligt 
skyddat arbete. Anledningarna till att personer beviljats en OSA anställning kan vara många 
exempelvis funktionshinder, socialmedicinskt funktionshinder eller personer med psykisk 
sjukdom som under en längre tid varit frånvarande från arbetslivet. Personer som genom 
arbetsförmedlingen beviljats OSA kan anställas av AMA och parterna gör tillsammans en 
överenskommelse gällande varje individ. Målet för personer med OSA är att de på sikt ska 
komma ut på den öppna arbetsmarknaden. En stor andel av deltagarna inom 
utvecklingsgarantin kommer från arbetsförmedlingens jobb- och utvecklingsgaranti (Job). 
Deltagare från den så kallade Joben är personer som under en längre tid varit inskrivna hos 
arbetsförmedlingen och sökt arbete men utan resultat. Personer från Joben kan hänvisas till 
AMA med syfte att få sin arbetsförmåga utredd. Även personer som behöver rehabilitering 
samt personer som snart kommer att gå i pension kan komma till AMA under en period. 
(http://ama.vasteras.se/) 
   Insatserna hos utvecklingscentrum innehåller utredande, rehabiliterande och 
kompetenshöjande inslag. För att stötta och stärka de deltagare som kommer till 
utvecklingscentrum arbetar man främst med arbetsrelaterade rehabiliteringsåtgärder. Syftet 
med deltagarens tid hos utvecklingscentrum kan till exempel vara arbetsträning, 
arbetsprövning eller kompletterande av utbildning. (ibid.) 
   Verksamheten inom utvecklingscentrum är uppdelad i tre delar; arbetsrehabilitering, natur 
och miljö samt den så kallade praktiska avdelningen. Inom avdelningen för 
arbetsrehabilitering arbetar man exempelvis med att kartlägga individens situation. Under 
denna avdelning har deltagarna även tillgång till bland annat kurator och sjukgymnast. Inom 
avdelningen för natur och miljö arbetar deltagare tillsammans med handledare med 
naturskötande och servicerelaterade uppgifter, bland annat inom skogsbruk. Inom den 
praktiska avdelningen arbetar deltagarna inom producerande verksamheter, Uppgifterna som 
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deltagarna har är kopplade till de uppdrag eller beställningar som verksamheten får. 
Deltagarna som kommer till utvecklingscentrum är ofta inskrivna under en längre period och 
tiden syftar till att stärka individen inför den öppna arbetsmarknaden.  
(http://ama.vasteras.se/om_ama/default.aspx) 
 

7.3 Administration 
 
Här är en bild som illustrerar hur administrationsavdelningen innesluter hela AMA: 
 

 
 
Bild från http://ama.vasteras.se/om_ama/default.aspx hämtad 2010-06-02 
 
Administrationsdelen av AMA omsluter hela organisationen. Utöver en ekonomiavdelning 
finns i denna avdelning också en utbyggd friskvård och företagshälsovård med en ergonom 
och vid behov även en beteendevetare. Inom denna verksamhet finns även stadens cykelpool. 
Administrationen verkar för att ge service till såväl deltagare som medarbetare med bland 
annat sjukanmälningar, intyg och lönehantering. (ibid.) 
 

8. Metod 
 
Vi var som jag tidigare nämnt vid undersökningens början två personer som arbetade med 
uppsatsen och all faktainsamling är gjord av oss tillsammans. Tre datainsamlingsmetoder har 
använts i denna undersökning intervjuer, enkät och observation. Detta för att försöka få ett så 
brett underlag som möjligt. Enligt Svenning (1996) kan en kombination av olika metoder öka 
kvaliteten och tillförlitligheten i en studie eftersom man samlar in material till sin 
frågeställning från flera håll. Således var en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod 
mest lämpad för denna undersökning. En kombination av metoder kan enligt Mertens (2005) 
också resultera i en högre svarsfrekvens. Metoden som använts kan liknas vi en sorts data- 
eller metodtriangulering eftersom informationen togs in från flera källor och sedan jämfördes. 
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Med en kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder kan man få en bredare bild av det 
fenomen man ämnar undersöka.  (Denscombe, 2009)  
   När man använder en sådan här kombination av metoder samlar man in olika men ändå 
kompletterande data kring de centrala begrepp man vill studera (Polit & Beck, 2011). En 
metodkombination utmanar den föreställning som finns inom samhällsforskningen att de olika 
delarna i forskningsprocessen måste stämma överens. Metoder som traditionellt betraktas som 
inkompatibla kombineras för att producera data som har empirisk betydelse för 
forskningsproblemet. Detta kombinerande av metoder ger också en ökad träffsäkerhet 
eftersom resultaten från de olika metoderna kan jämföras med varandra. På så sätt kan en mer 
komplett bild av resultatet uppnås och data kan komplettera varandra. Kombinerandet kan 
också leda till att en metods bra sidor kompenserar en annan metods dåliga sidor. Detta kan 
stärka resultatets validitet och de data som framkommer blir på så sätt inte för hårt knutna till 
en specifik metod. (Denscombe, 2009)  
   För att kunna studera enskilda individer, i det här fallet cheferna, och deras uppfattning 
valdes en kvalitativ metod det vill säga intervju. Eftersom kännetecknen hos personalen sedan 
skulle undersökas och för att kunna nå ut till hela personalstyrkan användes sedan en 
kvantitativ metod d.v.s. enkät. Detta kompletterades med en observation för att kunna betrakta 
organisationens skeenden i dess naturliga miljö. 
   Det finns några punkter som jag tror är viktiga att ta upp kring min förförståelse för att 
läsaren ska kunna tolka resultatet mer kritiskt och nyanserat. Författaren har en 
beteendevetenskaplig kandidatexamen i grunden. Detta innebär fleråriga studier i pedagogik, 
sociologi och främst psykologi. Denna utbildning bidrar främst till att utgöra en referensram 
av kunskap och metoder för att försöka förstå ett fenomen och har betydelse för min tolkning 
av resultaten. En redogörelse för de tre olika metoderna som använts följer nedan.  
 

8.1 Intervjuerna 
 
Kvalitativa ansatser beskrivs som ett lämpligt förfarande för att förstå mänsklig 
kommunikation, informella kontaktmönster och arbetsrutiner bland medarbetare inom en 
organisation. (Paldanius, 1999) Dock kan den förförståelse man har och ens inställning 
inverka på själva undersökningen så att de metoder man valt fungerar som ett slags filter. Det 
finns risk för att endast data som bekräftar ens teori sorteras in medan övrig information 
sorteras bort. (Ödman, 2007) Detta är något som noga övervägts såväl innan, under som efter 
den kvalitativa undersökningsprocessens gång. Eftersom en del av syftet med denna 
undersökning var att försöka beskriva olika uppfattningar av delaktighet valdes en kvalitativ 
ansats i form av fenomenografi. En av grundförutsättningarna för denna metod är att man 
anser att olika uppfattningar kan förklaras av att olika människor gör skilda erfarenheter 
genom att de förhåller sig till sin omvärld på varierande sätt. Efter en analys av dessa olika 
uppfattningar kan man sedan få ökad kunskap om dessa objekt. Det pratas om utfall istället 
för ett resultat eftersom kunskapen är beroende av människornas enskilda sätta att uppfatta 
världen runtomkring dem. (Alexandersson 1994) Fenomenografi har som mål att försöka 
skildra dessa variationer i erfarande. Mellan de framkomna skilda sätten att uppfatta 
omvärlden råder ett del- helhetsförhållande. En individs förståelse av ett fenomen kan syfta 
till dennes specifika erfarande utifrån individuella förutsättningar och under en viss tidpunkt 
samt i en särskild miljö. Men dennes erfarande kan också vara en återspegling av utmärkande 
drag i en rådande kultur i samtiden. Det är viktigt att skilja på hur något är och hur något 
uppfattas vara, fenomenografi intresserar sig för det sistnämnda. Inom fenomenografin är det 
mänskliga erfarandet forskningsobjektet. Därför fokuserar man inom denna metod på ett så 
kallat andra ordningens perspektiv som innebär att man vill utforska individens förståelse för 
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fenomen omkring dem. Till skillnad från fenomenologin kan fenomenografin hitta struktur 
och mening både i oreflekterat erfarande och begreppsligt tänkande. (Marton & Booth, 2000)  
   En semistrukturerad intervju är särskild lämplig när man vill undersöka tankar, känslor och 
resonemang på djupet (Denscombe, 2009). En sådan intervju valdes för att ha ramar för 
samtalet men ändå hålla öppet för ny information att komma fram. Det finns vid en sådan 
intervju en maktasymmetri som är viktig att vara medveten om även om konversationen liknar 
ett vardagssamtal. Intervjuaren och respondenten är inte jämlikar då det är forskaren som har 
den vetenskapliga kompetensen och det är denne som leder själva intervjun. Detta kan inverka 
på den intervjuades svar så att hon mer eller mindre medvetet svarar det hon tror är ”rätt” svar 
och inte sin egentliga åsikt. (Kvale 2006; Polit & Beck, 2011) För att försöka minimera denna 
maktobalans så mycket som möjligt valde vi att hålla intervjuerna på respondenternas 
arbetsplats för att de skulle känna sig så bekväma som möjligt. Samtliga intervjuer utfördes av 
både mig och min kollega. När en respondent svarar på en fråga svarar denne nödvändigtvis 
inte på det som avsågs med frågan utan på sin egen tolkning av den. Först vid intervjutillfället 
kan man veta hur frågan tolkas av den som blir intervjuad och således måste man som 
intervjuare vara beredd på att försöka formulera om så att sannolikheten för att få svar på det 
man avsett ökar. (Larsson, 1986) Vi hade utrymme för detta vid intervjutillfället och vi valde 
även att ställa följdfrågor för att försöka få en så utförlig beskrivning som möjligt av de 
fenomen vi ville undersöka.  
   Något som karakteriserar en bra intervjuare är att inte gå in i någon argumentation med 
respondenten, att man är känslig för både det verbala och icke verbala budskap som 
framkommer samt att man är bra på att lyssna på ett reflekterande sätt. (Merriam, 1994) Enligt 
Kvale (1996) skapas resultatet från intervjun genom att intervjupersonen och intervjuaren 
gemensamt konstruerar kunskap. Intervjun bör ses som en del av en kontext eftersom 
respondenten svarar på frågor utifrån sin egen erfarenhet och även anpassar svaren till 
intervjusituationen. (Paldanius, 1999) När intervjupersonerna består av kunniga personer som 
kan anses vara förtrogna med hur de undersökta fenomenen kan beskrivas på deras arbetsplats 
så tros dock eventuella ledande frågor inte påverka svaren särskilt starkt. (Larsson, 1986)    
 

8.1.1 Material 
 
Vid intervjutillfällena användes en diktafon för att spela in. Innan intervjun påbörjades 
genomfördes ett test för att se att ljudet verkligen fångades upp. Intervjuarna hade även med 
sig en intervjuguide för att tydliggöra frågorna ytterligare. Då det rörde sig om chefer för 
olika verksamheter och arbetskulturer och det var svårt att på förhand veta vad 
intervjupersonerna hade för kunskap om de aktuella begreppen (delaktighet, ledarskap och 
kommunikation) konstruerades intervjufrågorna för att täcka ett så brett område av ämnet som 
möjligt. Intervjuguiden togs fram mestadels med hjälp av lånade frågor från Karin Andersson 
och Bosse Jonssons utvärdering det så kallade DU-projektet (delaktighet och utveckling) 
(2006) men kompletterades även med egenkonstruerade frågor. Nedan följer några exempel 
på frågor som ställdes under intervjutillfällena:  
 

- ”Hur gör du för att skapa delaktighet för dina medarbetare?” 
- ”I vilka situationer anser du att delaktighet är lämpligt?”  
- ”Tycker du att det finns en konflikt mellan delaktighet för anställda och ledningens 

kontroll och styrning?” 
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8.1.2 Urval samt etiska aspekter 
 
Urvalet av informanter väljs ofta för att de besitter särskilda kunskaper eller något unikt att 
bidra med i undersökningen. (Denscombe, 2009) Så var fallet även i denna studie då 
respondenterna valdes utifrån att de innehar chefspositioner eller chefsuppdrag inom 
organisationen AMA. Verksamheten har totalt sex stycken personer med chefsuppgifter. 
Ibland dessa rådde en jämn könsfördelning. För att få en så bra bild som möjligt av ledningens 
uppfattning om begreppen valde vi att intervjua samtliga personer med någon form av 
chefsbefattning inom AMA. 
   Under hela processen har vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer tagits i beaktande. 
Respondenterna har informerats om de fyra etiska huvudkraven, informations-, samtyckes-, 
konfidentialitets- och nyttjandekravet. Detta innebär bland annat att respondenterna 
informeras om deras roll i undersökningen samt vilka villkor och rättigheter de har. 
Deltagarna har även innan intervjuerna upplysts om att deras deltagande är helt frivilligt och 
att de närsomhelst kan välja att avbryta sitt deltagande. (Vetenskapsrådet, 2004) För att 
underlätta för intervjupersonerna att även efter intervjuns avslut kunna dra tillbaka sitt 
deltagande så gavs även kontaktuppgifter i form av mailadress och telefonnummer till 
undersökarna ut. Då intervjuerna spelades in försäkrades respondenterna om att materialet 
enbart skulle avlyssnas av undersökarna själva och raderas direkt efter transkribering. Jag har 
även försökt att i den utsträckning det är möjligt skydda respondenternas identitet i det givna 
resultatet. Därför har jag valt att i citaten inte använda namn, befattning och inom vilken 
verksamhet inom AMA som respondenterna arbetar. I dialog med ledningen på AMA gavs 
dock samtycke att benämna organisationen vid namn i uppsatsen. Ledningen ansåg inte att 
detta skulle skada organisationen utan snarare vara till nytta i deras verksamhetsutveckling.  
Resultatet från intervjuerna har behandlats med hänsyn till sekretess och det är bara de två 
intervjuarna som har haft tillgång till materialet under transkriberingsprocessen.  
 

