
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledarskap och delaktighet 
 

- en fallstudie om ledarskapets betydelse för 
medarbetarnas delaktighet 

 
 
 
 
 
 
 

Carina Kjellgren & Adéle Larsson 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Institutionen för beteendevetenskap 

Programmet för personal- och arbetsvetenskap 

  



 
 

 
 

 
 

Ledarskap och delaktighet 
 

– en fallstudie om ledarskapets betydelse för 
medarbetarnas delaktighet 

 
 
 
 
 
 
 
 

Carina Kjellgren & Adéle Larsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D-uppsats i pedagogik 
Programmet för personal- och arbetsvetenskap 

Linköpings Universitet 
Vårterminen 2004 

Handledare:  Henrik Kock 
 
 

  



 

 

 

Avdelning, Institution 
 

Institutionen för  
beteendevetenskap 
581 83 LINKÖPING 
 

  

Datum 
 
2004-06-08 
 

 
 

Språk 
 

  

Rapporttyp 
 

  

ISBN 
 

X Svenska/Swedish 
 Engelska/English 

  Licentiatavhandling 
 Examensarbete 

  

ISRN  LIU-IBV-PAD--04/015--SE                

 
  

  C-uppsats 
X D-uppsats 

  

Serietitel och serienummer 
 

 

ISSN 
 

    Övrig rapport 
  
 

  
 

   
 

URL för elektronisk version 
 

  

 
 
 

Titel  
Ledarskap och delaktighet 
- en fallstudie om ledarskapets betydelse för medarbetarnas delaktighet     
 
Title 
Leadership and Employee Participation 
- A Case Study of the Importance of Leadership for the Participation of Co-workers  
 
Författare     
Carina Kjellgren & Adéle Larsson 

 

 
 

Sammanfattning 
Uppsatsens övergripande syfte är att studera fenomenen ledarskap och delaktighet i en kommunal verksamhet, 
mer specifik avses att undersöka ledarskapets betydelse för medarbetarnas delaktighet. Avsikten med före-
liggande studie är således att studera vad i ledarskapet som ledarna och medarbetarna uppfattar påverkar 
delaktigheten, och hur dessa faktorer påverkar delaktigheten, stödjande eller hindrande. Den teoretiska referens-
ramen presenterar en forskningsöversikt över ledarskapsforskning, delaktighetsbegreppets komplexitet samt 
faktorer i ledarskapet som påverkar medarbetarnas delaktighet.  
 
Empirin har inhämtats genom tio kvalitativa intervjuer på två enheter inom en kommun belägen i Östergötland. 
Resultaten visar fler olika faktorer i ledarskapet som påverkar medarbetarnas delaktighet. Faktorerna som 
framkommit i studien som verkar stödjande är; visa intresse, förtroende, tillgänglighet, tillåtande, belöning och 
engagemang. De faktorer som påverkar både stödjande och hindrande är; relation och kommunikation. Även 
hur de intervjuade definierar begreppet delaktighet påverkar delaktigheten. Vi kan härleda alla faktorer förutom 
tillgänglighet till befintlig forskning. Undersökningen visar således att fler faktorer i ledarskapet har betydelse 
för medarbetarnas delaktighet. 
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Förord 
 

Föreliggande studie har genomförts i en kommun belägen i 
Östergötland. Studien genomfördes vid två enheter inom den förelig-
gande kommunen.  
 
Vi vill här rikta ett stort tack till alla de personer som på olika sätt 
bidragit till denna studie. Ett stort tack till de enheter som tagit sig tid, 
och framförallt till Er som medverkat i intervjuerna och på så sätt 
bidragit med erfarenheter, uppfattningar och tankar. Vi tackar även 
personalchefen som tidigt visade intresse och engagemang för denna 
studie och på så vis underlättade vårt inledande arbete.  
 
Ett speciellt tack vill vi rikta till vår handledare Henrik Kock för de 
värdefulla råd och tankegångar som han bistått med under arbetets 
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Sammanfattning 
 
Uppsatsens övergripande syfte är att studera fenomenen delaktighet och ledar-
skap inom en kommunal verksamhet, mer specifikt, ledarskapets betydelse för 
medarbetarnas delaktighet. Avsikten är således att undersöka vad i ledarskapet 
som ledarna och medarbetarna uppfattar påverkar medarbetarnas delaktighet och 
hur dessa faktorer påverkar delaktigheten, stödjande/hindrande. Studien presen-
terar inledningsvis en forskningsöversikt över ledarskapsfältet och den föränd-
rade ledarskapsrollen som påstås existera idag, samt ledarskapet i offentlig verk-
samhet. Därefter presenteras teorier och forskning kring delaktighet samt en 
indelning av delaktighet i olika grader. Den teoretiska referensramen avslutas 
med att se på faktorer som påverkar delaktigheten. 
 
Empirin har inhämtats genom tio kvalitativa intervjuer på två enheter inom en 
kommun, belägen i Östergötland. Resultaten visar flera olika faktorer som 
påverkar medarbetarnas delaktighet. De faktorer som framkommit i studien som 
verkar stödjande är; visa intresse, förtroende, tillgänglighet, tillåtande, belöning, 
engagemang. De faktorer som påverkar både stödjande och hindrande är; 
relation och kommunikation. Även hur de intervjuade definierar begreppet 
delaktighet, påverkar medarbetarnas delaktighet. Vi kan härleda alla faktorer 
förutom tillgänglighet till befintlig forskning. Undersökningen visar således att 
flera faktorer i ledarskapet har betydelse för medarbetarnas delaktighet.  
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1 Inledning 
 
Vi börjar denna uppsats med en inledning av problemområdet till studien. 
Därefter presenterar vi bakgrund till studiens inriktning, syfte, frågeställningar, 
avgränsningar, centrala begrep. Vidare presenterar vi en disposition över 
denna uppsats.  
 
Dagens samhälle och den svenska arbetsmarknaden har genomgått stora föränd-
ringar och omorganiseringar. Det har skett såväl inom den privata som inom den 
offentliga sektorn, som under de senaste årtionden har kämpat med att få sina 
ekonomier i balans. Detta har inneburit besparingar, personalnedskärningar och 
omorganisationer. Kommuner har på olika sätt försökt finna vägar ur sitt 
dilemma med omorganiseringar, med syfte att bli mer ekonomiska, effektiva och 
decentraliserade (Paldanius, 1999). Med mål att få tillstånd ökad delaktighet, i 
betydelsen att få bättre möjlighet att påverka och utöva inflytande, har kom-
muner decentraliserat verksamheter (Paldanius, 1999). 
 
Frågor om ledarskap, och i synnerhet behovet av ledarskap, i förhållande till de 
förändringar som sker inom dagens näringsliv, har fått omfattande uppmärksam-
het under de senaste åren. Beckérus och Edström (Sandberg & Targama, 1998) 
menar att det redan 1988 skett ett doktrinskifte inom ledarskapet, vilket innebar 
att ledarna i större utsträckning lämnat ifrån sig makten. Detta har ifrågasatts av 
vissa forskare som menar att ledarna inte alls lämnat ifrån sig makten (Sandberg 
& Targama, 1998). Det rationalistiska perspektivet, där top-down principen varit 
den dominerande principen har under de senaste decennierna ifrågasatts, med en 
kritik bestående av att den traditionella ledningspraxisen inte förmår hantera den 
ökade konkurrensen inom näringslivet. De stora förändringarna på arbetsmark-
naden har enligt Sandberg & Targama (1998) inneburit en ökad individuell 
frihet i arbetet. I takt med att den individuella friheten ökat har ledare allt mer 
tvingats ersätta detaljkontrollen av arbetes utförande. Den viktigaste lednings-
uppgiften är istället, enligt (Sandberg & Targama, 1998), formulering av vision 
som skapar gemensam förståelse bland medarbetarna.   
 
Trots att ledare många gånger formulerar en klar vision som de anstränger sig att 
informera om, tycks medarbetarna inte utföra arbetet i enlighet med visionen. 
Problem uppstår när de i produktion ska översätta och genomföra fattade beslut 
som de själva inte upplever sig delaktiga i. Detta är ett mycket starkt argument 
till att implementera och arbeta för delaktighet i organisationen. En grundtanke 
inom företagsledning är enligt Edling & Sandberg (2003), en platt organisations-
struktur. Genom decentralisering skapas ett rikare arbetsinnehåll med integ-
rerade arbetsuppgifter och högre grad av självbestämmande. Med decen-

  



tralisering och ledarskapets förnyelse kan man märka trendbrott där mer individ-
inriktat servicetänkande kommer i centrum. Forskning visar att delaktighet är ett 
känt fenomen som ökar motivationen och forskning visar konsensus i att 
delaktighet inte bara är ett modeuttryck. Det som, enligt Eklund (2003), saknas i 
forskningen är hur delaktighet ska implementeras rent praktiskt i verksam-
heterna. Dessutom saknas det generella definitioner på delaktighetsbegreppet 
och synen på delaktighet varierar kraftigt mellan ledare, anser Eklund (2003).  
 
En av de viktigaste förutsättningarna för att företag och medarbetare ska anpassa 
sig, i förhållande till osäkerheten som förändringar och omorganiseringar inne-
bär, är redan och kommer med all säkerhet att troligtvis fortsättningsvis vara, ett 
väl fungerande ledarskap. Det blir mer och mer viktigt att ledare idag fungerar i 
relation med medarbetarna, och bidrar till att medarbetarna är delaktiga i beslut 
och förändringar. Vårt intresse i denna uppsats är att få en ökad förståelse för 
ledarskap och delaktighet i kommunal verksamhet. Vi är i synnerhet intresserade 
av ledarskapets betydelse för medarbetarnas delaktighet.  
 
 
1.1 Bakgrund 
 
I vår C-uppsats, Motiv till- och grad av delaktighet – en fallstudie om två 
organisationer i Växtkraft Mål 3, som skrevs våren 2003, fann vi att ledningens 
motiv påverkar medarbetarnas grad av delaktighet, vilket innebär att ledningens 
motiv till delaktighet är en faktor som spelar stor roll i ett lyckat förändrings-
arbete. Vidare fann vi att medarbetarnas motiv till delaktighet är underordnat 
ledningens motiv. Dessa slutsatser har bidragit till ett ökat intresse från vår sida 
att studera fenomenen ledarskap och delaktighet. I C-uppsatsen studerades två 
småföretag inom Växtkraft Mål 3 programmet. För att bredda vårt kunskapsfält 
ville vi i denna studie undersöka fenomenen ledarskap och delaktighet i en kom-
munal verksamhet.   
 
I det inledande skeendet tog vi kontakt med olika kommuner. Den föreliggande 
kommunen var den kommun som visade stort intresse för vårt forskningsförslag, 
då de hösten 2002 genomfört en medarbetarenkät gällande den psykosociala 
arbetsmiljön. Resultat visade att ett stort antal medarbetare inte upplever någon 
större delaktighet i det vardagliga arbetet (Jönsson, 2003). Detta anser vi intres-
sant på grund av att kommunen har genomgått en organisationsförändring med 
mål att arbeta mot en mer decentraliserad organisation, vilket kan innebära ökad 
delaktighet. Genom möjligheten att ta del av resultatet från den genomförda 
totalundersökningen fanns tillfället för oss att studera fenomenen delaktighet 
och ledarskap djupare. De undersökta avdelningarna hade vid den tidigare 
genomförda enkätundersökningen skatta högre (enhet 1) respektive lägre (enhet 

  



2) på delaktighet. I enkäten sammanställdes svaren under rubriken påverkan/-
inflytande.  
 
Bakgrunden till omorganiseringen som lett fram till den mer decentraliserade 
organisationen, i Kvarnstad kommun (Kvarnstad är vår benämning på den 
studerade kommunen) skedde under våren 1994, då kommunfullmäktige bes-
lutade att genomföra en ny nämnd- och förvaltningsorganisation (Samman-
trädesprotokoll, 1994-05-03). Komrev AB fick i uppdrag att ta fram ett förslag 
på uppläggning av arbetet med en organisationsöversyn i Kvarnstad kommun, 
som sedan kom att kallas ”Modell Kvarnstad” (Modell Kvarnstad – Förslag till 
ny kommunorganisation, 1994-03-28). Grunden till organisationsöversynen var 
att upplevelser av brister och svagheter, i den dåvarande organisationen, blivit 
påtagliga. Ett av de nya målen var; ”ett ökat engagemang och motivation hos 
personalen genom ett bättre tillvaratagande av personalens kompetens … 
Kännetecknande för den enskildes arbetssituation skall vara ur allas synvinklar 
god arbetsmiljö” (Modell Kvarnstad – Förslag till ny kommunorganisation, s. 4, 
1994-03-28). Det fanns alltså en grund till att utveckla den dåvarande styrningen 
(ramstyrning) mot en resultatstyrning (mål- och ramstyrning). I förslaget till ny 
kommunorganisation anses att det bör ingå formulerade mål på olika nivåer, 
regelbunden uppföljning av resultat på olika nivåer samt budgeterade pres-
tationer. Vidare var målet att den egna verksamheten skulle organiseras i ansvar-
senheter med stor grad av inflytande för personalen. Ansvar, befogenheter och 
kompetens skulle vara i balans på varje nivå i organisationen. Detta var starten 
till den omorganisering som ligger till grund för hur kommunen är ser ut idag.  
 
 
1.2 Syfte, frågeställningar och avgränsning 
 
Det övergripande syftet med denna uppsats är att studera fenomenen delaktighet 
och ledarskap inom kommunal verksamhet. Uppsatsens fokus är på ledarskapts 
betydelse för medarbetarnas delaktighet. Vårt syfte är således att undersöka vad 
i ledarskapet som påverkar delaktigheten, och hur dessa faktorer påverkar 
delaktigheten, både utifrån medarbetarnas och utifrån ledarnas perspektiv. 
Utifrån ovan nämnda syfte formulerar vi följande frågeställningar: 
 

• Vad i ledarskapet påverkar medarbetarnas delaktighet? 
 

Vi vill här undersöka vilka faktorer i ledarskapet som ledarna och 
medarbetarna uppfattar påverkar delaktighet. 

 
• Hur påverkar dessa faktorer medarbetarnas delaktighet?  

 
Här vill vi undersöka medarbetarnas och ledarnas uppfattning om hur 
faktorerna hindrar respektive stödjer medarbetarnas delaktighet. 

  



 
• Vilken betydelse har ledarskapet för medarbetarnas delaktighet? 
 

Här vill vi diskutera ledarskapets betydelse för medarbetarnas delaktighet. 
Har medarbetare och ledare, inom samma enhet, liknande uppfattning om 
vilka faktorer, och hur faktorerna, påverkar medarbetarnas delaktighet? 
Som grund för denna frågeställning, undersöker vi ledarnas och medar-
betarnas uppfattningar om fenomenen ledarskap och delaktighet.    
 

Vi ämnar avgränsa denna studie till fenomenen ledarskap och delaktighet inom 
en kommunal verksamhet. Vi betraktar studien som en fallstudie, den utvalda 
kommunen med de två utvalda enheterna. Vi presenterar den allmänna lit-
teraturen som finns om ledarskap och delaktighet, avgränsar och specificerar 
därefter vår studie till ledarskap och delaktighet i offentlig decentraliserad 
organisation. Beskrivningen över ledarskapet i offentlig decentraliserad 
organisation presenterar vi med anledning av att vi anser att det är viktigt att 
läsaren får en djupare insikt i vad för slags förhållanden som råder i en decen-
traliserad offentlig organisation, för att bättre förstå ledarskapet anpassat till den 
verksamheten. Den första delen av den teoretiska referensramen (2.1) kommer 
därmed inte att diskuteras och analyseras tillsammans med empirin, utan utgör 
en bakgrundbeskrivning. Vi avser att studera ledarskapets betydelse för medar-
betarna delaktighet. När vi skriver om hur faktorerna påverkar medarbetarnas 
delaktighet, stödjande/hindrande, menar vi att detta även påverkar medar-
betarnas grad av delaktighet. Ledarskap och delaktighet kan belysas från olika 
utgångspunkter, exempelvis från ägar-, lednings-, kund-, system- och medar-
betarperspektiv. I studien utgår vi främst från ett medarbetar- och ledarpers-
pektiv, där vi vill undersöka deras olika uppfattningar om ledarskapets betydelse 
för medarbetarnas delaktighet. Det är ledares och medarbetares uppfattningar 
som utgör studiens kärna. Dessa återberättas, analyseras och diskuteras av oss 
som uppsatsförfattare.  
 
 
1.3 Centrala begrepp  
 
Studiens centrala begrepp, ledarskap och delaktighet, presenteras och definieras 
nedan. I slutet av varje avsnitt ger vi vår syn på begreppet. 
 
 
1.3.1 Ledarskap 
 
Då begreppet ledarskap är mycket centralt i denna studie vill vi här söka återge 
olika definitioner av begreppet för att visa på dess mångtydighet och komp-
lexitet, för att sedan presentera vår syn på begreppet ledarskap.  

  



 
Ledarskap/Chefskap  
Inom ledarskapslitteraturen särskiljs vanligtvis begreppen ledarskap och chef-
skap åt, och innan vi presenterar olika definitioner av ledarskap börjar vi med att 
reda ut skillnaden begreppen emellan samt ger vår syn på distinktionen lämpad 
till vår studie. Det är inte personligheten, ledare/chef, som vi vill klargöra, utan 
arbetsutövningen, ledarskap/chefskap som vi vill förtydliga.  
 
Enligt Hagström (1990) har det funnits en benägenhet att använda begreppen 
chefskap och ledarskap som synonyma begrepp, men han menar att om man 
uppfattar ledarskap som ett skeende mellan människor (att utöva ledarskap) blir 
det naturligt att skilja begreppen åt. Maltén (2000) menar att chefskapet bygger 
på en formell auktoritet som ger makt och befogenheter, medan ledarskapet bärs 
upp av entusiastiska följare som är villiga att låta sig styras. Chefskapet beskrivs 
som ett positionsbestämt ledarskap i den meningen att det betecknar en formell 
position i en organisation, överordnad vissa andra befattningar. Hagström (1990) 
diskuterar skillnader i begreppen och menar att ledarskap är ett gruppfenomen 
som innefattar en inflytandeprocess där ledaren medvetet utövar inflytande över 
sina underordnade. Hagströms (1990) definition är att en ”chef betecknas den 
som har underordnade i en formell position som består honom/henne med vissa 
redskap i syfte att uppfylla kravet att utöva ledarskap” (Hagström, s. 52, 1990), 
och en ”ledare är den som har följare, dvs den som i en given situation, genom 
att utöva ett mer eller mindre medvetet ledarskap, ej enbart betingat av våld, 
tvång eller hot, förmår styra andra individer i enlighet med sina intentioner” 
(Hagström, s. 53, 1990). Hagström (1990) menar alltså att chefskapet, syftar till 
att åstadkomma goda resultat inom det tilldelade ansvarsområdet, medan 
ledarskapet utgör ett medel för att uppnå detta resultat. Ledarskap betraktas 
enligt Hagström (1990) som ett medel att uppnå ett framgångsrikt chefskap på 
samtidigt som ett framgångsrikt chefskap kan utgöra grunden för ett gott 
ledarskap. Enligt Berg (1996) återfinns chefskapet inom den centraliserade 
organisationen och ledarskapet inom de mer decentraliserade organisationerna. 
Skillnaden är att chefskapet består av mer formell makt, medan ledarskapets 
makt baseras på det förtroendekapital ledaren erhåller bland dem denne leder. 
 
Bolman & Deal (1997) diskuterar skillnaden mellan chefskap och ledarskap, och 
använder sig av Bennis & Nanus distinktion och menar att ”chefer gör rätt 
saker och ledare gör saker rätt” (Bolman & Deal, s. 335, 1997). Bolman & 
Deal (1997) visar även Kotters syn på chefskap och ledarskap, och menar att 
Kotter betraktar chefskap som något som rör planering, organisering och 
kontroll, och ledarskap ses som en förändringsinriktad process bestående av 
utformning av visioner, nätverk och relationer.  
 

  



Personerna i vår studie är chefer i den bemärkelsen att de formellt har blivit 
utsedda till det, men det är ledarskapet som handling, att utöva ledarskap, som vi 
avser undersöka. Vi presenterar vidare vad som menas med ledarskap.  
 
Ett lärandeperspektiv på ledarskap 
Södergren & Fredriksson (1998) anser att det framträder nya rollmodeller för 
chefer som ska verka i lärandeorganisationer, och menar att lärandets ledarskap 
ställer mindre övermänskliga krav på cheferna. Skillnaden är att cheferna inte 
själva behöver stå för all expertis och behöver ej ha kontroll över alla aspekter 
på verksamheten. En chef måste i framtiden fungera mer som en inspiratör, 
mentor, handledare, förebild och resursperson. Idealchefen liknas bland annat 
vid en handledare, en partner, en kunskapsledare, medlärande eller en diskus-
sionsledare. Framtidens ledarskap karaktäriseras också enligt Södergren & 
Fredriksson (1998) av en minskad distans mellan chefen och medarbetarna där 
man söker en mer kamratlig, kollegial och jämlik relation.  
 
Relation 
Lyttkens (1996) menar att ledarskap inte är en egenskap hos en person, utan det 
är ”… en relation, en förmåga individen har att verka i förhållande till andra … 
ledarskap är en två- eller flerställig relation” (Lyttkens, 1996, s. 353). I 
Lyttkens (1996) egna definition av ledarskap finns en direkt koppling till 
delaktighet, ”Ledarskap är en persons förmåga att målinriktat minska andra 
människors osäkerhet … utveckla en så stark övertygelsekraft att andra gör sig 
delaktiga … en övertygelsekraft som ger delaktighet, minskar människors 
osäkerhet.” (Lyttkens, 1996, s. 354). Även Wiberg (1992) och Schein (1988) 
menar att ledarskap är en relation mellan medarbetare och deras ledare. 
 
Process 
Northouse (Wolvén, 2000) har granskat åtskilliga definitionerna av ledarskap 
och menar att definitionerna innehåller fyra gemensamma element; process, in-
flytande/påverkan, gruppkontext och måluppfyllelse. Utifrån dessa utgångspun-
kter definierar Northouse själv ledarskap som ”… en process genom vilken en 
individ påverkar en grupp av individer för att uppnå ett gemensamt mål” 
(Wolvén, s. 252, 2000). Northouses definition indikerar en betoning på process, 
att ledarskap inte handlar om personlighetsegenskaper utan om en transaktions-
process mellan ledaren och följarna. Detta belyser att ledaren och de ledda är 
ömsesidigt och interaktivt beroende av varandra. Dahlins (Maltén, 2000) 
definition ger en samstämmig bild av ledarskapet, i vilket han menar att ”ledar-
skap är de processer som är nödvändiga för att påverka beteenden hos personer 
eller grupper för att de ska nå bestämda mål i givna situationer” (Maltén, s. 8, 
2000).  
 
 

  



Vår syn på ledarskap 
Med inspiration från ovannämnda teoretikers definitioner betraktar vi ledarskap 
som en hierarkisk tvåvägsprocess mellan människor, en process av inflytande i 
båda riktningar, vilken bygger på en socialt konstruerad verklighet. Vi menar 
att ledarskap är beroende av våra uppfattningar av det, ledarskapet är en relation 
mellan två eller fler människor som har ett förhållande till varandra. Det är en 
hierarkisk process i den meningen att det inte är beständigt utan ett pågående 
förlopp människor emellan, där ledaren har inflytande över de ledda i högre 
utsträckning, än vad de ledda har inflytande över ledaren samt att ledaren delar 
med sig av makten att besluta. Vi menar, influerade av Kotter (Bolman & Deal, 
1997) och Södergren & Fredriksson (1998), att ledarskap ska ses som en föränd-
ringsinriktad process bestående av utformning av visioner, relationer och in-
spirationer, där ledaren är en mentor, handledare, förebild och resursperson.  
 
 
1.3.2 Delaktighet 
 
Även begreppet delaktighet är mycket centralt i denna studie. Vi återger här 
olika definitioner av delaktighetsbegreppet och presenterar därefter vår syn. 
 
En allmän definition av delaktighet 
En definition av delaktighet är enligt Stora svenska ordbok (1996) ”Aktiv 
medverkan eller medansvar”. Detta tolkar vi som att det följaktligen handlar om 
en slags relation mellan två företeelser, till exempel en individ är medverkande 
och medansvarig i en handling således kommer denne att både påverka och 
påverkas av handlingen.  
 
Delaktighet som mål eller medel 
Delaktighet kan vidare betraktas som ett av de instrument eller medel som kan 
användas för att förankra förändringsarbeten. De anställdas delaktighet kan då 
bestå i allt från att de konsulteras om sina åsikter, till att de själva genomför en 
förändring på sin arbetsplats. Det finns de som ser på begreppet delaktighet som 
ett mål i sig (Paldanius, 1999; Winter, 1989).  
 
Delaktighet som inflytande 
En mer generell definition av begreppet delaktighet är att ”de som är berörda av 
en fråga får möjlighet att ge sina synpunkter, och att dessa synpunkter beaktas i 
samband med att frågan hanteras” (Dilschmann, Falck & Krafft, s.43, 2000). 
Denna definition anser vi tyda på att genom delaktighet får de berörda inflytande 
genom att deras synpunkter påverkar förändringen, men därmed är det inte 
säkert att delaktigheten automatiskt ger de berörda beslutsbefogenheter. Mitchell 
(Winter, 1989) vill se en utvidgning av det traditionella begreppet som mest 

  



innefattar delaktighet i beslutsfattande, till att även gälla inflytande över arbets-
processen och målsättningsfrågor.  
 
Vår definition av delaktighet 
Utifrån de tidigare presenterade definitionerna och synsätten på delaktighet är 
vår definition av begreppet således, att vi ser delaktighet som en hierarkisk 
process i vilka de berörda av en viss fråga har inflytande i olika stor 
utsträckning beroende på yttre och inre förhållanden. Med hierarkisk process 
menar vi att vi ser delaktighet som att ledningen delar med sig av makten att 
besluta, det vill säga delaktighet är en förmån som ges till de anställda i en 
demokratiseringsprocess, gällande beslut. Med yttre och inre förhållanden menar 
vi förhållanden som den berörda individen kan påverka i olika stor utsträckning. 
Exempelvis på inre förhållanden är hur individen är som person, vilket 
engagemang denne har till delaktighet, om denne har en vilja till delaktighet 
eller ej. Yttre förhållanden kan då exempelvis vara faktorer utom individens 
kontroll, så som ledarskapet och andra förutsättningar som finns i den miljö där 
delaktigheten utspelar sig. I frågan om delaktighet som mål eller medel, ser vi 
delaktigheten som både och, då den i början av en process är ett medel till att nå 
målet, den högsta graden av delaktighet. 
 