8.1.3 Tillvägagångssätt 
 
Intervjupersonerna kontaktades via telefon och ett intervjutillfälle bokades in. Eftersom 
organisationen var öppen och alla var positivt inställda till att låta sig undersökas underlättade 
detta även själva intervjuförfarandet och stämningen var avslappnad bland den intervjuade 
personalen.  
   Intervjuerna utfördes på deras arbetsplats i en avskild, ostörd miljö exempelvis på deras 
kontor eller i ett grupprum. Ett flertal av intervjuerna inleddes med en kopp kaffe och lite 
småprat vilket hade en effekt av att bägge parter kände sig lite mer bekväma med 
intervjusituationen. Frågor ställdes utifrån en framtagen intervjuguide och intervjulängden 
varierade mellan cirka 25-50 minuter. Varje intervju avslutades med att intervjuarna tackade 
så mycket för respondentens medverkan och gav information om hur processen skulle komma 
att fortskrida samt vart de kunde vända sig vid eventuella frågor eller återkoppling. För att 
underlätta tolkningsförfarandet utfördes alla intervjuer av bägge intervjuarna. Intervjuarna 
turades om att ställa frågor till respondenten enligt en i förhand uppgjord ordning så att inte 
förvirring skulle uppstå under intervjun. Intervjun var semistrukturerad i den mån att utrymme 
gavs för följdfrågor och vidare reflektion hos den intervjuade. Detta anses enligt Bryman 
(2002) vara en av flera fördelar med en semistrukturerad intervju. En ytterligare fördel är att 
den som blir intervjuad har stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. (ibid.) Flera av 
respondenterna påpekade efter intervjuns slut att samtalet hade satt igång en tankeprocess 
kring de berörda begreppen vilket kan tyda på att det som framkom vid intervjutillfället både 
var svar utifrån tidigare erfarenheter och nyvunna insikter. 
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   Då man i praktiken inte går tillbaka till det inspelade materialet kan det enligt Wallén 
(1996) vara en fördel att transkribera intervjun så nära talspråk som möjligt. Detta anammades 
och intervjumaterialet skrevs ner så nära det inspelade underlaget som möjligt. 
Transkriberingen av materialet är en tidskrävande och väldigt väsentlig del. Det 
transkriberade underlaget utgör grunden för resultaten i undersökningen och ska, om detta är 
möjligt, helst göras av intervjuaren själv för att även icke verbal information ska kunna 
beaktas. Under denna process där forskaren själv transkriberar materialet lär denne sig om sin 
egen stil som intervjuare och analysen har oftast påbörjats redan vid första 
nedskrivningstillfället. (Kvale, 2006) En analys av resultaten görs bäst när intervjuerna kan 
läsas i pappersform (Larsson, 1986) Därför skrevs all data ut. De väsentliga enheterna i 
materialet som det uttryckts ordagrant av respondenten valdes sedan ut. Därefter utfördes en 
meningskoncentrering av dessa enheter. En koncentrering som enligt Kvale (2006) går ut på 
att långa meningar som respondenterna har uttalat koncentreras i en mer kärnfull form. Från 
de naturliga meningsenheterna finner man ett centralt tema. I denna tolkning av 
meningsenheterna är det enligt Kvale (2006) viktigt att ha ett så öppet förhållningssätt till 
materialet som möjligt och inte låta sina fördomar påverka processen. 
   För att undvika feltolkningar av forskarna lästes intervjumaterialet igenom efter utskrift 
samtidigt som de lyssnade till ljudupptagningarna. Efter detta gjordes en granskning utifrån en 
fenomenografisk forskningsansats enligt dessa steg: 
 
Steg 1. Vi började med att bekanta oss med materialet och försöka etablera ett helhetsintryck. 
Upprepade genomläsningar av intervjuerna följde därefter för att försöka läsa texten med ett 
öppet sinne med så lite subjektiv tolkning som möjligt. Ofta framträder enligt Larsson (1986) 
redan nu preliminära kategorier av uppfattningar som man kan använda i den fortsatta 
analysen. 
Steg 2. I denna fas försökte vi lägga märke till likheter och skillnader i yttrandena. Detta 
skedde mer systematiskt än i tidigare steg. Ett växlande mellan ett inifrån och utifrån 
perspektiv, mellan helhet och del försökte efterföljas. Till slut framkom en relativt stabil bild 
av helheten. 
Steg 3. Nu kategoriserades uppfattningarna i olika beskrivande kategorier. Dessa kategorier 
bör ha en distinkt skillnad sinsemellan varandra och helst inte överlappa varandra. (Larsson, 
1986) Dessa kategorier kan även exemplifieras med citat. Kategorierna skall inte fokusera på 
den individuella nivån utan på den kollektiva. Tillsammans utgör kategorisystemet studiens 
slutgiltiga resultat. 
Steg 4. Då de tidigare nämnda kategorierna utgör huvudresultatet i en fenomenografisk studie 
kan det inom detta utfallsrum göras en systematisk analys av hur uppfattningarna relaterar sig 
till varandra. Jämförelser mellan de olika kategorierna gjordes och skillnader och likheter 
kunde i detta steg konstateras. 
  
Det räcker oftast inte med att nöja sig med resultaten man först kommit fram till utan man bör 
även låta kritiskt granska de kategorier som man formulerat. På så sätt kan nya dimensioner i 
svaren upptäckas som kräver nya formuleringar och kategorier. (Larsson, 1986) Kärnan i 
analysen är jämförelsen mellan olika svar och att hela tiden söka efter likheter och skillnader i 
materialet. Genom att jämföra skillnader kan olika uppfattningar sedan gestaltas och 
karaktäriseras. (Larsson, 1986) Fenomenografin är en forskningsansats som fokuserar på hur 
individer erfar saker och ting i en specifik situation där det väsentliga är det uppfattade. De 
enskilda och åtskilda uppfattningarna formas till generella slutsatser om det studerade 
fenomenet och således är fenomenografin en induktiv ansats. (Kroksmark, 1987) När man 
utformar kategorisystem är det viktigt att systemet är väl förankrat i intervjumaterialet. Det är 
även viktigt att kategorierna är kvalitativt skilda åt. (Larsson, 1986) 
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8.2 Enkät  
 

8.2.1 Material och utformning 
 
Enkätfrågorna utformades dels utifrån vad som framkom under intervjuerna, dels utifrån 
frågor som tidigare har använts i Andersson och Jonssons (2006) studie av DU-projektet. 
Några av påståendena har modifierats och några har överförts i sin ursprungliga form. 
Enkäten inleddes med sex bakgrundsfrågor. Sedan följde frågor med svarsalternativ enligt en 
femgradig likertskala (en symmetrisk skala där det antas vara likvärdigt avstånd mellan varje 
svarsalternativ). En sådan skala anses vara särskilt lämplig för frågor som mäter attityder. 
(Bryman, 2002) Alternativen varierade mellan; stämmer inte alls, stämmer inte särskilt väl, 
stämmer ibland/delvis, stämmer ganska väl och stämmer mycket väl. Den sista frågan hade 
fyra svarsalternativ med svarsalternativen; ja, absolut, ja, i viss mån, nej, knappast och nej, 
absolut inte. Detta för att försöka få respondenterna att ta ställning till påståendet (se bilaga 2)  
   Enkäten som skickades ut var ett webbaserat frågeformulär som var upplagt på en värdsida. 
Detta beslut togs efter samtal med vår referensperson på AMA som höll med om att detta var 
ett effektivt och väl beprövat sätt att nå ut med enkäten. Även AMA arbetsmarknad använder 
sig av intranätet för att nå ut med information till de olika verksamheterna trots 
organisationens geografiska spridning. Svarsfrekvensen påverkas vid en sådan här webb-
baserad undersökning enligt Denscombe (2009) av det synliga intrycket och av hur lätt det går 
att besvara och returnera frågorna. 
 

8.2.2 Urval samt etiska aspekter 
 
Respondenterna valdes ut från ett register av anställda på AMA arbetsmarknad i Västerås. 
Detta register tillhandahölls av vår kontaktperson på AMA. Alla respondenter blev 
informerade vid ett APT (arbetsplatsträff) möte om att en enkät skulle skickas ut, vad studien 
ämnade undersöka samt att deras deltagande var helt frivilligt. Att deltagarna i studien 
kontaktas i förväg förväntas enligt Denscombe (2009) öka svarsfrekvensen. Bland 
respondenterna gick utskick ut till samtliga anställda som inte var frånvarande från jobbet på 
grund av föräldraledighet, tjänstledighet eller andra orsaker. Några av mailen kom tillbaka 
med besked om att respondenten var på semester eller frånvarande på annat sätt. 
   Även vid detta förfarande har de fyra etiska regler som det Humanistisk- 
samhällsvetenskapliga forskningsrådet (1999) har sammanställt tagits i beaktande. Även 
Mertens (2005) tar upp vikten av att man i egenskap av forskare tar hänsyn till etiska aspekter 
för att få en så hög kvalitet som möjligt i sin undersökning. Vidare nämner hon att det under 
studiens gång är viktigt att man som forskare är ärlig och respektfull så att integriteten i 
undersökningen bevaras. Svaren på enkäten har därför behandlats konfidentiellt och här har 
även anonymitet garanterats. Detta innebär att alla svar som har inkommit har skickats direkt 
till en databas där det sedan har anonymiserats och inte gått att utläsa vilken respondent som 
har svarat vad. Enkäterna har sedermera förts in i statistikprogrammet SPSS för analys. Denna 
analys har enbart varit till för ett deskriptivt syfte eftersom inga vidare analyser ansågs kunna 
utföras på grund av bortfallet i enkätsvaren. 
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8.2.3 Tillvägagångssätt 
 