 
1.4 Disposition 
 
Kapitel ett ger en introduktion till studiens problemområde, en presentation av 
studiens syfte, frågeställningar, avgränsning och centrala begreppen. Kapitel två 
ger en översikt över befintlig ledarskapsforskning. Därefter introducerar vi beg-
reppet delaktighet, dess betydelse och komplexitet och en modell av delaktighet. 
Tidigare forskning om faktorer som påverkar delaktigheten presenteras därnäst. 
Avsnittet avslutas med en problematisering över den teoretiska referensramen. 
Tredje kapitlet beskriver de metodologiska utgångspunkter, vårt tillvägagångs-
sätt, utformning av intervjuguide, urval av intervjupersoner, genomförande, samt 
bearbetning och analys av det empiriska materialet samt olika kvalitetskriterier 
som ligger till grund för denna studies resultat. I kapitel fyra redovisas studiens 
resultat. Resultat från frågeställning ett och två presenteras och belyses med 
hjälp av citat. I kapitel fem förs en diskussion kring studiens frågeställningar, 
teori och resultat. Vi presenterar även studiens slutsats. Slutligen ges en kritisk 
reflektion kring studiens tillvägagångssätt, resultat. Avslutningsvis ger vi förslag 
till fortsatt forskning gällande ledarskap delaktighet. 

  



2 Teoretisk referensram 
 
Detta avsnitt inleder vi med att presentera ett sammandrag över den befintliga 
ledarskapsforskningen, hur ledarrollen har förändrats samt teorier om ledar-
skapet i offentlig decentraliserad organisation. Följande avsnitt presenterar vi 
begreppet delaktighet, dess betydelse, komplexitet, mångsidighet samt en indel-
ning av delaktighet i olika grader. Det tredje avsnittet specificeras mer till vår 
studie och de faktorer i ledarskapet som påverkar delaktigheten. En beskrivning 
av vår syn på presenterade teorier sammanfattas sedan i en schematisk modell. 
 
 
2.1 Ledarskap 
 
Inom ledarskapsforskningen finns en mängd teorier och befintlig forskning. 
Yukl (1998) menar att det finns omkring 10 000 böcker och publicerade artiklar. 
Nedanstående forskningsöversikt kommer visa att olika aspekter av forskningen 
stått i fokus under olika tidsperioder. Fredrick W. Taylor, Henri Fayol och Max 
Weber, har alla fått stor betydelse för dagens arbetsdelning och styrmodeller, 
vilka samtliga verkade i början av 1900-talet. Dessa ledningsprinciper har fått 
stor betydelse, men samtidigt kritiserats (Björkman, 2002). I takt med att 
samhället förändrats och utvecklats upplevs de klassiska styrformerna som 
förlegade. Utöver den klassiska skolbildningen finns även den individorien-
terade-, systemorienterade-, situationsanpassade-, aktivitetsorienterade samt den 
aktörsorienterade skolan som alla kommit att dominera ledarskapsforskningen 
under 1900-talet (Eriksson & Wåhlin, 1998). Den individorienterade skolan har 
sin förankring i Human Relations- rörelsen, vilken från mitten av 1950-talet 
starkt influerar ledarskapsforskningen med en humanistisk grundsyn som fram-
förallt fokuserar på motivations- och samarbetsprinciper. Inom den system-
orienterade skolan betonas helheten och betydelsen av att se ledningssystemet i 
ett större samanhang. Den aktivitetsorienterade skolan inriktar sig på enskilda 
ledares aktiviteter.  Inom den aktörsorienterade skolan ses en förändrad syn på 
aktörerna i organisationen. Ledarskap har tidigare, både i praktiken, i 
organisationer och i litteraturen, beskrivits och tolkats som ett könsneutralt 
fenomen (Wahl, 2003). Ledarskaps har även studerats från ett genusperspektiv 
Fogelberg Eriksson (2003). Att ledarskapet och forskningen har förändrats under 
de senaste decennierna presenterar vi närmare nedan.  
 
 
2.1.1 Förändrat ledarskap 
 
I och med att samhället har förändrats går vi, enligt Rendahl (1995), allt mer mot 
en förändrad arbetsmarknad. En konsekvens av denna utveckling är förändrade 
organisationsformer med ökad frihet och större självständighet för individerna i 

  



arbetet. Ledarskapet handlar inte längre om detaljstyrning och regelstyrning utan 
om att ge utrymme för och stimulera lokal handlingsfrihet (Sandberg, 2003). 
Bekérus & Edström hävdade redan 1988 att stora förändringar ägde rum inom 
organisationerna, och att dessa förändringar innebar ett doktrinskifte (Sandberg 
& Targama, 1998). Det nya ledarskapet innebär, enligt Sandberg & Targama 
(1988) att ledarskapet går ifrån en ledning via detaljerade regler och anvisningar 
till en ökad frihet och mer ansvar för medarbetarna, samt en ledning via idéer 
och visioner. Den förändrade människosynen innebär ett större ansvar och ökad 
handlingsfrihet för individen. Flera forskare har ställt sig kritiska till Bekérus & 
Edströms resonemang om att ett doktrinskifte skulle ha ägt rum (Sandberg & 
Fogelberg Eriksson, 2000). Flera trender råder idag inom många organisationer, 
och enligt Rendahl (1995) är allt fler organisationer flödesorienterade och 
decentraliserade. Ett utmärkande drag för dagens organisationer är arbetet med 
målstyrda grupper som enligt Yukl (1998) även blivit vanligt inom service-
sektorn. Målstyrning uppfattas i allmänhet att ta tillvara de anställdas kompetens 
och kunskap, och som ett led i detta decentraliseras beslut och ansvar (Milsta, 
1994). Ledarskap i en målstyrd, decentraliserad organisation ser annorlunda ut 
än i en regelstyrd. Istället för att styra och leda verksamheten blir huvudupp-
giften för chefer att stödja och utveckla medarbetarna att arbeta mot gemensamt 
formulerade mål. Vi fördjupar dessa tankegångar i följande avsnitt.  
 
 
2.1.2 Ledarskap i offentlig decentraliserad organisation 
 
Med inträdet i EU har ett förnyelsearbete inom den offentliga sektorn påbörjats. 
Enligt Holmberg (2003) finns förnyelsens rötter i ledningsfilosofin som kommit 
att kallas new public management, där centrala inslag är avreglering, 
privatisering, kontraktstyrning och decentralisering. Som vi nämnt tidigare, 
ställs nu nya krav på ledning, styrning och ledarskap.  
 
Det som kännetecknar en offentlig verksamhet är, enligt Hagström (1990), de 
politiska rambetingelserna. Verksamheten styrs under demokratisk kontroll, 
vilket innebär att politiker beslutar och tjänstemän verkställer. Beslutande organ, 
som är valda av folket, tar initiativ, formulerar mål samt kontrollerar verk-
ställarna. Tjänstemännen tolkar och verkställer i sin tur fattade beslut. På senare 
tid har många områden inom den offentliga sektorn utsatts för yttre konkurrens 
med privata företag, men även inre konkurrens mellan olika offentliga sektorer. 
Ett speciellt viktigt verksamhetsinslag i många offentliga organisationer, utgör 
myndighetsutövningen, och även att offentliga organisationer är öppna för insyn 
utifrån, av rättsäkerhets- och ansvarighetsskäl.  
 
Henning & Granholm (2003) menar att det offentliga ledarskapet ofta beskrivs 
som konfliktfyllt och svårgripbart, att relationen mellan politiker och tjänstemän 

  



ifrågasätts, ledarens roll är oklar och ansvar och befogenheter följs inte åt. Deras 
beskrivning ger en komplicerad bild av det offentliga ledarskapet. Offentligt 
ledarskap innefattar både politiker och tjänstemän. För att mer precisera och 
avgränsa vår studie, syftar vi fortsättningsvis på tjänstemän som ledare när vi 
talar om offentligt ledarskap.  
 
Ju högre upp någon befinner sig i en hierarkisk organisation desto mer makt, 
auktoritet och inflytande får denne och därmed fullmakt att fatta beslut. Ju mer 
decentraliserad organisationen är desto större frihet läggs på lägre nivåer. 
Därmed menar Adizes (2004) att det krävs olika företagsledarstilar beroende på 
om organisationen är centraliserad eller decentraliserad. Södergren (2000) 
skiljer mellan politisk respektive administrativ decentralisering inom kom-
munen. Politisk decentralisering innebär att den politiska beslutanderätten 
delegeras från centrala politiska organ till politiska nämnder eller kommittéer. 
Administrativ decentralisering innebär att beslutanderätten över tjänsteutövande 
eller arbetsuppgifter delegeras till arbetsenheterna, team eller lokalkontor. En 
följd av omorganiseringar som skett genom decentraliseringar i offentlig verk-
samhet, är att chefsrollen genomgått stora förändringar (Fridolf & Rydberg, 
1995). När chefspositionerna flyttas ner i organisationen, oftast till enheterna, 
har cheferna kommit närmare personalen och är därmed mer nåbara idag. Chefer 
på lägre nivåer har fått ökat ekonomiskt ansvar och ökat verksamhetsansvar. För 
de lokala cheferna innebär decentraliseringen större frihet, ansvar och befogen-
heter. Dessa chefer lämnas enligt Ingela Thylefors (1991), ofta i sticket vilket 
blir problematiskt. Hagström (1990) menar att beroende av de politiska beslut 
och restriktioner som finns inom den offentliga sektorn, måste 1:a linjens chefer 
många gånger verka utan en stor del av inflytande. Hagström (1990) menar att 
det är viktigt att ansvar och befogenheter följs åt, då det är svårt att ta ansvar vid 
avsaknad av ekonomiska befogenheter. Olika styrstrukturer påverkar vilket 
ledarskap som bedrivs inom organisationen.  
 
Detta avsnitt har presenterat en överblick över ledarskapsforskningen, den 
förändrade ledarskapsrollen samt hur ledarskapet ser ut i offentlig decent-
raliserad verksamhet. Vi kommer härnäst se närmare på delaktighetsbegreppet.  
 
 
2.2 Delaktighet  
 
I det följande avsnittet presenteras tidigare forskningen om delaktighet. Vi 
presenterar faktorer som har betydelse för delaktighet samt en modell där olika 
grader av delaktighet belyses.  
 
 

  



2.2.1 Delaktighetens betydelse och mångsidighet 
 
Det finns idag en stark konsensus om att delaktighet har betydelse i dagens 
organisationer, men exakt vilken betydelse den har för kommande resultat råder 
det delade meningar om (Hultman & Klasson, 1995). Olika studier visar på olika 
resultat. Hodson (2002) menar att det inte är säkert att delaktighet leder till att 
effektiviteten blir högre. Mizrahi (2002) visar dock på motsatsen, och menar att 
delaktighet leder till stabilitet och effektivitet i företagen samtidigt som det 
också leder till medarbetarnas tillfredsställelse. Delbridge & Whitfield (2001) 
visar i sin studie att projekt som genomförts med högre grad av medverkan från 
medarbetarna i beslutsfattandet känner ett större upplevt inflytande än i projekt 
som mer fokuserats på produktion. Hur delaktighet kan åstadkommas i praktiken 
finns det knapphändig information om (Ellström & Kock, 2003). Enligt Ellström 
& Kock (2003) finns det inbyggda motsättningar mellan ledningens strävan att 
styra verksamheten och deras önskan om att låta de anställda delta i beslut. Det 
finns en skillnad mellan visionen om hur det borde vara och hur det ser ut i 
verkligheten. Utmaningen för ledarna är enligt Ellström & Kock (2003) att få 
andra inom organisationen att förstå innebörden av det som ska göras. För att 
förstå en vision är det viktigt att få vara med och utforma den.  
 
Delaktighet är ett begrepp som är komplext och mångsidigt, vilket innebär att 
det kan studeras från olika utgångspunkter. Betydelsen av delaktighet beror 
främst från vilket perspektiv begreppet betraktas. Flertalet forskare (Hedvall, 
1980; Yukl, 1989) betraktar delaktighetsbegreppet i följande dimensioner: 1) 
Vem är delaktig? Delaktighet handlar om olika nivåer i en organisation, 
exempelvis ledning, anställda och andra intressenter utifrån som till exempel 
myndigheter, aktieägare och fackförbund. 2) Delaktig i vad? Det kan röra sig 
om rutiner, personalfrågor, arbetsuppgifter, arbetsförhållanden och företags-
policy. 3) I vilken grad är någon delaktig? Delaktighet kan variera över en 
gradskala från ingen delaktighet till full delaktighet. Ytterliggare indelningar gör 
Black & Gregersen (Morgan & Zeffane, 2003) som bland annat åtskiljer formell 
och informell delaktighet. Informell delaktighet baseras på öppna frågor i 
verksamheten. Formell delaktighet baseras på regler och procedurer och handlar 
om direkt och indirekt delaktighet. Den indirekta delaktigheten handlar om 
representativ delaktighet och den direkta delaktigheten innebär att de som direkt 
berörs är med och fattar beslut. Den direkta delaktigheten betyder en högre grad 
av delaktighet. Det görs även en åtskillnad mellan vertikal och horisontell 
delaktighet. Vertikal delaktighet inbegriper oftast delaktighet i beslutsprocesser, 
den kallas ibland också för administrativ delaktighet (Paldanius, 1999). Den 
vertikala delaktigheten är ofta initierad uppifrån och tillåter de anställda att delta 
i beslut som normalt fattas ovan dem. Ett horisontellt perspektiv på delaktighet 
innebär att man fokuserar mer på fältpersonalens behov av frihet och makt över 
lokala beslut. I vår studie studerar vi bland annat i vilken grad någon är delaktig.  

  



2.2.2 Grad av delaktighet 
 
Flertalet studier om delaktighet bygger på indelningar av begreppet i grader och 
studierna skiljer sig åt i olika stor utsträckning. Då vi inte finner en befintlig 
indelning i grader av delaktighet tillämpbar i vår undersökning, väljer vi att göra 
en egen indelning bestående av fem nivåer, som bygger på forskning, vilken 
presenteras nedan.  
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

3) Viss grad av delaktighet: Tvåvägs 
     kommunikation. 

1) Mycket hög grad av delaktighet: Ingens inflytande är mer värt än 
någon  annans – jämlikhet. 
Demokratisk process. 

5) Ingen delaktighet: Medarbetarna 
               har  inget      
               inflytande alls.

Ingen 
delaktig-

het. 

4) Låg grad av delaktighet: Envägs 
   kommunikation.
 

2) Hög grad av delaktighet: Medarbetarna fattar egna beslut  
    inom de ramar ledningen satt.  

Planerar 
och 

påverkar 
beslut. 

 
Fattar 
beslut. 

  Modell 1. Grad av delaktighet i fem nivåer. 
 
Modell 1 presenterar fem nivåer av grad av delaktighet. Grad och nivå är 
detsamma, alltså grad ett, mycket hög delaktighet, är det samma som nivå ett. 
Modellen skall förstås som att ju högre upp i nivåerna, desto mer delaktiga är 
medarbetarna. Nivåerna går inte i varandra, de kan ses som separata nivåer. Att 
de fyra översta nivåerna ändå till viss del presenteras två och två, beror på att de 
har vissa gemensamma nämnare. Vi presenterar kortfattad vad som ingår under 
respektive nivå, och hänvisar till tidigare uppsats för utförligare beskrivning 
(Kjellgren & Larsson, 2003). Modellen bygger på tidigare forskning 
(Dilschmann et al, 2000; Hedvall, 1980; Lundin, 1988; Patemans, 1979; 
Svensson, Aronsson & Höglund, 1990; Yukl, 1989). Vi börjar med nivå ett, 
mycket hög grad av delaktighet. 
 
Det som kännetecknar mycket hög grad av delaktighet, är att anställda och 
ledningen fattar beslut tillsammans och ingens inflytande är mer värt en någon 
annans. Delaktighet på denna nivå anser vi kan vara både genom direkt och in-

  



direkt deltagande. Med indirekt delaktighet menar vi någon form av represen-
tativ delaktighet som godkänts av alla berörda och som genomförs i en demok-
ratisk process. I hög grad av delaktighet anger ledning och chefer mål och 
ramar, där det sedan är upp till realiseringsarenan att utifrån egna förutsättningar 
tolka målen och hitta vägarna dit. Varför vi inte betraktar denna grad av 
delaktighet som den högsta beror enligt oss på att ledningen sätter ramarna och 
har därmed en större makt. Viss delaktighet innebär att det sker någon form av 
tvåvägskommunikation här mellan ledning och medarbetare där ledaren frågar 
efter de anställdas åsikter, men beslutar ensam efter att ha begrundat dessa. Den 
låga graden av delaktighet betraktar vi som all form av envägskommunikation, 
där ledningen informerar medarbetarna om kommande förändringar, planer och 
beslut. Det finns ingen möjlighet för medarbetarna att uttrycka sin åsikt, utan de 
kan enbart lyssna och verkställa redan fattade beslut. Ingen delaktighet kan 
handla om pseudoparticipation, vilket innebär att de anställda vilseleds med att 
tro att de är delaktiga i och med att de tillåts ifrågasätta och diskutera beslutet. 
Detta är en teknik från företagsledningen att få de anställda att tror att de är 
delaktiga genom att acceptera ett redan fattat beslut. Vi kommer vidare att 
presentera tidigare forskning av faktorer i ledarskapet som är av betydelse för 
medarbetarnas grad av delaktighet. 
 
 
2.3 Ledarskap och delaktighet 
 
Inom ledarskapsforskningen finns vissa grundläggande likheter från olika 
tidsepoker som gör det möjligt att klassificera hur forskningen förändrats över 
tid (Maltén, 2000; Sandberg & Fogelberg Eriksson, 2000). En traditionell 
indelning av ledarskapet, från Lewin, Lippit och Whites experiment, är att se på 
ledaren som den; demokratiske-, auktoritära- eller låt gå ledaren (Bolman & 
Deal, 1997; Wiberg, 1992). Blake & Mouton (1964) har lanserat en 
tvådimensionell ledarskapsmodell, som menar att en ledare både behöver vara 
uppgiftsorienterad och personinriktad. Ledaren måste både inneha kompetens 
till produktion, styrning, kontroll och samtidigt uppmuntra och stimulera 
medarbetare, ge inflytande och beröm. Hagström (1990) beskriver Bass & 
Valenzi´s modell som utgår från att ledaren antas vara mer styrande om denne 
upplever sig ha mer makt och information än sina underordnade. Har gruppen 
information till att lösa problemen, antas ledaren konsultera mera. När de 
underordnade har både makt och information antas ledaren delegera mer och 
slutligen så antas ledaren förhandla mer när denne upplever sig ha informationen 
men saknar makten. Bass & Valenzi´s modell utgår från att ledarens agerande 
beror på ledarens perception av vad som påverkar systemet utifrån samt 
relationerna inom systemet (Hagström, 1990).  
 

  



Hur en ledare agerar och vad en ledare gör kan till viss dels studeras i ledarens 
arbete. Yukl (1998) delar in forskningsfältet i två grenar, där den ena grenen 
studerar hur ledaren spenderar sin tid och den andra grenen jämför ineffektiva 
och effektiva ledare. Milsta (1994) menar att studier om; vad ledaren säger att 
denne gör, hur ledaren agerar i sitt arbete, hur ledaren hanterar kommunikation 
och information samt ledarens relation till medarbetarna, främst avgör vad 
ledaren gör i sitt arbete. Vad en ledare egentligen gör har Mintzberg delat in i tre 
huvudgrupper av roller en ledare antar; relationsroll, informationsroll och en 
beslutsroll (Eriksson & Wåhlin, 1998; Maltén, 2000; Sandberg & Fogelberg 
Eriksson, 2000). Relationsrollen innebär att vara symbolfigur, nätverksansvarig 
och visionär nyskapare. Informationsrollen medför övervakning, spridning av 
information (inåt) samt talesman (utåt). Beslutsrollen handlar om att vara 
initiativtagare, problemlösare och resursfördelare. Mintzberg fann i sin studie att 
alla ledare inte utövade dessa roller i samma utsträckning. Vilken roll ledarens 
ägnade sig mest åt berodde på omgivningen, arbetet, personen och situationen.  
 
 
2.3.1 Tillit 
 
Den ökade graden av frihet i en decentraliserad organisation bidrar till att ledar-
na måsta våga delegera arbetsuppgifter och överlåta full handlingsfrihet till sina 
medarbetare. Fridolf & Rydberg (1995) menar att chefen måste våga släppa 
kontrollen om detaljerna och våga låta andra människor växa i organisationen, 
samt att detta handlar om mognad. Fridolf & Rydberg (1995) fördjupar detta 
resonemang och menar att mognad kan handla om kön, att kvinnor kommit 
längre än män när det gäller att åstadkomma resultat genom andra människor. 
De menar att ”Det manliga chefskapet har mer karakteriserats av att man 
åstadkommer resultat själv. Därför har generellt sett kvinnor bättre 
förutsättningar att hantera det nya ledarskapet” (Fridolf & Rydberg, s. 56, 
1995). Johansson (1997) skiljer mellan två olika sätt att utöva ledarskap. Det 
manipulativa ledarskapet, som går ut på att ge en känsla av delaktighet, med 
syfte att skapa lojalitet. Det andra ledarskapet kallar han för det ärliga ledar-
skapet, där man tror på människors förmåga och har tillit till människorna samt 
ser individers utveckling som nödvändig för organisationens utveckling.  
 
 
2.3.2 Människosyn  
 
Tillit till medarbetarna beror till stor del på vilken människosyn ledaren har som 
utövar ledarskapet. Med stöd av empiriska rön finns det enligt Rubenowitz 
(1996), tre avgörande förutsättningar som påverkar delaktighet och förändrings-
arbete; ledningens flexibilitet och människosyn, attityderna bland befattnings-
havare på mellannivå samt de förändringsansvarigas motivationspsykologiska 

  



insikter och förståelse för vad som kan motivera de som aktivt kommer att 
medverka. Att ledningens människosyn spelar stor roll visar Rubenowitz (1996) 
studies huvudresultat som sammanfattas på följande sätt ”att man från lednin-
gens sida hyser tilltro till medarbetarna och är beredd att satsa på dem, låta 
deras kompetens komma till sin rätt, och att man organiserar upp arbetet på ett 
sätt som möjliggör utveckling och enskilt ansvarstagande” (Rubenowitz, 1996, 
s. 244). Rubenowitz (1996) menar att det sällan är någon diskrepans mellan ord 
och handling om ledaren har en genuint positiv människosyn. Denna människo-
syn tar sig uttryck i en beredvillighet att satsa på medarbetarnas kompetens-
utveckling, ge dem befogenheter att fatta beslut och att själva se till att lägga 
upp sitt arbete så att de uppställda målen uppnås.   
 
 
2.3.3 Anpassat ledarskap 
 
Schein (1988) menar att människan förändras från tid till annan och även 
situationen på arbetsplatsen. Behov och motiv kan alltså växlas och det sker ett 
ständigt växelspel mellan individers och organisationers behov. Ledarskapet bör 
med andra ord enligt Schein (1988) situationsanpassas. Wiberg (1999) urskiljer 
tre olika strukturer för ledarskap, vilka grundar sig på medarbetarnas kompetens 
och erfarenhet. Han menar att ju bättre kompetens en medarbetare har för ett 
uppdrag desto mindre styrt ledarskap, och omvänt, ju mindre erfarenhet och 
kunskaper medarbetaren har, desto mer styrt ledarskap. Detta ger ett begränsat 
handlingsutrymmer med lite frihet men i gengäld trygghet, och omvänt, vidare 
handlingsutrymme och större frihet ger ökad risk för att göra fel. Beroende på 
medarbetarens nivå bör ledaren, enligt Wiberg (1999) anpassa ledarskapet. 
Efterhand, som chefen märker att medarbetarens kompetens ökar och 
medarbetaren känner sig säkrare, ökar handlingsutrymmet. Vi kan se att 
Wibergs tankar grundar sig på Hersey & Blanchards ledarskapsmodell (1993), 
som grundar sig på att ledarskapet är situationsbetingat. Den utgår från två 
ledarskapsdimensioner, uppgifts- och relationsinriktat ledarskap, vilken inne-
håller fyra ledarskapsstilar; beordra, sälja, deltaga och delegera. Beroende på 
medarbetarnas grad av mognad används respektive ledarskapsstil. Modellen har 
ifrågasatts eftersom den inte rör frågor som exempelvis struktur, politik och 
symboler (Hersey & Blanchard, 1993). 
 
 
2.3.4 Tydlig kommunikation och organiserat arbete 
 
Utifrån medarbetarnas perspektiv kan delaktighet handla om att kunna påverka, 
medan det ur lednings- och ledarperspektiv kan handla om graden av styrning 
kontra frihet. Detta betyder, som vi nämnt ovan, att delaktighet betyder olika 
saker för olika människor (Hägerfors & Brattgård, 1992). Olika uppfattningar 

  



om delaktighetens innebörd skapar lätt motsättningar. Det är därför viktigt, 
enligt Dilschmann et al (2000) att en diskussion förs om vad parterna menar 
med delaktighet, samt hur villkoren för delaktigheten ser ut.  Det handlar här i 
stor utsträckning om en klar och tydlig kommunikation mellan ledning och 
medarbetare. Tydligheten handlar också om att tydliggöra förståelsen om att 
allas synpunkter kommer, eller inte kommer, att påverka beslut och resultat. 
Sambandet mellan den process medarbetarna är delaktiga i och beslutsbefogen-
heterna måste vara tydligt för att medarbetarna ska kunna lita på att deras 
medverkan påverkar beslutstagandet (Dilschmann et al, 2000). Målen måste gå 
att härleda till den enskilde individens egen situation för att medarbetaren ska 
anse sig delaktig. Om ledaren är otydlig eller oklar över det egna ansvaret och 
de egna befogenheterna påverkas medarbetarnas möjligheter, till att utveckla en 
mer aktiv medarbetarroll, negativt. Om det råder oklarheter med ramar och 
gränser skapar det förvirring och osäkerhet hos medarbetarna (Dilschmann et al, 
2000; Illeris, 1976).  
 