Enkäten skickades till en IT-kunnig på högskolan som gjorde om denna till webbformat och 
sedan skickades den ut till alla respondenter. Någonstans i denna process blev det för vissa 
respondenter fel i enkäten och flera frågor klistrades ihop med varandra så att ett tydligt svar 
inte gick att utläsa. Några respondenter reagerade på detta och skickade mail där de uttryckte 
att de hade problem med att läsa och förstå enkäten. Kontakt togs då med IT-ansvarig och han 
meddelade att i hans webbläsare syntes inget problem med enkäten. Han menade att 
problemen kunde bero på skillnader i webbläsare. Enligt Denscombe (2009) kan 
svarsfrekvensen påverkas av en rad olika faktorer. Respondenten kan exempelvis ha en 
stressad arbetssituation, huruvida denne ser en relevans eller en fördel med sitt deltagande i 
studien är också en viktig omständighet. Om ämnet och syftet med studien inte får något 
positiv gensvar hos respondenten ser denne kanske heller inte någon fördel med att vara med i 
den. Vid en personlig kontakt som leder till ett positivt möte mellan forskaren och 
respondenten kan svarsfrekvensen bli så hög som 100 procent. (Denscombe, 2009) Enligt 
Polit och Beck (2011) genererar en frekvens på över 65 procent en minskad förekomst av 
snedvridning och felkällor. Denscombe (2009) lyfter däremot fram att själva siffran på 
svarsfrekvensen inte nödvändigtvis är ett kvitto på att studien har en hög validitet. Eftersom 
de uteblivna svaren berodde på ren tillfällighet, att enkäten inte gick att läsa i webbläsaren för 
alla respondenter, räknas inte detta som en systematisk utebliven kontakt vilket enligt 
Denscombe (2009) kan innebära att de enkäter som kommit in faktiskt kan vara ett 
representativt urval av den population man ämnat undersöka. För att fånga upp respondenter 
som inte har svarat kan en uppföljning göras (ibid.). Någon uppföljning var dock inte möjlig i 
vårat fall eftersom semesterperioderna då hade börjat. 
   Då antalet användbara enkäter var färre än väntat, 31 stycken utav totalt cirka 80 stycken 
utskickade, valde jag i samråd med min handledare att försöka göra en deskriptiv analys av 
dessa för att kunna få användbart material att jämföra med intervjuer och observationer. 
Enkäterna skulle således beskrivas ur ett mer kvalitativt perspektiv där olikheter i 
uppfattningar kring delaktighetsbegreppet skulle kategoriseras. Enkäterna skrevs ut och 
sammanställdes i textform utifrån vad respondenten svarat på frågorna. Skalnivåerna delades 
in så till vida att 1-2 ansågs beskriva lågt instämmande med frågan, 3 ansågs vara ibland 
instämmande och 4-5 ansågs vara instämmande. Detta gällde samtliga frågor förutom 
bakgrundsfrågor samt sista frågan som låg på en skala 1-4 där 1-2 ansågs vara ett ja-svar på 
huruvida respondenten ansågs sig vara delaktig och 3-4 betraktades som att den anställde inte 
ansågs sig vara delaktig. Efter detta kategoriserades enkäterna efter respektive avdelning, 
jobbcentrum, utvecklingscentrum och administrativa avdelningen varpå analysen kunde 
påbörjas. Den deskriptiva analysen av enkäterna gjordes utifrån en fenomenografisk ansats. 
Denna ansats syftar till att försöka beskriva hur människor uppfattar sin omvärld. Den vill 
beskriva tolkningen av innebörden i begrepp i folks omvärld snarare än att söka förklaringar, 
samband eller frekvenser. (Larsson, 1986) Det empiriska materialet bestod i det här fallet av 
att enkäterna gjordes om till intervjuform för att en deskriptiv analys skulle kunna utföras. 
Inför analysen valdes ett andra ordningens perspektiv. Utifrån detta perspektiv försöker man 
beskriva människors erfarenheter, upplevelser av och tankar kring olika aspekter av världen 
runtomkring. Det som en person upplever, enligt detta perspektiv behöver inte vara sant eller 
falskt som första ordningens perspektiv syftar till. Poängen är istället att försöka beskriva just 
hur personen upplever verkligheten. Analysen syftar till att hitta kvalitativt skilda kategorier 
där respondenternas olika uppfattningar kan beskrivas. Olika typer av resonemang leder till 
olika kategorier. Den fenomenografiska ansatsen vill inte abstrahera bort det konkreta 
innehållet utan snarare sträva efter kategorier som är innehållsbundna. (ibid.) 
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   Som forskare måste man vara medveten om de fördomar och förkunskaper som påverkar 
ens sätt att tolka de data man hanterar. Detta beror på att vi människor har förmågan att 
genom reflektion och ingående kännedom om något har möjlighet att utveckla ytterligare sätt 
att betrakta ett fenomen. Därför är det viktigt att man som forskare skaffar sig kunskap om de 
fenomen man vill undersöka. (Larsson, 1986)  

8.3 Observation 
 
För att försöka få ännu bättre förståelse för respondenternas arbetsmiljö bestämdes att vi 
skulle använda oss av ytterligare en metod vid datainsamlingen nämligen observation. Tre 
observationer utfördes eftersom det stora APT mötet först observerades av bägge forskarna 
varpå var och en observerade var sitt avdelningsmöte. Denna metod är enligt Denscombe 
(2009) ett mycket tydligt sätt att samla in data. Tanken med att observera en arbetsplatsträff 
(APT) på AMA var att försöka få mer insikt i hur ledningen kommunicerar ut delaktighet. 
Syftet var även att se om medarbetarna själva tog initiativ till delaktighet samt samspelet dem 
emellan.  
   Vi valde att göra direkta observationer vilka bygger på att man observerar det som sker när 
det sker och att det inte finns någon tidsfördröjning mellan händelsen och noteringarna. 
Forskaren samlar in data från tillfällen i verkligheten och då individerna är i sin naturliga 
miljö. Till skillnad från experimentella observationer utförs en sådan typ av studie istället vid 
en situation som skulle ägt rum oavsett studien. (Einarsson & Hammar-Chiriac, 2002) En 
direkt observation ger forskaren möjlighet att befinna sig på närmare avstånd till vad som sker 
(Denscombe, 2009).  
   Observationerna genomfördes under ett av AMAs APT (arbetsplatsträff) möten den 4/6 
2010. Vid observationstillfället användes ingen mall. Främst på grund av att denna 
datainsamlingsmetod enbart var tänkt som ett komplement till de andra metoderna. Tillfället 
var en så kallad öppen observation där deltagarna var informerade om vilka observatörerna 
var och att de under sitt möte samtidigt skulle vara med i en studie. Detta medförde en större 
frihet för oss som forskare eftersom vi då exempelvis kunde föra anteckningar öppet. (ibid.) 
Denscombe (2009) delar in observation som metod i två delar, systematisk- och deltagande 
observation. Vi valde att utföra en systematisk observation som går ut på att observatörerna 
inte deltar aktivt i de aktiviteter som ska observeras utan istället observeras de händelser som 
uppkommer från en bestämd och diskret punkt. En sådan placering underlättar och möjliggör 
en överblick av den aktivitet som ska observeras. Att undvika interaktion med deltagarna i så 
stor mån som möjligt samt att smälta in på sin plats så att ens närvaro blir mer naturlig och 
omärkbar bidrar till att bibehålla den normala miljön vid observationstillfället. Observatörens 
möjlighet att smälta in i miljön är en stark bidragande faktor till att den naturliga atmosfären 
har möjlighet att upprätthållas. (ibid.) Vi placerade oss därför längst bak i rummet där vi 
kunde observera det som inträffade men ändå inte uppmärksammandes och störde alltför 
mycket. En problematik med sådana här observationer är att de data som produceras har en 
benägenhet att te sig olika ut beroende på observatörernas individuella olikheter och deras 
personliga villkor. Det är därför extra viktigt att observatörerna fokuserar på att observera 
samma aktiviteter samt att de händelser som ska observeras är öppna sådana som således är 
lättare att observera. (ibid.) Ett APT möte där båda observatörerna inlednings- och 
avslutningsvis iakttog samma aktivitet ansågs vara ett ypperligt sådant tillfälle. 
För att underlätta bekvämligheten för och tilliten hos de anställda hade dessa blivit 
informerade om att observationen skulle ske redan innan APT mötet via mailutskick och en 
av cheferna berättade även mer om studien vid mötets inledning. Tilliten och att ha en god 
relation till dem man ska observera är enligt Einarsson och Hammar-Chiriac (2002) något 
som man som observatör bör ta i beaktning när man gör en öppen observation.  
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   Innan observationstillfället bestämdes att tecken på delaktighet bland ledningen såväl som 
personalen skulle observeras överlag och en diskussion kring delaktighetsbegreppet hade förts 
bland bägge observatörerna så att en gemensam syn och definition arbetats fram. Initialt satt 
bägge undersökarna med på samlingsmötet för alla avdelningar och sedan följde en med till 
jobbcentrum (JC) och en till utvecklingscentrum (UC).  
   Bägge forskarna förde vid observationstillfällena anteckningar som sedan var föremål för en 
liknande process som vid abstraheringen av intervjumaterialet. Observationsanteckningarna 
sammanställdes och jämfördes sedan. Materialet tolkades av bägge forskarna och kortades 
sedan ner till de kategorier och beståndsdelar som bäst beskrev själva syftet med 
observationen. Observationsprocessen är enligt Denscombe (2009) en mycket ömtålig process 
eftersom forskarens uppfattningsförmåga kan vara påverkad av personliga aspekter som i sin 
tur kan tänkas inverka på resultatet. Att använda sig av flera observatörer är en fördel när man 
ska studera ett komplext fenomen som exempelvis delaktighet. Observatörernas anteckningar 
kan på det här sättet jämföras och en bättre bild kan fås av händelseförloppen och det 
studerade fenomenet. (Einarsson & Hammar-Chiriac, 2002)  
 

9. Resultat 
 
När materialet från intervjuerna kodades framkom ett antal indikatorer. Materialet 
analyserades sedan genom att jämföra de mönster som framkommit. Gemensamma kategorier 
och olikheter mellan respondenterna försökte därefter påträffas för att försöka synliggöra ett 
mönster. Enkäten analyserades deskriptivt och även observationsanteckningarna används i 
resultatbeskrivningen för att försöka åstadkomma en så heltäckande bild som möjligt. Enligt 
Denscombe (2009) måste man som forskare vara medveten om att resultaten av de olika 
metoderna vid en triangulering kan tänkas rikta sig åt samma håll men att de sannolikt inte 
sammanträffar i en enda exakt sanning. Jag har valt att redovisa de olika metoderna var för sig 
för att sedan göra en sammanfattning följt av analys av resultatet.      

9.1 Intervjuer 

9.1.1 Delaktighetens positiva klang 
 
Alla ur ledningen pratade om delaktighet ur en positiv bemärkelse. Delaktighet är en 
möjlighet att påverka, både via sina ord och genom handling enligt samtliga chefer som 
intervjuats. Att ha möjlighet att påverka sin arbetssituation men även att våga ta initiativet att 
vara delaktig var återkommande beröringspunkter. Detta var ett önskvärt scenario från 
ledningens håll på arbetsplatsen. 
 
”Men jag tycker att det är viktigt att alla synpunkter får plats och att alla synpunkter lyfts in 
och att man inte ska se delaktigheten, frågorna och idéerna som något slags hot utan man har 
ändå en idé och delaktigheten bidrar till verksamhetens utveckling”  
 
Cheferna såg allihop sin personal som en tillgång för tillväxten inom organisationen. De 
anställdas delaktighet via deras idéer och frågor ansågs vara något som bidrar till att föra 
verksamheten framåt och inte något som hotar deras auktoritet. En av cheferna formulerade 
det som att delaktighet är en individuell upplevelse av att den man är tas på allvar och spelar 
roll. Individens rättigheter och skyldigheter i det hela beskrevs som ett privilegium och något 
som bör tas tillvara.  
 



 

 30 

”Delaktighet för mig, dels är det en upplevelse att känna det jag säger och den jag är tas på 
allvar och spelar roll. Det är upplevelse sida av det hela. Men annars, utifrån är det att alla 
är med och diskuterar och tycker och tänker. Att alla vågar lägga fram sina tyckanden och 
tänkanden och förslag.”  
 

9.1.2 Ledarskapet och vikten av delaktighet 
 
Några av cheferna pratade om delaktighet och vikten av att försöka tillämpa ett icke hotfullt 
ledarskap. De vill gärna ha med personalen i frågor och ha ett öppet klimat för dialog och 
diskussion. De lyfter också fram att någon måste fatta besluten men att de trots det inte vill 
utöva någon auktoritet över sin personal. 
 
”Min syn på ledarskap är att, just att vara en ledare, att fatta beslut bra och dåliga bara man 
fattar ett beslut det tror jag är viktigt och att jag som ledare inte vill vara någon auktoritär 
ledare. Jag vill gärna ha konsensus, delge personalen eller ha diskussioner runt frågor som 
det ska tas beslut om och jag vill gärna ha deras synpunkter. Men till syvende/till sist måste 
någon bestämma och då blir det jag. Som ledare vill jag också att man ska vara synlig, vara 
med i verksamheten, vara tillgänglig, alltså det är öppet jämt så om någon vill så är det bara 
att komma.” 
 
”Jag försöker verkligen uppmana alla till att känna sig delaktiga…. Jag försöker i mitt sätt 
att vara så icke hotfull att det öppnar upp för dialog och delaktighet. Jag vill verkligen detta 
men där kan det finnas nån som känner att det finns en historik, ett arv som belastar” 
 
Förutom denna chef så pratade även ytterligare två ur ledningen om att tidigare chefer och 
historien i verksamheten kan prägla de anställdas förväntningar på ledarskapet idag. En vana 
vid ett hierarkiskt ledarskap kan orsaka besvikelse hos de anställda när de inte tycker att de får 
den styrning som de hade velat ha. Detta tidigare chefskap kan ha präglat arbetsplatsen och 
gjort att man som anställd är lite hämmad i sin initiativförmåga idag. Att de anställda 
förväntade sig en mer tydlig styrning från ledningen var något som de intervjuade cheferna 
också tog upp. Ledningen påpekade att de tror att detta synsätt påverkar de anställdas 
benägenhet att själva ta initiativ och således också göra sig själva mer delaktiga.  
 