Beslut som fattas över huvudet på medarbetare leder oftast till starka reaktioner 
och motstånd. Speciellt får medarbetarna svårt att skilja mellan sak (vad som 
skall förändras) och person (chefen som aktör), vilket enligt Lind Nilsson (2003) 
lätt leder till beskyllningar och syndabocksprojiceringar. Det är viktigt att sakligt 
informera och diskutera bakgrunder till omställningar för att få ökad förståelse 
för vad som sker i organisationen menar Lind Nilsson (2003).  
 
För att få medarbetarna så delaktiga som möjligt måste de ges tid och handlings-
utrymme (Dilschmann et al, 2000; Hägerfors & Brattgård, 1992). Efterstävas 
hög delaktighet blir kraven högre på ett organiserat arbete med fungerade 
samverkan för att hålla ihop. Därmed är antalet berörda medarbetare avgörande 
för hur arbetet med delaktighet ska organiseras. En uppmuntrande kultur som 
tillåter misstag är viktigt för att ge medarbetaren spelrum att våga testa sig fram. 
Det är viktigt att alla har ett eget handlingsutrymme att tolka uppgifter på 
(Dilschmann et al, 2000; Hägerfors & Brattgård, 1992). Delaktighet tar tid, 
bland annat ska möten, samtal, information tolkas och översättas till beslut. Det 
är därför viktigt att medarbetaren känner att det avsätts tid till delaktighet 
(Dilschmann et al, 2000). 
 
 
2.3.5 Motiv och engagemang till delaktighet 
 
Bakom delaktigheten döljer sig oftast ett motiv till varför någon är delaktig. 
Från ett organisatoriskt perspektiv kan man fråga sig varför organisationen vill 
att medarbetarna ska vara delaktiga, vad har organisationen för syfte med delak-
tigheten? Från ett individuellt medarbetarperspektiv kan man fråga sig vad det är 
som gör att medarbetarna väljer att vara delaktiga? Winter (1989) menar att 

  



personalens motiv ligger på det personliga, vardagliga planet. Personalen strävar 
efter materiella förbättringar, förändrad arbetsprocess, ökad autonomi samt 
möjligheter till självförverkligande. 
 
Allen, Lucero och Van Norman (1997) visar i sin studie vikten av att medarbet-
arna stödjer och accepterar projekt som genomförs i företag. Dessa resultat stöds 
av Renn (1998) som har funnit att delaktighet är indirekt kopplat till hur bra eller 
dåligt man utför en viss uppgift beroende på hur man accepterar målen. De med-
verkande som ingått i projekt som byggt på frivillighet visar en högre motivation 
än icke frivilliga. Delaktighet som är byggt på frivillighet uppfattas mer positivt 
än ofrivillig delaktighet (Dilschmann, 1996). Allen, Lucero & Van Norman 
(1997) studie visar att individer som har ett inre kontrollfokus och ett behov av 
att utvecklas passar bättre för projekt som bygger på delaktighet. Det betyder att 
medarbetarnas motiv till att vara delaktiga till stor del beror på om projekten är 
förmånliga för dem och om de inte står i vägen för deras intressen. Delaktighet 
är alltså mest attraktivt för de personer som vill tillfredsställa ett högre behov 
genom arbetet. Furnham (1997) menar att personer med ett inre kontrollfokus 
presterar bäst i situationer med hög delaktighet och personer med ett yttre 
kontrollfokus presterar bäst i situationer med låg delaktighet. Detta visar på att 
delaktighet har olika betydelse för olika människor och vilket kontrollfokus 
personerna har kommer då att ge utslag för vilket motiv som ligger till grund för 
delaktigheten.  
 
En viktig faktor är att förstå de psykologiska effekter som delaktighet innebär 
för berörda människorna. Forslin och Kira (2000) visar i sin studie att det mest 
grundläggande skälet till misslyckade förändringsarbete är bristande insikter i 
psykologi. I många fall antar man att människor enbart drivs av egenintresse och 
glömmer därmed bort deras sociala behov. Ett inre engagemang och ansvars-
tagande gentemot organisationen är en förutsättning för delaktighet menar 
Vansina (1998). Människor kan enligt Argyris (1998) engagera sig på två olika 
sätt, antingen genom externa eller interna vägar. Båda är värdefulla i arbetet, 
men det är endast den interna vägen som ger medarbetaren bemyndigande. 
Externt engagemang uppstår om medarbetarna har dålig kontroll över sin arbets-
situation. Han menar att ju mindre makt människor har över sina liv, desto 
mindre engagemang kommer de att ha. Om arbetsgivaren vill att medarbetarna 
ska ta mer ansvar över sitt eget bestämmande, måste de uppmuntra till internt 
engagemang. Så länge medarbetarna känner att de är kontrollerade, kommer de 
inte att känna ett inre engagemang. Exempelvis leder inte högre kompensation 
och bättre karriärvägar till ett inre engagemang. Endast via ett inre engagemang 
leder medverkan till delaktighet. Enda möjligheten att åstadkomma ett inre 
engagemang är enligt Argyris (1998) att involvera de anställda när mål och 
arbetsmetoder skall definieras. Brulin och Nilsson (1997) menar att det är viktigt 

  



att medarbetarna känner att de är delaktiga i initiativet till en förändring för att 
nå framgång i arbetet.  
 
Skapa förutsättningar för delaktighet är ett ledningsansvar, men om förutsätt-
ningarna finns, är det upp till den enskilde individen att själv ta ansvar för det 
egna engagemanget och för den egna delaktigheten. Dilschmann et al (2000) 
menar att man inte blir delaktig utan man gör sig delaktig. Gustavsen (1990) 
lyfter fram vikten av att alla deltagande har en plikt att vara aktiva i deltagandet, 
att ta ansvar för sin egen och andras delaktighet. Han menar att det är viktigt att 
individen tar ansvar både med att få fram sin egen synpunkt, men också med att 
bidra till att andra får fram sin. Han utgår från dialogen som en demokratisk 
arbetsform och menar att förståelse mellan deltagarna bäst uppnås genom 
diskussion, där det är viktigt att man har en tolerans om oenigheter och 
accepterar att andra har bättre argument än ens egna.  
 
Wiberg (1999) definierar delaktighet som ”självvalda åtaganden och engage-
mang för gemensamma uppdrag”, vilket han utvecklar med att ”bakom ett 
åtagande ligger ett självständigt val”, som han menar är nyckeln till personligt 
ansvar (Wiberg, s 237, 1999). Den som åtar sig en uppgift, tar sig ett personligt 
ansvar för uppgiften, medan den som ålägger en annan människa en uppgift 
själv behåller ansvaret. Vidare menar Wiberg (1999) att delaktighet varken är en 
känsla eller något man kan ”bli” i likhet med att bli informerad, utan han menar 
att delaktighet är både en uppsättning förhållningssätt och en uppsättning 
relationer. Delaktighet beskriver människors förhållningssätt till sina arbets-
uppgifter, framförallt självständigheten och engagemanget i åtagandet. Wiberg 
(1999) menar att en ökad grad av självständighet och ett ökat engagemang tyder 
på ökad delaktighet. I vilken grad man vill ”ta del av” andra på arbetsplatsen 
avgör vilken relation man har. Med ökad delaktighet följer fördjupade relationer 
till andra människor. En ledares uppgift är enligt Wiberg (1999) att skapa rätt 
förutsättningar för delaktighet, vilket inte betyder att få någon att bli eller känna 
sig delaktig, utan att anpassa ledarskapet till den nivå av delaktighet där 
medarbetarna befinner sig för ett aktuellt åtagande. Chefen bör stödja och 
vägleda medarbetaren på den nivå som medarbetaren behöver för att denne allt 
mer självständigt och mer engagerat kan välja att genomföra sina åtaganden.  
 
 
2.3.6 Praktiska svårigheter med delaktighet  
 
Det finns stora förväntningar på delaktighet och dess effekter. Höga förvänt-
ningar kan ofta bidra till att projekt misslyckas då förväntningar inte införlivas 
(Brulin & Nilsson, 1997; Illeris, 1976; Moxnes, 1984). Delaktighetsidealet 
betraktas av många som manipulativt och skendemokratiskt. En utgångspunkt 
många har i samband med delaktighet menar Winter (1989) är att medarbetarna 

  



förväntas ha viljan att delta om det innebär något positivt för dem, medan 
ledningen har en bristande förståelse för varför de anställda inte tacksamt vill 
engagera sig när tillfälle ges. Vidare menar Winter (1989) att det är lika rimligt 
att människor inte strävar efter vinstmaximering. Denna motsättning innebär att 
delaktighet inte kan tas för givet. Ett kluvet förhållningssättet har uppstått när 
man sökt öka personalens delaktighet, samtidigt som man sökt bevara ett klart 
partsförhållande. Det har visat sig problematiskt att finna balansen mellan 
medarbetarnas delaktighet och ledningens auktoritära förhållningssätt. Samtidigt 
är medarbetarna och ledningen ofta inte vana vid de nya arbetsformerna (Illeris, 
1976; Winter, 1989). Argyris (1998) menar att medarbetarna ofta är ambivalenta 
gällande deras bemyndigande i dessa frågor. Han menar att personalen ofta 
tycker att allt är bra så länge de inte hålls personligt ansvariga.  
 
Winter (1989) lyfter också upp risken med att tro att de problem som finns i de 
hierarkiska organisationerna försvinner i och med att man plattar till dem, och 
gör medarbetarna mer delaktiga. Många tror att bara genom att göra medarbetar-
na mer delaktiga så försvinner problem.  Winter (1989) menar att det krävs 
mycket mer av organisationerna för att komma till rätta med problemen. Många 
inser inte att delaktighet enbart är ett steg på vägen. Winter (1989) finner två 
orsaker till varför man ofta misslyckas med delaktighet som operativ strategi. 
Dels de orealistiska förväntningarna som vi nämnde ovan, men också brister i 
strategins tillämpning. Det handlar om problem med att starta och leda delaktig-
hetsprocessen. Det finns också de, som hävdar att de anställdas medverkan i bes-
lutsfattande kan resultera i sämre effektivitet. Kvalitativt sämre beslut, fördröj-
ningar och fler möten som inkräktar på den produktiva arbetstiden skulle vara 
exempel på detta (Winter, 1989). Många ser också ökade kostnader med 
delaktighet. På kort sikt kan ett delaktigt arbetssätt vara svårt att försvara 
ekonomiskt. 
 
 
2.4                 Problematisering av den teoretiska referensramen 
 
Teorierna ovan visar att fenomenen ledarskap och delaktighet är mångsidiga och 
komplexa på flera sätt och många faktorer, utöver ledarskapet som påverkar 
medarbetarnas delaktighet. Vårt antagande är att de presenterade teorierna på 
olika sätt kan relateras till varandra, och på så sätt också påverka varandra. Med 
de politiska rambetingelserna menar vi att en offentlig verksamhet styrs under 
demokratisk kontroll, vilket innebär att politiker beslutar och tjänstemän 
verksställer. Ledarskapet inom offentlig verksamhet beskrivs ofta som konflikt-
fyllt då relationen mellan politiker och tjänstemän ofta ifrågasätts, ledarrollen är 
oklar och ansvar och befogenheter följs ofta inte åt. De politiska rambetin-
gelserna, ser vi, ligger som grund för andra förutsättningar som påverkar medar-
betarnas delaktighet. Vi ser det som att förutsättningar för delaktighet kan delas 

  



in i yttre och inre förhållanden som påverkar graden av delaktighet. Exempel på 
yttre förhållanden är hur arbetet är organiserat, det vill säga strukturen och hur 
kommunikationen i företaget ser ut. Andra yttre förhållanden är vilka motiv 
ledningen har till delaktighetsarbetet och hur ledningen påverkar och stödjer 
detta arbete, samt vilket ledarskap som ageras. Vilket ledarskap som tillämpas 
beror på ledaren, hur denne är som person och vilken människosyn den personen 
har. Exempel på inre förhållanden är eget engagemang och vilja, samt olika 
personliga egenskaper. Detta resonemang tydliggörs av figuren nedan som 
åskådliggör tankegången. Vår inriktning i denna studie, är att se på ledarskapet 
som arbetsutövning, agerande/handling, i ledarskapet och hur detta ledarskap 
påverkar medarbetarnas delaktighet. 
 
 

Politiska rambetingelser 

Ledarskap (som arbetsutövning) 

Inre förhållanden Yttre förhållanden 

Faktorer som påverkar medarbetarnas delaktighet 

Medarbetarnas grad av delaktighet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modell 2. Faktorer som påverkar medarbetarnas grad av delaktighet.  
 
De inre och yttre förhållandena utgör några av förutsättningarna för delaktighet, 
som vi anser påverkar medarbetarnas grad av delaktighet. Vi är medvetna om att 
det finns många fler förhållanden som påverkar delaktighetens utsträckning, 
men då fokus i vår studie är att undersöka ledarskapets betydelse för graden av 
delaktighet, väljer vi att begränsa studien och fokus ligger således på de yttre 
förhållandena och i synnerhet på ledarskapet som arbetsutövning. 
 

  





3  Metod 
 
I följande kapitel beskriver vi de metodologiska ställningstaganden som ligger 
till grund för denna studie. Vidare presenterar vi vårt tillvägagångssätt, urval 
av intervjupersoner, utformning av intervjuguide, genomförande, samt bear-
betning och analys av det empiriska materialet.  
 
3.1 Metodologiska ställningstaganden 
 
Syftet med föreliggande studie är att försöka beskriva och förstå människors 
uppfattning av fenomenen delaktighet och ledarskap. Eftersom vi är intresserade 
av att göra en beskrivande och meningsskapande studie gällande medarbetarnas 
uppfattningar om begreppen ledarskap och delaktighet ser vi det som lämpligt 
att använda oss av en kvalitativ. Att välja en kvalitativ ansats förefaller också 
naturligt då vår tro är att en kvantitativ ansats skulle ge en alldeles för snäv bild 
av den verkliga situationen just av den anledningen att våra frågeställningar 
bygger på människors uppfattningar av fenomenen delaktighet och ledarskap 
(Kvale, 1997).  
 
Vad är det då för sanning vi säger oss producera i föreliggande studie? Alvesson 
och Sköldberg (1994) skriver om sanningsbegreppet mångsidighet. Duon anser 
att sanningsbegreppet är indelat i tre sanningsstrategier. Det handlar om vilken 
”sanning” man som forskare säger sig producera. De talar om 1. det 
representativa (korrespondens), 2. det applikativa (meningsskapande) och 3. det 
signifikativa (underliggande mening). Då vår avsikt med denna studie dels är att 
själva få en djupare förståelse för hur medarbetare och ledare uppfattar att 
ledarskapet påverkar medarbetarnas delaktighet, och att i viss mån också bidra 
med kunskap till de undersökta enheterna, ser vi att vår tyngdpunkt gällande 
sanningsbegreppet hamnar någonstans mellan användning och mening i 
Alvesson och Sköldbergs (1994) sanningsbegrepp.  
 
Idag är forskningen kring det rent praktiska gällande delaktighet i organisationer 
ganska begränsad (Eklund, 2003) och vårt intresse ligger också i just detta 
faktum då vi ämnar identifiera eller rent av att upptäcka nya eller delvis nya 
aspekter av denna företeelse. På detta sätt ser vi även vår undersökning bitvis 
som explorativ. För att få något praktiskt värde i uppsatsens resultat ser vi det 
viktigt att utgå från medarbetarnas uppfattningar om ledarskapets betydelse för 
delaktigheten eftersom graden av delaktighet hos medarbetarna är synnerligen 
avhängig på uppfattningen de har av delaktighet. Med hänsyn till att det är 
uppfattningar om fenomenen delaktighet och ledarskap som vi ämnar studera, 
kan en fenomenografisk ansats vara lämplig att stödja sig på (Alexandersson, 
1994) vi att om man går vidare och studerar våra frågeställningar ser man att 

  



dessa bygger på frågor om vad i ledarskapet medarbetare och ledare uppfattar 
påverkar delaktigheten och hur, stödjade/hindrande, ledare och medarbetare 
uppfattar att ledarskapet påverkar delaktigheten. Även dessa frågor vad och hur 
är något som tydligt anknyter till fenomenografin enligt Alexandersson (1994).  
 
Fenomenografin härleds ur de två orden fenomenon, ”det som visar sig” och 
grafia ”beskriva i ord” varpå man kan säga att fenomenografin ”beskriver det 
som visar sig” (Alexandersson, 1994). Det är således inte tinget i sig, det vill 
säga verkligheten som sådan, oberoende av vår uppfattning utan det som visar 
sig för våra sinnen som är centralt. Huvudsyftet för den fenomenografiska 
ansatsen är att beskriva hur fenomen, företeelser eller objekt i omvärlden 
uppfattas av människor (Alexandersson, 1994). Uppfattningsbegreppet är alltså 
ett betydelsefullt begrepp inom den fenomenografiska forskningsansatsen. Vi 
har dock ingen uttrycklig strävan att följa den fenomenografiska ansatsen 
slaviskt, då vi anser att det kan innebära en förlust i studiens resultat om man 
alltför statiskt hänger sig åt viss ansats. Vi kommer i vår studie att använda oss 
av fenomenografins struktur och begreppsapparat när vi presenterar våra resul-
tat. Vi ämnar dock inte att vara så precisa och stringenta då det gäller beskriv-
ningskategorierna i resultatdelen, då vi anar att många av de faktorer som under-
sökningspersonerna kommer att framföra förmodligen kommer att gå in i varan-
dra och delvis överlappa varandra.   
 
Vi kommer i vår undersökning att be undersökningspersonerna att definiera 
begreppen delaktighet och ledarskap för att på så sätt få fram vilket innehåll 
undersökningspersonerna ger till begreppen, detta för att klargöra vad- aspekten 
i uppfattningen. Vi kommer vidare även försöka få fram hur de anser att 
ledarskapet påverkar delaktigheten, och således få fram hur-aspekten av uppfatt-
ningen. Dessa vad och hur frågor är viktiga aspekter för att läsaren ska kunna 
avgöra kvalitén på studiens resultat, det är med andra ord viktigt i studier att 
veta vad man talar om innan man kan diskutera hur något är beskaffat (Larsson, 
1994). 
 
Då vi i vår undersökning avser att studera en kommun, väljer vi att se denna 
undersökning som en fallstudie. Fallstudie är en beteckning som innebär att man 
gör en undersökning på en mindre avgränsad grupp. Ett ”fall” kan vara en 
individ, en grupp individer, en organisation, eller en situation, något som Yin 
(1994) kallar singel case. Fallstudie kommer ofta till användning när man vill 
studera processer eller förändringar, samt är även väl lämpade för deskriptiva 
syften (Yin, 1994), vilket passar väl överens med vårt syfte. Föreliggande studie 
ska uppfattas som en kvalitativ fallstudie som är förståelseinriktad med 
explorativa inslag. Vi ser vår studie som ett fall då vår avsikt är att titta på vilka 
faktorer som framkommer inom den föreliggande kommunen. Anledningen till 
att vi tittar på två enheter, är att vi vill få så stor spridning som möjligt vad gäller 

  



uppfattningar om vad i ledarskapet som påverkar medarbetarnas delaktighet. 
Detta var möjligt då dessa enheter svarat så pass olika i den tidigare genomförda 
medarbetarenkäten vad gäller begreppet delaktighet. Vi ser enbart enheterna 
som ett verktyg för att få fram faktorer i ledarskapet som har betydelse för med-
arbetarnas delaktighet.    
 
Sammanfattningsvis kommer vi att se vår undersökning som en kvalitativ fall-
studie, med inslag från en fenomenografisk ansats. Bitvis kommer den även att 
innehålla explorativa delar och vår avsikt är att skapa mening och användning 
beträffande sanningsbegreppet.  
 
 
3.1.1 Förhållande mellan empiri och teori 
 
För att förstå ett empiriskt material kan man använda sig av olika förklarings- 
eller förståelseansatser. Man brukar skilja mellan induktion och deduktion, som 
behandlar förhållandet mellan teori och empiri. Förenklat innebär induktion att 
man samlar in data eller empiri för att sedan härleda den till en teori. Deduktion 
innebär istället att forskaren utgår från teori för att sedan utforska empirin (Patel 
& Davidsson, 1994). Vår ambition var att i så liten utsträckning som möjligt läsa 
teori innan intervjuerna genomförs, detta på grund av att vi inte ville styra in 
intervjupersonerna på faktorer i ledarskapet som påverkar delaktigheten som 
redan benämns i befintlig litteratur. Vi vill i efterhand sedan se om de faktorer 
som intervjupersonerna nämnt stämmer överens med den befintliga forskningen. 
Detta för att kunna se om studien eventuellt kunde ge några tillskott inom 
kunskapsområdet. Med bakgrund av detta skulle man kunna se det som att vi har 
haft en deduktiv grundprocess då vi redan från början hade relativt god uppsikt 
över litteraturen gällande delaktighet. Gällande empiriinsamlandet och en 
induktiv analysfas, då vi valt att inte titta alltför mycket på vad teorin säger utan 
låta intervjupersonerna så fritt som möjligt ge sin beskrivning och uppfattning 
av de olika fenomenen. 
 
 
3.2 Tillvägagångssätt 
 
För att som läsare kunna bedöma en studies resultat, trovärdighet och kvalitet är 
det nödvändigt att veta hur forskaren har gjort sina avvägningar i form av urval, 
utformande av intervjuguide, genomförande samt bearbetning och analys av det 
empiriska materialet (Patel & Davidsson, 1994). Nedan följer en presentation av 
de avvägningar och tillvägagångssätt vi gjort i denna studie. 
 
 

  



3.2.1 Inledande arbete 
 
Inledningsvis gjorde vi en djupdykning på Linköpings universitets humanistiska 
biblioteks databaser bland annat Horizon, Libris, Buisiness source Elite, ERIC, 
samt EBSCO Host, där våra sökord främst har varit delaktighet och ledarskap 
och deras engelska motsvarigheter, participation, empowerment och leadership. 
Detta gjorde vi för att försöka få en bild av den litteratur som finns tillgänglig, 
samt att hitta det allra senaste genom olika vetenskapliga artiklar. En tidskrift 
som bidragit till vår teoretiska referensram är bland annat International Journal 
of Human Resource.  
 
Vårt letande kom främst att fokusera kring att hitta litteratur och artiklar som 
behandlade den förändrade ledarrollen i dagens organisationer, då vi ämnar 
undersöka hur ledarskapet kan/bör se ut i decentraliserad kommunal verksamhet. 
För att visa på problemområdets komplexitet var vår avsikt också att redogöra 
för teorier och litteratur som problematiserar och på så sätt också ledde oss 
framåt i vår undersökning. Mycket tips och idéer gällande litteratur fick vi tidigt 
också genom Ellström & Kocks antologi, Ledarskap i teamorganiserad 
verksamhet (2003), vilken behandlar båda fenomenen ledarskap och delaktighet. 
Redan innan uppsatsarbetet påbörjades kände vi att vi hade relativ god översikt 
på litteraturen och forskningsområdet kring delaktighet, då detta begrepp stod i 
centrum för vår C-uppsats. Vi har dock kompletterat våra kunskaper på detta 
område främst genom att läsa vetenskapliga tidskrifter inom området 
delaktighet.  
 
 
3.2.2 Urval 
 
Gällande urvalsprocessen i vårt arbete påbörjades den redan under hösten 2003, 
då vi fick grundmaterialet i den totalundersökning som gjorts i den undersökta 
kommunen gällande den psykosocial arbetsmiljön. Rådata fanns i en server på 
kommunen, (som vi i undersökningen har valt att kalla Kvarnstad kommun) och 
vi bad därför den ansvariga att göra en matchning där vi ville få fram svaren 
fördelade på de olika enheterna som finns i kommunen. Genom denna uppdel-
ning fick vi fram enheter som svarat att de känner sig mer delaktiga och mindre 
delaktiga. De utvalda enheterna är enheter som administrerar och utför uppdrag 
åt kommuninnevånarna. Enhet ett har cirka fem anställda och enhet två har cirka 
15 anställda. Vi valde ut de enheter som hade högre indexvärde gällande delak-
tighet, och den enhet som hade lägre indexvärde gällande delaktighet. Index-
värdena är medelvärden för ett antal frågor i medarbetarenkäten som behandlar 
delaktighet (Jönsson, 2003). Vi har valt att intervjua båda ledarna (en man och 
en kvinna) för enheterna, för att belysa deras sätt att se på fenomenen delak-

  



tighet och ledarskap. Vi har också valt ut fyra medarbetare som vi intervjuat för 
att ta reda på om ledarna och medarbetarna har samma syn på begreppen 
delaktighet och ledarskap. Utifrån en förteckning över samtliga anställda på 
varje enhet har ett strategiskt urval genomförts med hänsyn till undersöknings-
personernas olika arbetssysslor och positioner, för att få så stor spridning som 
möjligt i uppfattningar. Totalt har åtta medarbetare och två ledare intervjuats.  
 
 

3.2.3 Utformande av intervjuguide 
 

I en intervjuguide tas de ämnen eller frågeområden, som är föremål för under-
sökningen, upp samt ordningsföljden. För den diskuterande halvstrukturerade 
typen av intervju innehåller guiden en översikt över de ämnen som ska täckas 
samt förslag till frågor under varje ämne (Kvale, 1997).  
 
När vi utformade vår intervjuguide (bilaga 1) utgick vi från studiens syfte och 
frågeställningar för att på så sätt förenkla för läsaren och för vår egen del, så att 
vi lättare skulle kunna behålla den röda tråden och inte missa något när vi sedan 
skulle skriva resultat. Varje intervjufråga kan enligt Kvale (1997) bedömas 
tematiskt och dynamiskt. Med tematiskt menar författaren att hänsyn tas till 
frågans relevans för forskningsämnet, det vill säga relateras frågorna till ämnet 
för intervjun? Med dynamiskt menar författaren att frågorna bör stimulera till ett 
positivt samspel mellan intervjupersonen och den som intervjuar. Frågorna bör 
vara korta och lätta att förstå och befriade från akademisk jargong.  
 