”Jag tror att det där kan vara en generationsfråga också, att det är en hel del som förväntar 
sig att jag ska vara mer en major och peka med hela handen” 
 
”Det kan ju vara så att det historiskt varit väldigt hierarkiskt det kanske har funnits en 
tidigare chef som har präglat den som gör att man kanske inte är så delaktig utan är lite 
hämmad” 
 
Alla cheferna pekar på vikten av att ”få hjälp” i sitt ledarskap. Att man inte klarar av att styra 
skeppet själv utan behöver hjälp med hur man ska tänka och agera på bästa sätt för att komma 
framåt och nå de uppsatta målen. Ledningen lyfte fram delaktighet som ett sätt att få denna 
efterfrågade hjälpen från sina anställda. Medarbetarna sågs som en källa till kunskap och ett 
bollplank i processen att uppnå verksamhetens mål och bland cheferna kunde en stor 
ödmjukhet till sina egna svagheter märkas hos samtliga av dem. 
 
”Jag är ju beroende av delaktighet, att vi hjälps åt hela gänget liksom”  
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9.1.3 Delaktighet och envägskommunikation  
 
Många av cheferna nämnde APT träffarna som ett lämpligt verktyg för att skapa delaktighet 
men det nämndes också att det är lättare att få en dialog till stånd vid mindre möten. Samtliga 
chefer pekade dock på svårigheten i att ha möten i en allt för stor grupp. De lyfte fram att 
arbetsplatsträffarna (APT) oftast leder till en envägskommunikation. Alla menade på att de 
träffarna är ett forum för delaktighet, en chans för de anställda att få påverka och göra sig 
hörda men de hade även insikt i att den stora gruppstorleken försvårar detta. Denna tendens 
kunde även märkas både i enkätsvaren såväl som i observationen där en låg delaktighet vid 
arbetsplatsträffen kunde skönjas. Benägenheten att vara delaktig ökade när gruppstorleken 
blev mindre och det ”lilla” APT:t tog plats. Stämningen vid denna träff var även betydligt 
lättsammare något som tros ha sin förklaring i att kollegorna kände sig mer bekväma i den 
gruppkonstellationen.  
 
”Sen har vi de stora mötena såklart. Där blir det inte det där personliga då de är så stora, det 
blir mer envägskommunikation, ingen möjlighet till dialog” 
 
”Och på arbetsplatsträffen där ska det ju vara tvåvägskommunikation att man ger plats för 
både medarbetarna och cheferna att komma med. Medarbetarna ska vara delaktiga i 
dagordningen, men när jag har arbetsplatsträffar så blir det väldigt mycket oneway 
communication, mycket information från min sida. Och efter det så ligger enhetens APT och 
där är tanken då att det ska bli mer dialog, mindre grupp där chefen är närmre individerna”.  
 
Även andra sorters möten kom fram som en viktig del i en så stor verksamhet. Det löpande 
vardagliga samtalet ansågs vara av vikt i en dynamisk och föränderlig organisation. Både 
planerade träffar som mindre avdelnings- eller gruppmöten såväl som de diskussioner som 
uppstår spontant på arbetsplatsen framhölls som en tillgång i att få en fungerande 
kommunikation utöver informerandet.  
 
”Sen är det ju enhets-APTn och mycket andra små korta möten också eftersom det är en så 
stor verksamhet som ändras och lever hela tiden så behöver man ju ha lite kontinuerliga 
träffar” 
 

9.1.4 Närheten till chefen och dess betydelse för en ökad känsla av delaktighet 
 
En viktig faktor som framkom efter intervjuerna med ledningen var hur stor inverkan den 
geografiska positioneringen hade på chefernas upplevda förmåga att klara av att främja 
delaktighet.  
 
”Startar man och slutar på samma plats varje dag så är det också mycket av de här små 
grejerna som bara löser sig av sig själv, kontaktytor” 
 
Den avdelning som hade svårast att nå ut till alla sina medarbetare just på grund av 
utspridningen av de anställda var utvecklingscentrum, där samtliga chefer påpekade 
svårigheterna med att inte vara på plats. De dagliga spontana samtalen och diskussionerna var 
svåra att få till och tidsfrågan vägde också in då det tar tid att åka runt i alla verksamheter och 
försöka skapa möten med de anställda.  
   Att använda återkoppling som en morot för delaktighet kan vara en lösning för att försöka 
skapa ökad känsla av delaktighet. Involveras de anställda i beslutsprocesser och får feedback 
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för sin medverkan så kan deras motivation att vara delaktiga ännu en gång öka. Detta 
arbetssätt beskrevs också som ett lyckat tillvägagångssätt hos en av enhetscheferna.  
   Vissa av cheferna påpekade upprepade gånger vikten av att kunna möta sina medarbetare 
personligen för att lyckas skapa förutsättningar för delaktighet. En av cheferna uttryckte en 
vilja att sitta mitt ibland sina medarbetare för att just få den där nära kontakten med dem. På 
så sätt ökade chanserna att få ta del av vad som försiggår på hela avdelningen. Att träffa sina 
anställda och skapa denna informella delaktighet var enligt dem det viktiga i relationen mellan 
dem som chefer och deras personal. För att framkalla delaktighet är det viktigt att skapa 
utrymme för dialog, att skapa arenor där personalen får utrymme och tid att träffas och 
diskutera. Det nämndes att kontaktytor även ansågs viktiga för att undvika missförstånd bland 
personalen samt för att ha en öppen kommunikation om problem och frågetecken som kan 
tänkas uppstå på arbetsplatsen.  
   Några andra nämnda svårigheter kring att få till delaktighet var individuella skillnader i hur 
man upplever budskap, information och inbjudan till delaktighet. Även den anställdas egen 
vilja och förmåga att ta initiativ framfördes som aspekter som kan påverka dennes upplevelse 
av delaktighet.  
   Tidsbrist lyftes fram hos tre av de sex intervjuade cheferna som en försvårande 
omständighet i arbetet med delaktighet. Tid benämndes vara en viktig aspekt för att kunna 
åstadkomma delaktighet, detta ansågs inte vara något som kan stressas fram. Att få tid att 
kunna lyssna på sin personal och också invänta deras tankeprocess och eventuella frågor eller 
synpunkter som kan tänkas uppstå nämndes vid flera av intervjuerna som väsentliga 
företeelser. 
 

9.1.5 Dialogen som medel för att skapa delaktighet och vikten av relationer 
 
Vikten av att ha en dialog med sina medarbetare och inte enbart en envägskommunikation 
lyftes fram av alla chefer som något som också var betydelsefullt för delaktigheten på 
arbetsplatsen. Delaktighet, tyckte många av de intervjuade, skapas relationellt mellan chef och 
medarbetare och redskapet i denna process är dialogen. Många av cheferna ville själva känna 
sig delaktiga i vad som pågår på avdelningen och pekade på hur viktigt det är att ha nära 
kontakt med sin personal. 
 
”Genom mig så är det helt enkelt att möta dem ansikte mot ansikte så att det finns möjlighet 
för det pågående, löpande samtalet, att träffa dem är ju det viktiga i den relationen” 
 
Alla cheferna belyste värdet av att ha goda relationer till sina anställda. De eftersträvade alla 
ett ledarskap som är byggt på denna grund och att via delaktighet och god kommunikation 
försöka skapa dessa goda relationer. Denna process beskrevs även vara ett förfarande som inte 
alltid är helt lätt att handskas med. En central fråga bland de chefer som blev intervjuade var 
att de alla på olika sätt pratade om delaktighetsbegreppet som något som väckte samtal kring 
kommunikation, till exempel: 
 
 ”Inbjuder jag till diskussion?”  
 
Ingen av cheferna ansåg sig klara av sitt ledarskap helt på egen hand utan just dialogen och 
kommunikationen med sina anställda sågs som ett hjälpmedel i deras chefskap. Att vara 
tillgänglig för sin personal var önskvärt bland alla. Det pratades mycket om att ha ”dörren 
öppen” och de chefer som själva satt mitt ibland sina medarbetare lyfte fram fördelen med att 
kunna praktisera detta typ av ledarskap. Det blir då lätt att föra informella samtal med sina 
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medarbetare på avdelningen och på så sätt också kunna kolla läget och få frågor eller 
funderingar från sin personal. Detta är en form av informell delaktighet som blir möjlig just 
genom dessa dagliga träffar och de samtal som uppstår då.  
 
”Sen har ju jag (…) alltid dörren öppen, man kan ju alltid komma in till mig och fråga och 
prata (…) Och det gör (…) medarbetarna (…) så (…) det tycker jag funkar.” 
 
Några av de intervjuade pekade också på svårigheten att få en önskvärd kommunikation.  
 
 ”Det är ju inte sådär helt enkelt att få den dialogen som kanske skulle vara bra å ha.”  
 
Trots att viljan till dialog och samtal fanns där hos cheferna så var det inte alltid lätt att få 
gensvar hos sina anställda. Några chefer tyckte även att förutom denna företeelse av att inte 
alltid nå fram så räckte tiden ibland inte till. De trodde att mer tid skulle underlätta arbetet 
med att skapa dialog och få dessa önskvärda relationer till sina medarbetare.  

9.1.6 Ledarskapets ramar och delaktighet som en möjlighet och ett ansvar  
 
Medarbetarna lyfts fram som navet i verksamheten och det är främst genom dem som 
kunskapsbyggandet sker.  
 
”Det är ju de som kan jobbet, jag kan inte jobbet”  
 
Att kompetens som ligger hos medarbetarna tas tillvara i beslutsprocesser och i det dagliga 
arbetet var ytterst viktigt för alla de intervjuade cheferna. En ödmjukhet inför denna 
kunskapsbas uttrycktes vid samtliga intervjuer och alla cheferna var överens om att detta 
kunnande tas tillvara genom att göra medarbetarna delaktiga.  
   Vanligt förekommande var att cheferna nämnde ett tvåsidigt ansvar. Att de i egenskap av 
ledare har ett ansvar att försöka främja delaktighet, att inbjuda till samarbete och bollande av 
idéer. Men även att medarbetarna själva har ett ansvar att inhämta information och komma 
med förslag. Ledningen framhävde att de i sitt ledarskap måste se till att verksamheten håller 
sig inom de givna ramarna. Både för att uppnå de mål som organisationen har men även för 
att hålla koll på läget i största allmänhet, ha översikt över arbetsplatsen. 
 
”Min syn på ledarskap, det är att vara den som kanske håller i strukturerna men sen att (…) 
delaktigheten byggs underifrån” 
 
Vikten av att som anställd ha utrymme för att kunna ta egna initiativ ansågs också vara 
kopplat till att ha möjligheten att vara delaktig. På så sätt lyftes egna initiativ och egen 
handlingsförmåga fram både som ett slags krav och som en möjlighet. I det här utrymmet för 
delaktighet ligger också en dialektik mellan delaktighet som möjlighet och som ett krav. 
Personalen inbjuds att vara delaktig i sitt arbete men har också ett krav på sig att uppfylla mål, 
arbetspolicys och passa bra in i den arbetsbeskrivning som ens tjänst har.  
 
”Det är en möjlighet att påverka sin egen arbetssituation men samtidigt är det ett krav… På 
så sätt blir det ett krav ändå, att fylla den tjänsten som man har” 
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9.2 Enkäter 
 
Tabell 1: Upplevelse av delaktighet på respektive avdelning  
 
 Avdelning 

AD (4st) 
 

JC (13st) 
 

UC (14st) 
Delaktighet    

Delaktiga  75 % (3st) 92,3 % (12st) 42,9 % (6st) 
 

I viss mån delaktiga 25 % (1st)  7,7 % (1st) 28,6 % (4st) 
 

Inte delaktiga 0 %  0 %  28,6 % (4st) 
 
För tolkning av grad av delaktighet se s.27. 
 
Av de cirka 80 enkäter som skickades ut besvarades 31 stycken och var således användbara, 
ett ungefärligt bortfall på 60 %. Fyra av respondenterna som svarat på enkäten arbetade på 
den administrativa avdelningen, 13 på jobbcentrum och 14 på utvecklingscentrum. Efter att ha 
räknat ihop mängden höga, medel, respektive låga svar kunde det konstateras att 21 av de 31 
respondenterna (67,7%) upplevde att de känner en hög delaktighet. Av dessa var 12 från 
jobbcentrum, sex stycken från utvecklingscentrum och tre från administrativa avdelningen. 
19,4% (totalt sex stycken) ansågs sig vara delaktiga i viss mån. En av dessa var anställd på 
jobbcentrum, en på AD och fyra på utvecklingscentrum. Hög delaktighet kan illustreras med 
instämmande svar på frågor som ”i mitt arbete har jag inflytande på förändringar som 
påverkar min egen arbetssituation”, ”jag har tillräckliga möjligheter att diskutera och påverka 
innehållet i mitt eget arbete” och ”i mitt arbete upplever jag att jag ges möjlighet att ta egna 
initiativ”. 
   12,9% av de som svarade på enkäten kände sig inte delaktiga (fyra stycken) och alla dessa 
jobbade på utvecklingscentrum. Avdelningen var en gemensam faktor bland dessa 
respondenter. Alla dessa var även män och samtliga arbetade heltid. Bland de övriga två 
kategorierna var könsfördelningen mer jämt fördelad och de flesta respondenterna arbetade 
heltid. 
 