Vi försökte att tänka så fritt som möjligt, utifrån vår kunskapsbank när vi 
konstruerade vår intervjuguide så att den inte skulle bli för teoretisk. Vår 
intervjuguide inleds med bakgrundsfrågor. Bakgrundsfrågornas syfte var att få 
intervjupersonen avslappnad för att på så sätt få en bra ingång i intervjun. 
Frågorna gick ut på att intervjupersonen fick beskriva sin tjänst, samt hur länge 
denne haft denna tjänst och vad man tidigare arbetat med. Därefter är 
intervjuguiden indelad i frågeområden, som behandlade deras syn på ledarskap 
och delaktighet. 
  
Efter de inledande frågorna bad vi intervjupersonerna att definiera begreppet 
ledarskap. Frågorna under denna huvudfråga var av sonderande och utvecklande 
karaktär något som Kvale (1997) anser vara lämpligt. Syftet med att be 
intervjupersonerna att definiera begreppen ledarskap och delaktighet var för att 
validera våra resultat. Studier baserade på en fenomenografisk ansats kritiseras 
ofta på grund av att det är svårt att avgöra huruvida intervjupersonen verkligen 
beskriver sina uppfattningar om just det fenomenet som forskaren avser att 
behandla. Vi ville också få en bild av hur de intervjuade så på begreppet ledar-

  



skap för att på så sätt se om de intervjuade själva kopplade begreppet delaktighet 
till ledarskap. 
 
För att få veta mer om vilken innebörd intervjupersonerna lägger i begreppet 
delaktighet följde sedan frågor om delaktighet där intervjupersonerna ombads att 
tala om vad det betyder för dem och om de kunde ge konkreta exempel från 
arbetslivet när de känt sig delaktiga och/eller inte delaktiga. Under detta område 
ingick även frågor som syftade till att utröna i vilken grad intervjupersonen är 
delaktig utifrån vår modell ”grad av delaktighet” (se avsnitt 2). Detta fråge-
område avslutades med allmänna frågor gällande delaktighet och deras syn på 
delaktighet.  
 
För att få svar på våra frågeställningar utformades ett sista frågeområde i inter-
vjuguiden som var ämnat att få fram de faktorer i ledarskapet som intervju-
personerna anser påverkar deras delaktighet, här ställdes frågor som exempelvis 
vad är det hos din chef som gör att du känner dig delaktig/inte delaktig samt en 
rad följdfrågor på dessa faktorer som intervjupersonen kom fram med. I detta 
frågeområde ville vi också få fram hur dessa faktorer ansågs påverka medar-
betarnas uppfattning om delaktighet, hindrande och stödjande. Vi vill poängtera 
att intervjuguiden utgjort ett stöd vid intervjutillfällena just för att få en spon-
tanare intervjuprocedur, och på så sätt öka sannolikheten att erhålla spontana, 
livliga och oväntade svar från intervjupersonens sida något som Kvale (1997) 
förespråkar. Vi har också försökt att utforma guiden så att vi i största möjliga 
mån skulle undvika att ställa ledande frågor (Patel & Davidson, 1994). 
 
 
3.2.4 Genomförande 
 
Samtliga intervjupersoner kontaktades via telefon, vid samtalet gjordes en kort 
presentation av syftet med vår studie och anledningen till varför just de blivit 
utvalda. Vid telefonsamtalet avtalades vilken tid intervjun skulle genomföras 
och intervjupersonerna fick också själva välja plats för intervjun. Intervjuerna 
genomfördes på respektive intervjupersons kontor. Intervjuerna spelades in på 
band, vilket enligt Kvale (1997) är det vanligaste och ett av de bättre sätten att 
registrera intervjuer idag. Intervjuerna var mellan 45-70 minuter långa.  

 
Varje intervju inleddes av, som Kvale (1997) förespråkar, en kortare 
presentation av oss, vår studie och våra etiska riktlinjer. Vi var även noga med 
att förklara att det inte fanns några lämpligare eller mer rätta svar på våra frågor 
utan att det viktiga var att intervjupersonerna själva utifrån den egna förståelsen 
av fenomenen ledarskap och delaktighet fick behandla och definiera dessa 
fenomen. Vi genomförde de flesta intervjuerna enskilt och vi intervjuade en 

  



ledare och fyra medarbetare var. Mellan varje intervju träffades vi och reflek-
terade över hur intervjuerna hade gått.  
 
 
3.2.5 Bearbetning och analys av intervjuer 

 
Bearbetningen av intervjuerna inleddes med att vi skrev ut fem intervjuer var, 
alla intervjuer skrevs ned ordagrant för att säkerställa att vi inte skulle felcitera 
någon. Vi valde att skriva ut de intervjuer som man inte varit med och 
genomfört, för att kompensera det faktum att vi genomfört intervjuerna enskilt, 
och på så sätt få en bättre överblick på intervjumaterialet inför bearbetningen. 
När samtliga intervjuer var nedskrivna började arbetet med att tolka och 
bearbeta intervjuerna. Intervjumaterialet lästes igenom flera gånger till att börja 
med helt ostrukturerat för att senare övergå till att på ett mer systematiskt och 
konkret sätt uppmärksamma skillnader och likheter i utsagorna. 
 
När vi bekantat oss med datan och fått ett helhetsintryck gick vi över till att söka 
efter väsentliga utsagor i syftet att kunna upptäcka kvalitativa skillnader i 
intervjupersonernas sätt att definiera och ge innehåll i fenomenen ledarskap och 
delaktighet. Vi ägnade här också ganska mycket tid åt att hitta mönster i form av 
likheter och skillnader mellan intervjupersonernas olika utsagor. Under denna 
del av analysarbetet reflekterade vi mycket både enskilt och tillsammans över 
materialet och vi försökte också förstå och tränga djupare in i enskilda utsagors 
uppfattningar och innebörder. Genom att använda denna växelverkan mellan att 
utifrån vår kunskap reflektera över materialet och samtidigt försöka förstå och 
sätta oss in i uppfattningarna av begreppen ledarskap och delaktighet kunde vi se 
att ett karaktäristiskt mönster så småningom framträdde för oss och genom detta 
kunde vi också kategorisera uppfattningarna. Beskrivningskategorierna som hit-
tades i materialet var bland annat kommunikation, förtroende, relation och till-
gänglighet, med flera. Beskrivningskategorierna är alltså en presentation av de 
faktorer som vi frågade efter vid intervjutillfället. 
 
I resultatet har vi försökt att på ett tydligt sätt sammanfatta den karaktär de olika 
beskrivningskategorierna fick. Samtliga beskrivningskategorier har samlats i ett 
utfallsrum (Alexandersson, 1994). Detta innebär sammanfattningsvis att de 
faktorer (uppfattningen) en intervjuperson har om begreppet ledarskap eller 
delaktighet nu återges i en abstrakt form (beskrivningskategori), vilken sedan 
samordnas i en gemensam struktur (utfallsrummet). Utfallsrummet är alltså 
huvudresultatet som ligger tillgrund för en mer systematisk analys av hur 
uppfattningarna förhåller sig till varandra. För att läsaren själv ska kunna 
bedöma huruvida de erhållna beskrivningskategorierna verkligen speglar 
undersökningspersonernas uppfattningar, och inte bara är en konstruktion av 
forskaren, har vi valt att belysa beskrivningskategorierna med citat. Citaten ska 

  



även ses som berikande och konkretiserande av innebörderna i uppfattningarna 
och kategorierna. 
 
Vi har valt att separera utfallsrummet för de båda enheterna, en uppdelning vi 
tror kan hjälpa enheterna i deras läsning för att lättare förstå vilken enhet vi 
syftar till, och på så sätt bidra med mer kunskap om ledarskapets betydelse för 
delaktighet. En annan anledning till att vi delade upp enheterna var på grund av 
att deras svar på den tidigare genomförda medarbetarenkäten om psykosocial 
arbetsmiljö är så skilda, den ena enheten har svarat att de känner sig delaktiga i 
stor utsträckning och den andra enheten har svarat att de inte känner sig 
delaktiga i så stor utsträckning. Den största anledningen till att vi separerat 
utfallsrummet för de båda enheterna är dock ändå att de båda enheterna har två 
olika chefer och vårt intresse just ligger i att undersöka ledarens betydelse för 
delaktigheten på respektive enhet.  
 
 

3.3 Kvalitetskriterier 
 
Dagligen inhämtas information om olika ting, fenomen och händelser. Grunden i 
all forskning är att informationsinsamlandet är tänkt att ge en bild av hur 
verkligheten ser ut. I och med detta grundantagande är det också viktigt att veta 
om den insamlade informationen är trovärdig. För att bedöma värdet och göra 
sig en bild av ett empiriskt materials kvalité kan man använda sig av vissa 
kvalitetskriterier. I forskningssammanhang är det av yttersta vikt att vi vet att vi 
undersöker det vi avser att undersöka, det vill säga att vi har god validitet. 
Vidare måste vi även veta att vi gör det på ett tillförlitligt sätt, det vill säga vi 
måste veta att vi har god reliabilitet (Patel & Davidson, 1994). Det kan också 
vara av intresse att aktualisera frågan om generaliserbarhet, det vill säga gäller 
resultaten för fler än de individer/grupper/organisationer som förekom i 
undersökningen. Inom modern samhällsvetenskap har begreppen reliabilitet, 
validitet och generaliserbarhet fått en position som vetenskapens heliga 
treenighet (Kvale, 1997). 
 
 
3.3.1 Validitet 
 
En svårighet enligt Alexandersson (1994) i en studie inspirerad av en fenomeno-
grafisk ansats, är att se till att undersökningspersonerna ”tänker” på samma sak 
då de ombeds att beskriva uppfattningen av ett specifikt fenomen, det handlar 
här om validiteten beträffande tanke och utsaga. Med vilken säkerhet avser 
undersökningspersonerna samma företeelse eller fenomen då de ger uttryck för 
sin uppfattning. Ett metodologiskt tillvägagångssätt, för att i möjligaste mån 
säkerställa validiteten, är enligt Alexandersson (1994) att urskilja två aspekter av 

  



en uppfattning. Dels vill man komma åt innehållet i uppfattningen, det vill säga 
vad- aspekten av ett fenomen. I vår undersökning är detta särskilt viktigt med 
just denna fråga då definitionen på delaktighet inte är entydig hos människor, 
varför vi väljer att just väva in denna vad fråga i vår intervjuguide, då vi ber dem 
att definiera begreppen ledarskap och delaktighet. Alexandersson (1994) menar 
att man måste ha en uppfattning om vad en företeelse är innan man kan resonera 
om hur den är beskaffad. Innehållet i uppfattningen är alltså vad-aspekten. Hur 
innehållet strukturerar, det vill säga hur tanken är riktad, är av processkaraktär 
och omnämns alltså som en hur-aspekt.  
 
Yin (1994) pekar på tre olika typer av validitet som är specifika då det gäller 
fallstudier, konstruktionsvaliditet, internvaliditet och externvaliditet. Konstruk-
tionsvaliditeten handlar om att fallstudier ofta får kritik för att datainsamlandet 
ofta är subjektivt, det vill säga, det är svårt för läsaren att avgöra om det under-
sökta fenomenet är objektivt så som forskaren framhåller det eller om det enbart 
är ett subjektivt intryck forskaren redogör. För att minimera risken för detta kan 
man använda olika taktiker. Den ena taktiken går ut på att man använder sig av 
så många källor/undersökningspersoner som möjligt, något som Yin (1994) 
kallar multipel sources of evidence. En annan taktik är att försäkra sig om att 
intervjupersonerna är nyckelpersoner på olika sätt, det vill säga ett strategiskt 
urval av intervjupersonerna.  
 
 
3.3.2 Reliabilitet 
 
Kan översättas med tillförlitlighet, det vill säga hur väl undersökningen kan 
tänkas motsvara den verkligheten som undersöks (Svensson, 1996). Vid 
kvalitativa undersökningar som bygger på intervjuer eller observationer är 
undersökningens tillförlitlighet i hög grad relaterad till intervjuarens eller 
observatörens förmåga (Patel & Davidson, 1994). Med förmåga kan man till 
exempel mena intervjuarens förmåga att intervjua, vilket är direkt kopplat till 
hur tränad intervjuaren är på att genomföra intervjuer. En förhållandevis god 
reliabilitet kan man räkna med om man använder sig av strukturerade eller 
standardiserade intervjuer. Ett annat sätt att öka reliabiliteten är att lagra 
verkligheten till exempel via en bandspelare. Vi har i vårt arbete valt att använda 
oss av bandspelare för att kunna lyssna om och om igen för att kontrollera att vi 
uppfattat intervjupersonen korrekt. Då en undersökning bygger på intervjuer 
relateras ofta reliabiliteten också till verkningarna av att ställa ledande frågor 
(Kvale, 1997). Att ställa ledande frågor kan givetvis leda till att undersök-
ningens resultat starkt ifrågasätts, men enligt Kvale (1997) kan forskaren ibland 
finna det nödvändigt att använda sig av ledande frågor för att på så sätt pröva 
tillförlitligheten i intervjupersonens svar och verifiera intervjuarens tolkningar. 
Då det gäller tolkning av en intervju är det optimala att fler forskare ska komma 

  



fram till samma tolkning av materialet för att säkerställa en så god reliabilitet 
som möjligt (Svensson & Starrin, 1996).  
 