Tabell 2: Könsfördelning och upplevelse av delaktighet 
 
 Delaktighet   
Kön Delaktiga (21st) I viss mån delaktiga 

(6st) 
Inte delaktiga (4st) 

Män (16st) 42,9 % (9st) 50 % (3st) 100 % (4st) 
Kvinnor (15st) 57,1 % (12st) 50 % (3st) 0 % 
 
Deskriptiv bild av könsfördelning i de olika delaktighetskategorierna hos de medarbetare som 
besvarat enkäten. Bland de respondenter som kände sig delaktiga var majoriteten (57,1 %) 
kvinnor medan det hos dem som kände sig delaktiga i viss mån förekom en jämn 
könsfördelning. Samtliga anställda bland enkätsvaren som inte upplevde sig som delaktiga var 
män.  
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Tabell 3: Anställningsform och upplevelse av delaktighet 
 
 Delaktighet   
Anställningsform Delaktiga I viss mån delaktiga Inte delaktiga 

Heltid (30st) 95,2 % (20st) 100 % (6st) 100 % (4st) 
Deltid (1st) 4,8 % (1st) 0 %  0 % 

 
Majoriteten av de som fyllt i enkäten var heltidsanställda. Endast en var deltidsanställd och 
denna respondent upplevde sig vara delaktig. Enligt enkätsvaren var alla fyra som inte 
upplevde sig delaktiga även heltidsanställda. 
   De flesta som inte betraktade sig som delaktiga ansåg inte att motsättningar inom AMA 
behandlas öppet eller att deras chef upplevdes som tillgänglig. Det fanns en tendens av att 
personalen inom utvecklingscentrum ansåg sig vara mindre delaktiga för att de uppfattades 
sig vara mer frånkopplade från sin chef och ledning än de andra två avdelningarna. Detta kan 
illustreras med att de svarat instämmande på bland annat dessa frågor; ”jag känner mig inte 
lyssnad på av ledningen”, ”jag anser inte att min chef är tillgänglig” och ”jag får ej 
erkännande för det jag gör”.  
   Många respondenter ansåg att de själva tog initiativ till delaktighet som i frågorna; ”jag tar 
gärna initiativ” och ”jag deltar aktiv i diskussioner vid APT:n”. På frågan ”Jag tar gärna 
initiativ” svarade 93,8 % av de medarbetare som bevarat enkäten instämmande (23 stycken av 
dessa var maxsvar alltså det mest instämmande svaret; ”stämmer mycket väl”), 3,1 % svarade 
att de ibland tar initiativ och 3,1 % instämde inte i detta påstående.  De respondenter som fyllt 
i enkäten ansåg däremot inte att ledningen var lika inbjudande till delaktighet ”jag anser inte 
att jag får den information som jag behöver från ledningen”.  En annan anmärkningsvärd 
fråga var huruvida de anställda kände sig lyssnade på av ledningen varpå 28,1% svarade att de 
inte kände sig lyssnade på, 31,3% svarade ibland och 40,6% svarade instämmande, de kände 
sig lyssnade på. 
 
Tabell 4: Utbildningsnivå fördelat bland delaktighetssvaren 
 
 Delaktighet   
Utbildningsnivå Delaktiga I viss mån delaktiga Inte delaktiga 

 
Grundskola/folkskola 

(2st) 4,8 % (1st) 16,7 % (1st) 0 % 

Gymnasium (11st) 
 

28,6 % (6st) 66,7 % (4st) 25 % (1st) 

Eftergymnasial 
utbildning (17st) 

 
 

61,9 % (13st) 16,7 % (1st) 75 % (3st) 

Annan utbildning 
(1st) 

 
 

4,8 % (1st) 0 % 0 % 
 
 
Utbildningsnivån bland respondenterna som besvarat enkäten i förhållande till upplevelsen av 
delaktighet såg ut som ovan. Både bland de som kände sig delaktiga och de som inte kände 
sig delaktiga hade majoriteten en eftergymnasial utbildning. Av de icke delaktiga var det 
endast en person (25 %) som hade gymnasieexamen. Bland enkätsvaren hade majoriteten av 
de som i viss mån kände sig delaktiga (4st) en gymnasieexamen. 
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9.3 Observation 
 

9.3.1 Stora APT:t 
 
Vid mötet var det första som märktes att medarbetarna satt gruppindelat efter respektive 
avdelning som de jobbade på. Administrationsavdelningen satt i mitten och de andra 
runtomkring. Lokalen var inte optimal för att samla en så stor grupp då den var uppdelad med 
vikväggar som fungerade som en slags rumsavdelare trots att de var bortdragna. Formen på 
rummet som en liggande rektangel med lågt i tak gjorde också att akustiken var dålig. Det var 
även dåligt ljus i lokalen och svårt att läsa på power point.  
   Under första delen av mötet där så gott som hela personalstyrkan hade samlats lade jag 
märke till att några medarbetare satt och antecknade, några pratade sinsemellan med 
bordsgrannen samt att stämningen i rummet var trivsam. Mötet gick mestadels ut på att 
förmedla information, detta utifrån ett uppifrånochned perspektiv. Det var inte många 
anställda som var villiga att yttra sig. Cheferna gjorde försök att bjuda in personalen till 
delaktighet genom att bland annat fråga om det var någon som hade några funderingar samt 
uppmuntrade de anställda att komma med förslag och idéer till ett projekt som skulle påbörjas 
inom verksamheten.  Inte många i personalstyrkan nappade dock på denna inbjudan. 
   Efter avdelningsmötena återsamlades gruppen och mötesformen återgick till en förmedling 
av information. Här märktes det att cheferna hade lite olika sätt att informera på. En av 
cheferna stod mest rakt upp och ner och det hördes lite sorl bland åhörarna som om de inte 
riktigt var med på noterna men ingen fråga ställdes högt till chefen. En annan chef försökte 
göra stämningen mer avslappnad genom att sätta sig på katedern och berätta det han hade att 
säga. En fråga kom då från en manlig medarbetare där han uttryckte att han tyckte att det 
fanns en brist i kommunikationen på arbetsplatsen. Flera av de andra medarbetarna höll med i 
frågan varpå chefen svarade att han förstod detta och att de i ledningen skulle försöka rätta till 
problemet. En av enhetscheferna uttryckte att hon trodde att det fanns solklara regler kring en 
fråga som togs upp av en av medarbetarna men blir motbevisad av personalen som inte hade 
samma uppfattning. Ett tecken på ett budskap som inte riktigt hade nått fram. 
 

9.3.2 APT UC och JC 
 
Därefter följde jag med utvecklingscentrum (UC) till deras enhetsmöte. Vid detta möte var det 
åtta närvarande, två kvinnor och sex män. Dynamiken i rummet ändrades direkt när gruppen 
minskades och begränsades till kollegor som arbetar med varandra dagligen. Stämningen var 
skämtsam och diskussionerna betydligt livligare än tidigare. Det kändes som att dessa 
människor som först varit väldigt tystlåtna nu levde upp och kände sig mer hemma. Här 
planerades en stundande aktivitetsdag och alla medverkade och kom med förslag. Det delades 
ut uppgifter och man delegerade. Det rådde en demokratisk stämning, alla fick chans att göra 
sig hörda och man höll sedan en omröstning kring förslagen. Medarbetarna kom sedan 
överens om ett gemensamt beslut. Denna process kan ses som en delaktighet bland de 
anställda, de lyssnade in varandra och lät alla vara med att bestämma. 
   Även på mötet med jobbcentrum upplevdes stämningen mer avslappnad, det ställdes fler 
frågor och det var ett öppet och vänskapligt klimat. Frågor ställdes till chefen varpå hon 
förklarade och berättade vad ledningen tänkt och vad de planerade framåt. I den här dialogen 
var personalen delaktig genom att ta upp frågor och även uttrycka åsikter kring verksamhetens 
planer. Chefen gav positiv feedback till personalen kring att dem hade uttryckt sina åsikter i 
en viss fråga och sa sedan att detta är något som ledningen önskar av personalen. 
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10. Sammanfattning av resultat kopplat till syftet 
 
Resultaten visar på både skillnader och likheter när det gällde uppfattningen av delaktighet 
mellan medarbetarna och ledningen. Tabell 1 visar till exempel att de som kände sig mest 
delaktiga var de som arbetar på jobbcentrum medan graden av delaktighet var lägst bland de 
anställda på utvecklingscentrum (se tabell 1). Det visade sig också att kvinnorna upplevde sig 
vara mer delaktiga än männen dock bara en marginell skillnad (se tabell 2). Alla de anställda 
som inte upplevde sig vara delaktiga var heltidsanställda medan samtliga som hade 
deltidsanställning återfanns bland de som kände sig delaktiga (se tabell 3). Inget signifikant 
samband fanns heller mellan låg utbildningsnivå och en lägre upplevelse av delaktighet 
eftersom majoriteten av de som inte ansågs sig vara delaktiga (75 %) hade en eftergymnasial 
utbildning (se tabell 4). Sammanfattningsvis benämns delaktighet överlag av samtliga 
respondenter som någonting positivt och önskvärt. Ett tydligt mönster som kan ses är att både 
ledning och anställda gärna vill att kommunikationen ska fungera sinsemellan. De anställda 
med sina svar i enkäten kring att de inte anser att de får den information som de behöver och 
även med observationen av ledningens inbjudningar till delaktighet där många anställda inte 
tillvaratog möjligheten att vara delaktiga.  
   Ledningens vilja att försöka nå delaktighet genom sin kommunikation kan märkas i deras 
svar kring hur de själva lägger stor vikt i att ha en fungerande dialog med sina anställda, att de 
själva också tror att de inbjuder till delaktighet med svar som ”min dörr står alltid öppen”. Det 
kunde även märkas i ledningens försök att locka till diskussion och frågor under 
arbetsplatsträffen. Här kan man även konstatera att ledningens avsikter att skapa delaktighet 
inte alltid uppfattas av personalen. Detta framkom av intervjuerna där ledningen uttryckte 
frustration över svårigheten att verka för delaktighet och inflytande och att deras försök inte 
alltid går vägen. I enkäterna visade det sig också att respondenterna saknade återkoppling i 
sina försök att bli delaktiga. Några av cheferna tog även upp svårigheterna med 
kommunikation och information samt en ambition om att skapa delaktighet via detta, något 
som inte alltid anammas av de anställda. En anmärkningsvärd faktor som framkom i 
undersökningen var även den geografiska placeringens betydelse för upplevelsen av 
delaktighet. De anställda som inte kände sig delaktiga arbetade alla på avdelningen med störst 
geografisk spridning alltså utvecklingscentrum (se tabell 1). Cheferna på denna avdelning 
upplevde även svårigheterna med att nå ut till sin personal och önskade att situationen såg 
annorlunda ut. Även under observationen kunde det märkas att anställda från de olika 
avdelningarna var mer bekväma i sina egna respektive arbetslag än i gruppen i stort. Det 
samtalades betydligt mer i de mindre avdelningsgrupperna än när hela arbetsstyrkan 
samlades. En viss nervositet och ”vi och dem” känsla kunde även iakttas. Stämningen var mer 
lättsam och avslappnad under samlingarna av de mindre arbetsgrupperna. 
 
- Hur uppfattar ledningen att de arbetar för att skapa förutsättningar för delaktighet? 
 
Ledningen ansåg att de skapade förutsättningar för delaktighet genom att öppna upp för dialog 
och bjuda in till diskussion. De nämnde allihop kommunikation som en viktig del i skapandet 
av delaktighet på arbetsplatsen och de uttryckte även svårigheterna med att få till denna 
balansgång och att få budskapet att nå fram. En öppen dörr princip nämndes av majoriteten av 
cheferna och de chefer med stora geografiska avstånd uppmärksammade svårigheterna med 
att inte kunna få till de spontana möten som kan tänkas uppstå när man använder denna 
princip. Ett telefonsamtal kan aldrig ersätta ett personligt möte. 
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 - Hur uppfattar medarbetarna premisserna för delaktighet?  
 
Medarbetarna kände sig i stort sett delaktiga och de som inte höll med arbetade alla på samma 
avdelning, den med stora geografiska avstånd mellan personal såväl som till ledningen. En 
annan tendens som kunde ses i resultatet var att de flesta anställda ansåg att de själva var bra 
på att ta initiativ medan kommunikation och inbjudan till delaktighet från ledningen lämnade 
mer att önska.  
 
- Hur kommuniceras delaktighet i interaktionen mellan ledning och medarbetare på AMA?  
 
Delaktighet kommuniceras mestadels genom de formella forumen inom organisationen något 
som ansågs vara ett problem bland ledning såväl som de anställda som i sina svar inte ansåg 
sig få tillräckligt med information från sina chefer. Detta kunde även märkas vid APT mötet 
där delaktigheten främst gick ut på att förmedla information till medarbetarna. Något som var 
en intressant tendens var vikten av den informella delaktigheten. Ledningen lyfte fram värdet 
av de vardagliga informella mötena samt den spontana kommunikation som då uppstår. Detta 
kunde också ses som en slutsats att dra från observationerna vid APT mötet då de mer 
informella konstellationerna också skapade mer delaktighet bland de anställda. 

11. Diskussion 
 
Inledningsvis var vi två personer som skulle utföra denna undersökning. På grund av sin 
arbetssituation valde min kollega att avbryta arbetet efter datainsamlingen skett. Eftersom jag 
fick heltidsanställning direkt efter magisteråret blev uppsatsarbetet liggande. Detta visade sig 
vara både positivt och negativt. En negativ aspekt har varit att det sedan har tagit ganska lång 
tid att sätta mig in i arbetet igen medan det positiva är att jag med dessa uppehåll har kunnat 
se saker med nya ögon vilket också har gett mig mer motivation i mitt fortsatta arbete.  
   Alla de intervjuade cheferna pratade om delaktighet i positiv bemärkelse men det var svårt 
att sammanfatta det som framkom till en generell beskrivning av begreppet. De lyfte alla fram 
olika aspekter, svårigheter och synpunkter av delaktighet och därför har jag valt att istället 
försöka beskriva dessa och inte komma fram till en gemensam definition. Detta är heller inte 
något som är nödvändigt inom fenomenografin där det är själva beskrivningarna och 
skillnaden dem emellan som är det intressanta (Alexandersson, 1994; Marton & Booth, 2000). 
Mycket av chefernas bild av delaktighet handlade dock om medbestämmande, att personalen 
får vara med och fatta beslut. Detta kan ses som en vertikal delaktighet. Mycket av den 
tidigare forskningen indikerar att delaktighet bland ledningen ofta ses som vertikal sådan 
(Paldanius, 1999, Glew et al. 1995).  
   Eftersom ledarstilen enligt bland andra Marchington och Suter (2013), Hodson (2004), 
Paldanius, (1999) och Rees och Porter (1998) bedöms påverka de anställdas upplevelse av 
delaktighet så kan även den lägre känslan av delaktighet (12,9 %) på utvecklingscentrum 
tänkas påverkas av detta. Några av cheferna där uttryckte under intervjun att de upplevde 
svårigheter att göra personalen delaktig på grund av den geografiska spridningen. De uttryckte 
en frustration över att deras ledarstil just på grund av avståndet till personalen präglades av 
aspekter som tidsbrist och otillräcklighet. Samtliga av de som upplevde låg delaktighet var 
män, samtliga jobbade heltid och majoriteten hade en eftergymnasial utbildning (se tabell 2, 3 
och 4). Detta motsäger tidigare forskning som visat att anställda som inte arbetar heltid skulle 
vara mindre delaktiga samt att skillnader i utbildningsbakgrund mellan ledningen och de 
anställda har betydelse för upplevelsen av delaktighet (Markey et al., 2002; Rees & Porter, 
1998). Förklaringen tros snarare ligga i arbetsmiljön och förutsättningarna där (Medin & 
Alexandersson, 2000). Medarbetarna kan tänkas uppleva chefen som mindre tillgänglig på 



 

 39 

grund av det geografiska avståndet dem emellan. Något som forskningen visat ha betydelse 
för såväl kommunikation som bildandet av delaktighet (Rees & Porter, 1998; Townsend, 
2013). Denna faktor av stora avstånd till sin chef tror jag är mer betydelsefull för upplevelsen 
av delaktighet bland medarbetarna än hur mycket de jobbar (heltid/deltid) samt vilken 
utbildningsbakgrund de har. Benägenheten hos personalen på utvecklingscentrum att inte vara 
delaktig i det stora APT mötet kan ha sin förklaring i att denna avdelning inte känner sig 
hemmahörande i den större gruppen. Både enhetschefen och avdelningscheferna lyfte fram 
betydelsen av det geografiska avståndet. De naturliga kontaktytor där en naturlig 
vardagsdialog kan komma till skott uppstår inte lika lätt och detta kan vara en förklaring för 
den upplevda känslan av lägre delaktighet hos de anställda på just utvecklingscentrum. Dessa 
vardagliga och spontana möten som enligt Marchington och Suter (2013) är nödvändiga för 
att en informell delaktighet bland de anställda ska uppstå. I detta relationsskapande via den 
informella delaktigheten på arbetsplatsen verkar bättre förutsättningar för delaktighet skapas. 
Att skapa en plattform där de vardagliga samtalen uppstår och klimatet på så sätt blir öppnare 
verkar fungera som en grogrund för delaktigheten.  
   Det geografiska avståndet var en faktor som också i tidigare forskning av bland andra 
(Greasley et al., 2005 och Rees & Porter, 1998) visats vara något som påverkar personalens 
känsla av att känna sig positivt stärkt och delaktig på arbetsplatsen. De som upplevde lägst 
känsla av delaktighet var också de som befanns vara mest utspridda från varandra, både som 
kollegor men även från sin enhetschef. Personalen bör även ges en rimlig chans att kunna 
påverka varandra och ge stöd i varandras arbete för att på så sätt kunna influera vad som sker 
på arbetsplatsen inte bara sett utifrån ett högre perspektiv. (Medin & Alexandersson 2000) Att 
förbättra kunskapen om sina kollegors arbetsuppgifter och på så sätt även öka förståelsen för 
varandra var enligt Medin och Alexandersson (2000) viktigt för att stärka gruppkänslan och 
även förstärka känslan av att man har möjlighet att påverka. 
   Enligt Theorell (2003) visade en undersökning av demokrati i typiskt kommunala branscher 
att det svåra inte var att få igång en dialog bland medarbetarna utan för ledningen att få 
gensvar för sina synpunkter. Detta var något som syntes bland alla de intervjuade cheferna 
som alla redogjorde för svårigheten att få all sin personal att vara delaktig och ge feedback. 
De intervjuade cheferna pratade om en önskan att få respons främst under de formella 
formerna för delaktighet som de tyckte att de gav möjlighet till under bland annat 
avdelningsmöten och arbetsplatsträffar (APT). Denna formella delaktighet ses dock i nyare 
forskning av bland andra Marchington och Suter (2013) och Townsend et al. (2013) som mer 
av en informationsförmedling än en arena för att skapa dialog. Här erbjuder de informella 
mötena med personalen en större möjlighet för att skapa en delaktighet där medarbetarna 
också uttrycker sina tankar och inte bara lyssnar (ibid.). Att det är lättare att få till en dialog i 
dessa möten tror jag beror på att medarbetarna där känner sig mer bekväma att uttrycka sig 
samt att maktbalansen jämnas ut något. En chef som är duktig på kommunikation och 
delaktighet får enligt Dainton och Zelley (2011) nöjdare anställda. Kommunikation är enligt 
Markey ey al. (2002) och Dainton och Zelley (2011) även en förutsättning för att skapa 
delaktighet således är det extra viktigt att just dessa processer fungerar på arbetsplatsen. 
Personalen tyckte att de själva tog initiativ till delaktighet, cheferna lyfte fram ett ansvar hos 
medarbetarna att ta initiativ men observationen visade att de flesta av medarbetarna inte tog 
chansen till att vara delaktiga när tillfället gavs vid APT mötet. Det var tydligt att dialogen var 
svår att få till och mötet gick mestadels ut på att förmedla information. Även Townsend et al. 
(2013) kom fram till att en stor del av de anställda valde att inte ta tillvara på dessa formella 
utrymmen för delaktighet som finns utan föredrar de informella forumen. Om så är fallet så 
visar det än mer på vikten av att försöka skapa dessa vardagliga informella utrymmen och 
svårigheterna med en stor geografisk spridning av sina anställda. En möjliggörande miljö, 
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anpassade efter personalen leder enligt Medin och Alexandersson (2000) även till att 
delaktigheten gynnas.  
   Delaktighet lyftes hos de intervjuade cheferna fram både som ett ansvar och som en 
möjlighet. Något som även tas upp av Dilschmann, Falck och Krafft (2000) och Andersson, 
(2013) som menar att delaktighet innebär ett ansvar hos individen och dennes 
handlingsförmåga. Har man då individer inom organisationen som kanske inte vill ta eget 
ansvar eller orkar ge det engagemang som behövs så blir även delaktigheten på arbetsplatsen 
lidande. De anställda tyckte däremot i enkäten att de själva tog initiativ till delaktighet ett 
påstående som dock inte kunde stärkas av förfarandet under observationen. Där var 
initiativtagandet inte stort bland personalen överlag. Ett uppmärksammande av vikten av att 
gripa tillfällena som ges till delaktighet och en uppmaning till personalen att ta ansvar för sin 
egen rätt till medbestämmande och handling skulle kunna väcka dessa anställdas 
initiativförmåga. 
   Medin och Alexandersson (2000) menar att delaktighet kan definieras som vad som är 
betydelsefullt för individen. Ett sätt att få medarbetare som är mer nöjda med sin 
arbetssituation är genom att arbeta för att de anställda ska känna positiv förstärkning. Detta 
inkluderar just att personalen är delaktiga i sitt arbete. En chef som ger sina medarbetare 
möjligheter att vara deltagare istället för bara mottagare för vad som händer i deras 
omgivning. Att individen upplever att hon är delaktig är nödvändigt för att en positiv 
förstärkning ska uppstå. De måste få tillfälle att vara med och bestämma vad som ska 
förändras såväl före som under och efter processen. (ibid.) Detta kan vara en lärdom för 
ledningen att dra eftersom de flesta pratar om en delaktighet som sker innan ett beslut ska 
fattas, en slags hjälp på vägen mot rätt riktning genom att be sin personal att bidra med sina 
kunskaper och sin expertis. Att till detta lägga till en inbjudan till delaktighet även under 
processens gång samt efter beslut är taget skulle kunna öka medarbetarnas känsla av 
delaktighet. Detta kan till exempel handla om att informera om hur beslutsprocessen 
fortskrider samt ge utrymme för reflektion och diskussion när förloppet är över. Alla anställda 
brukar enligt Dainton och Zelley (2011) acceptera ett ledarskap som bygger på delaktighet 
eftersom förekomsten av delaktighet är det som avgör och definierar organisationens mål. 
   Med tanke på det Paldanius (1999) skriver om vikten av att ha ett gemensamt mål och en 
målstyrning inom organisationen för att undvika motsättningar så kan ett ökat arbete kring 
detta vara av vikt för AMA att fokusera på. I enkäten uttryckte vissa medarbetare att de inte 
upplevde att AMA hade ett gemensamt mål och en gemensam värdegrund att sträva efter. 
Några chefer lyfte även fram att just målarbete skulle behövas inom AMA. De menade att 
trots att verksamheten får sin värdegrund och målbild överlämnad till sig från högre instanser 
inom kommunen så behövs ändå ett gemensamt målarbete hittas. Skulle man jobba på att 
försöka ena personalen i detta arbete och även hitta gemensamma mål som inkluderar alla 
medarbetare och sammansvetsar AMA som organisation så skulle de motsättningar som några 
av cheferna säger sig uppleva kunna tänkas försvinna.  
   Enligt Hodson (2004) var en viktig faktor för ett fungerande arbetsklimat och således också 
en gynnsam miljö för delaktighet ledarskapskompetensen. Hur man som individ bemöts av 
ledningen på sin arbetsplats spelar enligt Medin och Alexandersson (2000) roll för dennes 
känsla av delaktighet. En fråga som återkom i enkäten var huruvida individen kände sig 
lyssnad på av ledningen och 28,1% svarade att de inte kände sig lyssnade på, 31,3% svarade 
ibland och 40,6% svarade att de kände sig lyssnade på. Alltså upplever nästan en tredjedel av 
de anställda inom AMA att de inte känner sig lyssnade på av ledningen. Svaren i enkäten 
uttryckte även att tillräcklig information inte ges från ledningen. Även här kan ett arbete där 
ledningen verkar för att bli mer lyhörda för de anställda tänkas förbättra situationen. 
Återkoppling av åsikter och inhämtade förslag är ett exempel och en förbättring av 
informationsförmedlingen ett annat. 
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   Ett argument mot delaktighet på arbetsplatsen var enligt Theorell (2003) att för stort 
medbestämmande kan skapa ångest hos de anställda och att en del individer istället vill bli 
tillsagda. Denna tendens kunde skönjas i resultatet från intervjuerna då tre av sex chefer 
uttryckte att de hade mött denna inställning bland sina medarbetare. Tyvärr är det svårt att 
veta om detta typ av ledarskap är att önska bland medarbetarna eftersom ingen av frågorna i 
enkäten kretsade kring detta. Theorell (2003) förklarar däremot att detta beteende kan vara 
internaliserat och något som individerna har inskolats i under så lång tid att de till sist själva 
anser att detta synsätt är en medfödd egenskap hos dem. Alltså en konsekvens av det samhälle 
som dessa individer vuxit upp i och således något som skulle kunna tänkas förändras med 
tiden. De intervjuade cheferna uttryckte också att detta kunde vara en generationsfråga och 
således kan denna ledarstil tänkas vara önskvärd hos endast en del av medarbetarna. 
Ledningen uttryckte denna förklaring som ett försök till att kommentera svårigheten i att få 
med alla på tåget i sitt arbete för delaktighet bland de anställda. Troligtvis finns det ett sätt att 
nå fram till denna grupp av personalen utan att behöva ändra sin ledarstil. Det kan till exempel 
handla om förbättringar i kommunikationen och att ett annat kommunikationssätt behövs för 
att nå ut till just denna grupp. Enligt ny forskning från bland andra Marchington och Suter 
(2013) och Townsend et al. (2013) är den informella delaktigheten något att föredra för att 
skapa arenor där alla individer inkluderas. Att främja denna delaktighet inom organisationen 
skulle även kunna bidra till att lösa detta problem då alla i personalen då får chansen att vara 
delaktiga utifrån sina relationella förutsättningar och behov. Om man sammanfattar 
diskussionen så här långt kan man konstatera att delaktighet inte är något en individ bara är 
utan något som personerna gör.  
 

11.1 Metoddiskussion 
 
Det är viktigt inom kvantitativ forskningsmetod att beskrivningen av det fenomen man vill 
undersöka är fördjupad och välgjord vilket tyvärr inte kunde åstadkommas med mitt 
datamaterial. Ett stort bortfall i enkätsvaren medförde en oväntad svårighet att analysera detta 
material via SPSS. Eftersom tanken från början inte var att analysera enkäterna på ett 
deskriptivt och kvalitativt sätt försvårades processen. Det var svårt att översätta enkätsvar som 
baseras på kort sagt ja eller nej svar till en mer nyanserad beskrivning. Därför valde jag att 
försöka se mönster i varje persons sammanlagda svar för att få en övergripande bild kring 
dennes uppfattning om delaktighet. Vad var och en av de anställda har för uppfattning kring 
begreppet delaktighet är bundet till en enskild situation medan variationen mellan de olika 
föreställningarna kan förväntas återfinnas i olika situationer och därmed i högre grad vara 
giltig. (Larsson, 1986) Därmed får resultatet högre validitet i och med jämförelsen av de olika 
uppfattningarna i materialet. Bortfallet i enkäten samt undersökarnas ovana vid observation 
som metod kan tänkas ha påverkat resultatet. Denna undersökning presenterar ändå på ett sätt 
en klarare bild av delaktigheten inom organisationer eftersom den skiljer sig från många 
tidigare undersökningar som förlitar sig enbart på ledningen som respondenter. Att flera 
observatörer studerade fenomenet är också en fördel enligt Einarsson och Hammar-Chiriac 
(2002) eftersom jämförelser mellan dessa observationer då kunde utföras och 
delaktighetsbegreppet således kunde studeras bättre.  
   Reliabiliteten i denna studie är diskutabel. Med reliabilitet menas att resultatet i det man 
undersökt anses vara pålitligt (Svenning, 1996, Einarsson & Hammar-Chiriac, 2002). 
Bortfallet i enkäten är den främsta orsaken till att resultatet inte går att generalisera. Något 
som dock stärker undersökningen är att samtliga individer i någon form av chefsposition 
valdes ut till intervju vilket gör resultatet från dessa mer reliabelt. Samma intervjufrågor 
ställdes till samtliga respondenter vid intervjuerna och vid observationstillfället fördes 
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noggranna anteckningar. Även det faktum att bägge observatörerna förde anteckningar och 
hade likvärdiga uppfattningar av observationstillfället stärker enligt Einarsson och Hammar-
Chiriac (2002) reliabiliteten i studien.  
   Larsson (1986) beskriver två fördelar med en sådan här typ av kvalitativ studie. Den medför 
ett tillskott i kunskapen om vårt samhälle, som en studie av en kultur. En annan fördel är att 
det resultat som fås fram kan förändra de som tar del av det. Han menar på att en rådande 
uppfattning kan fungera som ett hinder att ta tillvara de möjligheter som faktiskt finns. Därför 
kan man genom att som forskare presentera ett alternativt resonemang få ett underlag för 
reflektion som kan förändra människors sätt att nå kunskap. I samstämmighet med det 
sistnämnda tror jag att min studie kan tillföra nya insikter för både ledningen såväl som 
medarbetarna på AMA arbetsmarknad. Den fenomenografiska ansatsen välkomnar enligt 
Larsson (1986) nya tolkningar då detta bara innebär ytterligare en utveckling kring synen på 
det fenomen man vill undersöka.  
   Att genom en studie försöka åstadkomma självreflektion med hjälp av att försöka finna de 
antaganden som människor tillsynes har i sin verksamhet, beskriva denna och sedan ge 
tolkningar tillbaka till organisationen syftar till att öka medvetenheten inom den egna 
verksamheten. (Larsson, 1986) Jag har förhoppningen att denna uppsats med syfte att 
beskriva de skilda uppfattningarna kring delaktighet, kommunikation och ledarskap mellan 
olika avdelningar, men även individuella olikheter inom dessa tankesätt, även ska kunna leda 
till en ökad insikt inom organisationen. Jag anser att chefernas förståelse för denna variation 
bland medarbetarna är en viktig insikt. Mot bakgrund av detta kan ledningen sedan förstå de 
eventuella behov av förändringar som måste till. Kanske även identifiera enskilda anställdas 
behov och önskemål för att på så sätt skapa en arbetsplats med ökad trivsel och bättre resultat 
som följd. Geografiska avstånd påverkar enligt denna studie delaktigheten vilket blir särskilt 
intressant när man som här kan jämföra med två avdelningar inom samma organisation där 
dessa stora avstånd saknades. Vid dessa avdelningar upplevde personalen som besvarat 
enkäten också sig vara mer delaktig. Resultatet kan inte generaliseras till alla organisationer 
men man kan tänkas förvänta sig liknande resultat i andra studier där företaget har dessa 
geografiska avstånd. Det blir extra tydligt när man i en studie kan jämföra avdelningar som 
inte uppvisar samma tendenser inom samma organisation. 

 

12. Framtida forskning 
 

Ett förslag på framtida forskning skulle kunna vara att göra en studie där man fokuserar på att 
ställa frågor som till exempel ”varför känner sig vissa anställda mer delaktiga än andra?” 
Detta skulle passa bättre till den fenomenografiska ansatsen och lägga grund för att få fram 
mer oväntade spontana uppfattningar från respondenterna. Uppfattningar är enligt Larsson 
(1986) ofta den oreflekterade grund på vilken åsikten vilar. Detta skulle uppnås bättre genom 
att hålla sig till kvalitativ metod och således genomföra intervjuer även med de anställda. 
   Det skulle även vara intressant att undersöka hur man som ledare i samhället idag bäst 
klarar av balansgången mellan styrning och delaktighet. En ökad demokratisering med en 
decentralisering av makten som följd leder enligt Johnson (2006) till en fråga om vilken roll 
chefer bör ha och hur deras roller påverkar relationerna med organisationens medlemmar. Just 
relationer i förhållande till delaktighet skulle vara intressant att lägga mer fokus på vid 
framtida forskning. Relationskapande tycks vara relaterat till delaktighet och en viktig aspekt 
av ledarskapet enligt ny forskning. Där är även den informella delaktigheten av vikt och tycks 
vara det forum där dessa relationer är som mest verksamma. En intressant aspekt att 
undersöka skulle vara hur man bär sig åt för att implementera denna typ av delaktighet? Detta 
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genomförande handlar mer om relationer och personliga egenskaper hos personal och ledning. 
Rekryteringen av chefer blir då en väsentlig del av verksamhetens framgång.  
   Det behövs även en ökad förståelse för de sociala processer som möjliggör en demokratisk 
arbetsplats, med mer fokus på huruvida ledningens erbjudande om delägarskap för sina 
anställda är orsaken bakom framgången i deras etablering. (ibid.) Jag tror att framtidens 
företag kommer se annorlunda ut. Deras grund kommer ligga på gemensamma värderingar 
och organisationens etiska arbete kommer påverka det ekonomiska resultatet. I dessa så 
kallade mjuka värden ligger också hur personalen trivs på företaget, måendet ger en 
återspegling av hur ledningen sköter sitt jobb och dessa beskaffenheter ger också bra PR för 
organisationen utåt. Aspekter som jag tror kommer få mer och mer betydelse framöver.  



 

 44 

13. Referenser 
 
AMA-arbetsmarknad: http://ama.vasteras.se/om_ama/default.aspx. Åtkomst: 2010-06-02 
AMA-arbetsmarknad: http://ama.vasteras.se/ Åtkomst: 2012-04-03 
Alexandersson, M. (1994). Metod och medvetande. Göteborg: Acta Universitatis 

Gothoburgensis 
Andersson, K., Jonsson, B. (2006). Delaktighet och utveckling. En utvärdering av DU-

projektet vid Vuxenförvaltningen, Eskilstuna kommun. Arbetsrapport. Eskilstuna: 
Mälardalens utvärderingsakademi, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap 

Andersson, K. (2013). Lärande och utveckling av medarbetarskap i vård och omsorg. 
Antonovsky, A. (2005). Hälsans mysterium. Stockholm: Natur och kultur 
Billett, S. (2001). Learning Through Work: Workplace Affordances and Individual 

Engagement, Journal of Workplace Learning, 13, 5/6, 209-14 
Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB 
Cludts, S. (1999). Organization Theory and the Ethics of Participation. Journal of Business 

Ethics, 21, 157-171 
Chattopadhyay, P., Glick, W. H., Miller, C.C. (1999). Determinants of executive beliefs: 

comparing functional conditioning and social influence. Strategic Management Journal, 
20, 763-89  

Cornwall, A. (2000). Making a difference? Gender and participatory development (IDS 
discussion paper 378). Brighton: Institute of Development Studies, University of Sussex  

Cotton, J. L., Vollrath, D. A., Froggatt, K. L., Lengnick-Hall, M. L., Jennings, K. R. (1988). 
Employee participation: diverse forms and different outcomes. Academy of Management 
Review, 13, 8-22  

Cox, A., Zagelmeyer, S., Marchington, M. (2006). Embedding employee involvement and 
participation at work. Human Resource Management Journal, 16:3, 250-267 

Dainton, M., Zelley, E., D. (2011). Applying communication theory for professional life – a 
practical introduction. Thousand Oaks: Sage publications inc. 

Denscombe, M. (2009). Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. 

Dilschmann, A., Falck, E., Krafft, C. (2000). Lärandebok. Delaktighet, lärande och 
förändringsarbete. Stockholm: Trygghetsfonden för kommuner och landsting 

Einarsson, C., Hammar-Chiriac, E. (2002). Gruppobservationer – teori och praktik. Lund: 
Studentlitteratur 

Engström, K. (2008). Delaktighet under tvång. Om ungdomars erfarenheter i barn och 
ungdomspsykiatrisk slutenvård. Örebro: Örebro Studies in Education, 22 

Foucault, M. (1991). Governmentality. In Burchell, G., Gordon C. and Miller, P. (Eds.), The 
Foucault Effect: Studies in Governmentality. (p.87-104). Chicago: University of Chicago 
Press  

Glew, D. J., O'Leary-Kelly, A.M., Griffin, R. W., Van Fleet, D. D. (1995). Participation in 
organizations: A preview of the issues and proposed framework for future analysis. 
Journal of Management , 21, 395-421 

Greasley, K., Bryman, A., Dainty, A., Price, A., Soetanto, R., King, N. (2005). Employee 
perceptions of empowerment. Employee Relations, 27:4, 354-368 

Heide, M., Johansson, C., Simonsson, C. (2005). Kommunikation & organisation. 
Kristianstad: Kristianstads Boktryckeri AB 

Hodson, R. (2004). Organizational Trustworthiness. Findings from the Population of 
Organizational Ethnographies. Organization Science, 15:4, 432-445 



 

 45 

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (1999). Forskningsetiska principer i 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Humanistisk-
samhällsvetenskapliga forskningsrådet 

Hällstén, F., Tengblad, S. (2006). Medarbetarskap i praktiken. I Hällstén F., Tengblad, S. 
(Red.), Medarbetarskap i praktiken, (s. 9-28). Lund: Studentlitteratur 

Joensson, T. (2008). A multidimensional approach to employee participation and the 
association with social identification in organizations. Employee Relations, 30:6, 594-607 

Johnson, P. (2006). Whence Democracy? A Review and Critique of the Conceptual 
Dimensions and Implications of the Business Case for Organizational Democracy. 
Organization, 13:2, 245-274 

Johnson, M. C., Boud, D. (2010). Towards an emergent view of learning work. International 
Journal of Lifelong Education 29:3, 359-372 

Jonsson, B. (2010). Delaktighet och lärande i vård och omsorg. I Bentling, S., Jonsson, B. 
(Red.), Vårdpedagogiska utmaningar. (s. 228-247). Stockholm: Liber 

Kilhammar, K. (2011) Idén om medarbetarskap: en studie av en idés resa i och genom två 
organisationer. Linköping. Linköpings Universitet, Institutionen för beteendevetenskap 
och lärande 

Kroksmark, T. (1987). Fenomenografisk didaktik. Göteborg: Acta Universitatis 
Gothenburgensis 

Kvale, S. (1996). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 
Kvale, S. (2006). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 
Larsson, S. (1986). Kvalitativ analys – exemplet fenomenografi, Lund: Studentlitteratur 
Levinson, J. (2005). The Group Home Workplace and the Work of Know-How. Human 

Studies, 57-85 
Lines, R. (2005). How social accounts and participation during change affect organizational 

learning. Journal of Workplace Learning, 17:3, 155-177 
Maltén, A. (2000). Det pedagogiska ledarskapet. Lund: Studentlitteratur. 
Marchington, M., Suter, J. (2013). Where Informality Really Matters: Patterns of Employee 

Involvement and Participation (EIP) in a Non-Union Firm. Industrial Relations: A Journal 
of Economy and Society, 52:1, 284-313 

Markey, R., Monat, J. (Eds.). (1997). Innovation and Employee Participation Through Works 
Councils. International Case Studies. Avebury: Aldershot 

Markey, R. Hodgkinson, A. Kowalczyk, J. (2002). Gender, part-time employment and 
employee participation in Australian workplaces. Employee Relations, 24:2, 129-150 

Marton, F., Booth, S. (2000). Om lärande. Lund: Studentlitteratur 
Masschelein, J., Quaghebeur, K. (2006). Participation Making a Difference? Critical Analysis 

of the Participatory Claims of Change, Reversal, and Empowerment. Interchange, 37:4, 
309-331 

Medin, J., Alexandersson, K. (2000). Begreppen hälsa och hälsofrämjande: en 
litteraturstudie. Lund: Studentlitteratur.  

Merriam, S., B. (1994). Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur  
Mertens, D., M. (2005). Research methods in education and psychology: Integrating diversity 

with quantitative and qualitative approaches. (2nd ed.). Thousand Oaks: Sage Publications 
Mizrahi, S. (2002). Workers ́participation in decision making processes and firm stability. 

British journal of industrial relations, 40, 689-707 
Nijhof, A., Cludts, S., Fisscher, O., Laan, A. (2003). Measuring the Implementation of Codes 

of Conduct. An Assessment Method Based on a Process Approach of the Responsible 
Organisation. Journal of Business Ethics, 45, 65-78 

Paldanius, S. (1999). Delaktighet, demokrati och organisationsförändring i skilda 
verkligheter – en kritisk ansats 



 

 46 

Polit D. F., Beck C. T. (2011). Nursing research: Principles and Methods (9th ed). 
Philadelphia: Lippincott. 

Rees, W. D. Porter, C. (1998). Employee participation and managerial style (the key 
variable). Industrial and Commercial Training, 30:5, 165-170 

Singh, A., K. (2013). Modeling enablers of TQM to improve airline performance. 
International journal of productivity & performance management, 63:3, 250-275 

Stacey, R. och Griffin, D. (eds.) (2005). A Complexity Perspective on Researching 
Organizations: Taking experience seriously. London: Routledge 

Stacey, R. Griffin, D. (eds.) (2008). Complexity and the Experience of Values, Conflict and 
Compromise in Organizations. London: Routledge 

Svenning, C. (1996). Metodboken. Eslöv: Lorentz förlag 
Svensk ordbok A-L utgiven av Svenska Akademin (2009). Rotolito Lombarda, Italien: 

Norstedts förlag 
Theorell, T. (2003). Är ökat inflytande på arbetsplatsen bra för folkhälsan? – 

kunskapssammanställning. Bollnäs: Prinfo I&N 
Townsend, K., Wilkinson, A., Burgess, J. (2013). Filling the gaps: Patterns of formal and 

informal participation. Economic and industrial democracy, 34:2, 337-354  
Vetenskapsrådet. (2004) Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet 
Vouzas, F., Psychogios, A., G. (2007). Assessing managers’ awareness of TQM. The TQM 

Magazine, 19:1, 62-75 
Wallén, G. (1996). Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur 
Winlund, G., Rosenström Bennhagen, S. (2009). Se mig! Hör mig! Förstå mig! Stockholm: 

Jannes Snabbtryck Kuvertproffset HB 
Ödman, P-J. (2007). Tolkning, förståelse, vetande – Hermeneutik i teori och praktik. Finland: 

Norstedts Akademiska Förlag  
 
  



 

 47 

14. Bilaga 1 – missivbrev 
 
 
 

 
 
Personal på AMA arbetsmarknad, Västerås stad 
 
Vi är två studenter som skriver vår D-uppsats inom magisterprogrammet i arbetslivsvetenskap 

på Mälardalens högskola. Vi önskar nu hjälp med att genomföra vår studie vars syfte är att 

undersöka hur en organisations ledning skapar förutsättningar för delaktighet. Ditt deltagande 

i enkäten är frivilligt och du kan närsomhelst välja att avbryta ditt deltagande utan att ange 

några särskilda skäl för detta. Deltagandet är helt anonymt. Vi ansvarar för att det insamlade 

materialet förvaras på ett säkert ställe och att det enbart kommer att användas i 

forskningssyfte.  

Om du har några frågor eller synpunkter får du gärna höra av dig till oss. Vid studiens avslut 

kommer resultatet finnas att tillgå för den som har intresse av detta. 

 

Vänliga hälsningar  

Charlotta Granberg och Olivia Ottosson 

Charlotta Granberg  Olivia Ottosson 

cgg06001@student.mdh.se  oon06001@student.mdh.se 

0733- 40 53 40  0768-65 77 48 

 

Handledare: Bosse Jonsson 

Universitetslektor, Mälardalens högskola 

bosse.jonsson@mdh.se 

016-15 34 53 
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15. Bilaga 2 – intervjuguide 
 
 

Hur länge har du jobbat på den här tjänsten? 

Vilka huvuduppgifter har du i din tjänst? 

Har du jobbat inom AMA innan du fick den här tjänsten? 

Vad har AMA för relation till Västerås stad och deras policys kring bland annat delaktighet 

och kommunikation? 

Vad är din syn på ledarskap? 

Hur arbetar du för att skapa förutsättningar för delaktighet hos dina medarbetare på AMA? 

Vad innebär delaktighet för dig? 

I vilka situationer anser du att delaktighet är lämpligt? 

Hur mycket insyn har du och dina kollegor eller medarbetare då i varandras arbete? 

Hur förmedlar du betydelsefull information till dina medarbetare? 

Tycker du att det finns en konflikt mellan delaktighet för anställda och ledningens kontroll 

och styrning? 

Har du någonting som du vill tillägga som du tycker att vi inte har berört? 

  



 

 49 

16. Bilaga 3 – enkät 
 
 
 
 

 
 
Personal på AMA arbetsmarknad, Västerås stad 
 
Vi är två studenter som skriver vår D-uppsats inom magisterprogrammet i arbetslivsvetenskap 

på Mälardalens högskola. Vi önskar nu hjälp med att genomföra vår studie vars syfte är att 

undersöka hur en organisations ledning skapar förutsättningar för delaktighet. Ditt deltagande 

i enkäten är frivilligt och du kan närsomhelst välja att avbryta ditt deltagande utan att ange 

några särskilda skäl för detta. Deltagandet är helt anonymt. Vi ansvarar för att det insamlade 

materialet förvaras på ett säkert ställe och att det enbart kommer att användas i 

forskningssyfte.  

Om du har några frågor eller synpunkter får du gärna höra av dig till oss. Vid studiens avslut 

kommer resultatet finnas att tillgå för den som har intresse av detta. 

 

Vänliga hälsningar  

Charlotta Granberg och Olivia Ottosson 

Charlotta Granberg  Olivia Ottosson 

cgg06001@student.mdh.se  oon06001@student.mdh.se 

0733- 40 53 40  0768-65 77 48 

 

Handledare: Bosse Jonsson 

Universitetslektor, Mälardalens högskola 

bosse.jonsson@mdh.se 

016-15 34 53 

___________________________________________________________________________ 
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Din bakgrund 
 
Jag är Kvinna    Man  
 
Födelseår _______  
 
Den högsta utbildningen jag har är: 
 

   Folkskola, grundskola eller motsvarande 
 

   Gymnasium eller motsvarande 
 

   Eftergymnasial utbildning 
 

   Annan utbildning, nämligen: ___________________________ 
 
Antal år på AMA ____  
 
Anställningsgrad 
 

   Heltid     75%          50%                Mindre än 50 %
   
Avdelning inom AMA 
 

   Jobbcentrum    Utvecklingscentrum     Administration 
 
Vad innebär delaktighet för dig 
 
 
    
 
 
 
 
1 2                3                           4                                    5  
Stämmer inte alls Stämmer inte särskilt väl    Stämmer ibland/delvis    Stämmer ganska väl      Stämmer mycket väl
  
 
Inom AMA tas förslag och synpunkter 
från oss anställda tillvara      1       2       3         4         5  
 
 
Inom AMA diskuterar vi verksamhetens 
framtid     1       2      3         4         5  
 
Jag deltar aktivt i diskussioner på de arbetsplatsträffarna 
(APT:n) som anordnas?          1       2       3         4         5  
 
 
Jag deltar aktivt i andra träffar/möten   1       2      3         4         5   
som min avdelning ordnar 
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1 2                3                           4                                    5  
Stämmer inte alls Stämmer inte särskilt väl    Stämmer ibland/delvis    Stämmer ganska väl      Stämmer mycket väl 
 
 
I mitt arbete har jag inflytande på förändringar  1       2      3         4         5  
som påverkar min egen arbetssituation 
 
Jag bemöts med respekt inom AMAs 
organisation    1       2      3         4         5  
  
Motsättningar inom AMA behandlas 
öppet och ärligt   1       2      3         4         5  
 
Jag kan påverka förläggningen av min arbetstid 1       2      3         4         5  
 
 
Jag kan påverka hur mitt arbete ska utföras 1       2      3         4         5  
 
När det uppstår problem i mitt arbete, finns det 
alltid någon att fråga   1       2      3         4         5  
 
Jag tar gärna initiativ   1       2      3         4         5  
 
Jag lämnar förslag till min chef, hur mitt arbete 
ska kunna förbättras   1       2      3         4         5  
 
Jag får erkännande för det jag gör  1       2      3         4         5  
 
Nya problem/frågor i arbetet diskuterar  
jag med min chef   1       2      3         4         5  
 
Min närmaste chef vänder sig ofta till mig för att  
diskutera frågor i hennes/hans arbete  1       2      3         4         5  
 
Jag har tillräckliga möjligheter att diskutera och 
påverka innehållet i mitt eget arbete  1       2      3         4         5  
 
Jag diskuterar nya problem med mina 
arbetskamrater   1       2      3         4         5  
 
 
I mitt arbete upplever jag att jag ges  
möjlighet att ta egna initiativ  1       2      3         4         5  
 
Jag känner mig lyssnad på av ledningen  1       2      3         4         5  
 
Jag upplever att min chef är tillgänglig  1       2      3         4         5  
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1 2                3                           4                                    5  
Stämmer inte alls Stämmer inte särskilt väl    Stämmer ibland/delvis    Stämmer ganska väl      Stämmer mycket väl 
 
Jag anser att jag är insatt i arbetsuppgifterna  
på kringliggande avdelningar  1       2      3         4         5  
 
Jag anser att jag får den information  
jag behöver av ledningen   1       2      3         4         5  
 
Jag söker själv aktivt upp den informationen 
som jag behöver i mitt arbete  1       2      3         4         5  
 
 
Jag anser att min kompetens tas tillvara i mitt arbete 1       2      3         4         5  
 
Jag har en klar bild av de mål som vi strävar 
efter att uppnå på min avdelning  1       2      3         4         5  
 
På AMA har vi en gemensam värdegrund 1       2      3         4         5  
 
Den information som kommer från ledningen  
är förståelig    1       2      3         4         5  
   
Jag känner att jag är delaktig  
 

 
 
Motivera 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tack för din medverkan! 
 

Ja, absolut Ja, i viss mån Nej, knappast Nej, absolut inte