 
3.3.3 Generaliserbarhet 
 
En fråga i kvalitativa studier som ofta aktualiseras är om resultaten är 
generaliserbara. Frågan har blivit särskilt uppmärksammad då det gäller fall-
studier eftersom forskaren då studerar ett särskilt fall och lägger ner avsevärd tid 
för att på ett personligt sätt komma i kontakt med de verksamheter och fenomen 
som tillhör fallet (Yin, 1994). Stake (Kvale, 1997) beskriver tre former av 
generaliseringar. Den naturalistiska generaliseringen, utgår från personlig 
erfarenhet och leder till förväntningar snarare än formella förutsägelser. Den 
statistiska generaliseringen är av formell och explicit art, och bygger på under-
sökningspersoner som valts ut slumpmässigt ur en population. Resultaten från 
en sådan undersökning kan generaliseras, genom statistisk inferens, att gälla hela 
populationen. Den analytiska generaliseringen innebär att man gör en välöver-
lagd bedömning om i vad mån resultaten från en undersökning kan ge vägled-
ning för vad som kommer att hända i en annan situation, då man jämför sina 
resultat med den teoribildning som finns (Svensson, 1996). Den bygger på 
analys av likheter och skillnader mellan de båda situationerna. Till skillnad från 
spontana naturalistiska generaliseringar bygger forskaren här sin generalisering 
på en påståendelogik. Forskaren argumenterar och specificerar stödjande belägg 
för att göra det möjligt för läsaren att bedöma riktigheten i generaliserings-
anspråken. Enligt Yin (1994) går den analytiska generaliseringen ut på att 
forskaren strävar efter att generalisera fallstudieresultaten till en större teori, 
beträffande det undersökta fenomenet. Den form av generalisering som kommer 
att vara aktuell i vår uppsats är närmast den analytiska generaliseringen. Vi ser 
det dock som svårt att göra några större generaliseringar utifrån uppsatsen då 
den istället avser att utgöra stödjande och rådgivande material till den under-
sökta organisationen, vi är således inte ute efter att generalisera resultatet från 
vår fallstudie till någon större teori. Enligt Bryman (1997) kan forskning som 
förlitar sig på ostrukturerade intervjuer anses vara något mindre utsatt eller 
känslig för anklagelser om begränsad generaliserbarhet, eftersom responden-
terna hämtas från flera olika sociala och geografiska miljöer.  
 
 
 
 
 
 
 

  



 
4 Resultat 
 
Detta avsnitt redogör för den empiri som inhämtats genom de intervjuer som 
genomförts på de två undersökta enheterna inom kommunen. Resultatet 
redovisas enhetsvis, uppdelat på ledaren/medarbetare samt på de två första 
frågeställningarna, vad i ledarskapet påverkar medarbetarnas delaktighet och 
hur påverkar ovannämnda faktorer ledarskapet medarbetarnas delaktighet.  
 
4.1 Enhet 1 
 
Enhet ett är en liten enhet, där det arbetar cirka fem medarbetare och en ledare. 
Enheten ingår som en del i en politiskt styrd organisation som på senare år 
successivt har förändrats mot att bli en decentraliserad organisation. Ledaren 
och medarbetarna befinner sig på ett och samma kontor. Man har på enheten en 
gång per månad ett kontorsmöte där samtlig personal ska närvara för att delta i 
diskussioner och få information.  
 
 
4.1.1 Ledare 
 
Ledaren på enhet ett har arbetat på enheten som chef sedan 1995. Ledaren har 
beslut- och budgetansvar samt övergripande ansvaret för personalen. 
 
Definition på ledarskap  
Ledaren på enhet ett anser att ledarskap är något man förtjänar eller förvärvar, 
medan chefskap är en position man kan få. Vidare menar ledaren att en ledare är 
en underlättare som gör det möjligt för medarbetare att göra ett bra jobb. En 
ledare ska våga fatta beslut och stå för dessa. Medarbetare ska inte vara 
beroende av sin chef, de ska våga vara självständiga och det gäller för ledaren 
att vara så tydlig att medarbetarna vet vad som förväntas av dem. 
 

”Jag tycker det är ledarens uppgift att göra det möjligt för andra att göra ett bra 
jobb, och inte jämt vara beroende av vad chefen vill att man ska göra … en bra 
ledare vågar ta beslut…även om det är svåra beslut, det tycker jag” 

 
Definition på delaktighet 
Ledaren för enhet ett har en bestämd uppfattning om vad delaktighet innebär. 
Ledaren menar att delaktighet är att lämna sina synpunkter och att ha en åsikt 
om något. Ledaren betonar att delaktighet inte ska ses som att få som man vill i 
alla beslut. Medarbetare delger chefen sin åsikt och synpunkt men det är ledaren 
eller chefen som tar beslutet. 
 

  



”Delaktighet kan jag tycka är när man får lämna sin synpunkt, man 
kan ha en åsikt, man ska kunna beskriva varför man har den åsikten 
… delaktighet är inte att få som man vill och det tror jag det finns 
människor som går runt och tror.” 

 
4.1.1.1 Frågeställning 1 - Vad påverkar delaktigheten 
 
För att besvara vår frågeställning, ”vad i ledarskapet påverkar medarbetarnas 
delaktighet?”, har vi undersökt ledarens uppfattning om vilka faktorer i dennes  
ledarskap som påverkar medarbetarnas delaktighet. Ledaren beskriver fem 
faktorer som denne uppfattar påverkar medarbetarnas delaktighet. 
 
Kommunikation 
Ledaren för denna enhet anser att kommunikation är en viktig faktor i ledar-
skapet som påverkar medarbetarnas delaktighet. Ledaren menar att det är viktigt 
att vara tydlig så att medarbetarna vet vad som förväntas av dem och vilka 
befogenheter de har.  
 

”Det är för att de vet vad det är de ska göra och de har befogenheter att göra det. 
Min tydlighet består ju i att tydligt visa att du har dom arbetsuppgifterna och du 
har dom och du har dom och när du är borta så får ni göra dom uppgifterna 
istället.” 

 
Visa intresse 
Ledaren anser också att det är viktigt att på ett konkret sätt visa att ledaren har 
intresse av att medarbetarna ska vara delaktiga. Ledaren anser att detta har med 
den dagliga relationen att göra.  
 

”Men det är ju med mitt ledarskap som jag ju visar att jag också är 
intresserad av att de ska vara delaktiga”. 

 
Förtroende 
En annan faktor som ledaren anser påverkar delaktigheten är att medarbetarna 
har förtroende för sin chef. Ledaren anser att om medarbetarna har förtroende 
för sin chef kan de också lättare framföra sina åsikter och synpunkter. Ledaren 
menar också att det är viktigt att denne har förtroende för sina medarbetare. 
 

”… har du förtroende för din chef ... det är ju en avgörande fråga om 
du har förtroende för din chef …  har förtroende för kan man också 
vara öppen med och framföra sina åsikter till …” 

 

  



Tillgänglighet 
Ledaren på enhet ett anser att tillgängligheten, är en annan faktor som påverkar 
delaktigheten. Ledaren menar att denna faktor är en förutsättning för att medar-
betarna ska kunna känna sig delaktiga. 
 

”Jag har sällan stängd dörr här på kontoret…de andra vet att det är okej att 
komma in till mig om det är något de undrar över eller vill fråga om, ja tror det 
är en förutsättning att vara tillgänglig om dom ska känna sig delaktiga” 

 
Tillåtande 
Ledaren menar här att det är viktigt att visa att man är tillåtande i sitt ledarskap, 
att klimatet är tillåtande. Medarbetarna ska känna att det är bra att de tar egna 
beslut som rör det praktiska vardagliga arbetet. 
 

”Är det nån som kommer upp med någon ide gällande något så anser jag att det 
är viktigt att de får prova om det är nåt att ha…” 

 
4.1.1.2 Frågeställning 2– Hur påverkar faktorerna i delaktigheten 
 
För att få svar på vår andra frågeställning, ”hur påverkar faktorerna i ledar-
skapet medarbetarnas delaktighet” ville vi veta ledarens uppfattning om hur 
dessa ovan nämnda faktorer påverkar medarbetarnas delaktighet, stödjande eller 
hindrande.  
 
Kommunikation 
Ledaren menar att kommunikationen påverkar delaktigheten stödjande. Ju tyd-
ligare man är i sitt ledarskap desto mer delaktiga kan medarbetarna vara, 
eftersom de då vet vad som förväntas av dem.  
 

”Om jag är tydlig så vet de ju vad som gäller då behöver de inte fundera på vad 
jag egentligen menar, det finns inget bakom … säger jag en sak så menar jag det 
också”. 
 

Visa intresse 
Genom att visa intresse för medarbetarna anser ledaren att de blir mer villiga att 
vara delaktiga. Även denna faktor anses svara stödjande för delaktigheten. 
 

”genom att jag visar att jag bryr mig om dem, tror jag att det kommer 
automatiskt, att de vill bli delaktiga” 

 
Förtroende 
Att medarbetarna har förtroende för ledaren, anser ledaren på enhet ett också är 
viktigt för medarbetarnas delaktighet. Om medarbetarna har förtroende för 
ledaren kommer även detta att påverka delaktigheten positivt då medarbetarna 
lättare kan framföra sina åsikter och synpunkter till ledaren.  

  



 
”Jag litar på att de gör ett bra jobb och det är också något som jag tror 
de känner … om de har förtroende för mig så blir det ju inget konstigt 
att föra fram sin åsikt.” 

 
Tillgänglighet 
Genom att tydligt visa att man är tillgänglig som ledare bidrar också detta 
positivt till delaktigheten anser ledaren.  
 

”Jag ska fungera som underlättare, hjälpa och stötta dem i deras 
arbete…och då måste man ju finnas tillhands när de behöver en” 

 
Tillåtande 
Ledaren anser att det är viktigt att denne bidrar till ett tillåtande klimat för att 
öka delaktigheten hos medarbetarna. Ledaren menar att ett tillåtande klimat är 
en förutsättning för att medarbetarna ska vilja vara delaktiga. 
 

” … de måste ju känna att det är okej att testa en ny grej …”  
 
Sammanfattningsvis är ledarens uppfattning om vilka faktorer som påverkar 
delaktigheten är kommunikation, visa intresse, förtroende, tillgänglighet och 
tillåtande. Samtliga av dessa faktorer påverkar delaktigheten positivt om dessa 
faktorer ageras av ledaren. 
 
 
4.1.2 Medarbetare 
 
Intervjupersonerna på denna enhet har varierande bakgrund och utbildning. Alla 
medarbetare är placerade på ett och samma kontor. Anställningstiden varierar, 
där någon varit anställd cirka 1 år och en annan cirka 29 år. Samtliga är kvinnor 
och över 30 år. 
 
Definition på ledarskap  
Uppfattningarna som intervjupersonerna har angett angående definitionen på 
ledarskap skiljer sig inte avsevärt åt. Alla fyra intervjupersonerna anser att 
ledarskap är tydligt kopplat till det sätt en chef leder, styr och fördelar arbete. 
 

”Ledarskap är sättet på vilket ledaren fördelar arbetet, leder och fördelar arbetet.” 
(Intervjuperson 1) 
 

Två av intervjupersonerna anger att ledarskap är att fungera som coach och 
underlättare, där ledaren ska bry sig om sin personal.  
 

  



”Ledarskap för mig är en tydlig ledare som inte svajar, men som ändå 
tillåter mig ha mina idéer och lyssnar på mig och tar tillvara på mina 
idéer, hjälper mig att förverkliga mina idéer.” (Intervjuperson 2) 

 
Definition på delaktighet 
Intervjupersonerna är även här mycket eniga om vad delaktighet innebär. Sam-
tliga av de intervjuade anser att delaktighet handlar om att ha möjlighet att föra 
fram sin åsikt. 
 

”Delaktighet tycker jag är att få ge sin syn på saken …” (Intervjuperson 3) 
 

Två av intervjupersonerna anser dessutom att delaktighet innebär att få ta del av 
information gällande deras arbete och arbetsplats och befogenheter. 
 

”…ja, om man känner att man får all information så känner man sig ju delaktig, så 
tycker jag i alla fall” (Intervjuperson 4) 

 
En av de intervjuade anser att delaktighet kan definieras som att fatta beslut. 
 

”Delaktighet ja, det är ju frihet under ansvar tycker jag, och att fatta egna beslut, 
men det kan ju också vara att bara få ge sin syn på saken” (Intervjuperson 1) 

 
Grad av delaktighet 
Samtliga av de intervjuade anser att de är och har möjlighet att vara delaktiga i 
den utsträckning som de önskar, eftersom de anser att de får fritt föra fram sina 
åsikter. Delaktigheten som de upplever kopplas gång på gång till kontorsmötena 
som hålls en gång per månad. Intervjupersonerna kopplar också begreppet 
delaktighet till ansvar i detta sammanhang. Tre av fyra anser att hur delaktig 
man vill vara beror på hur mycket ansvar man vill ha. 
 

”Jag kan inte tänka mig att man kan vara mer delaktig än vad vi är, jag tror alla 
känner att de får vara med och föra fram sina åsikter om det mesta…men det beror 
ju på hur mycket ansvar man vill ha ju…” (Intervjuperson 2)  

 
De intervjuade anser att de är delaktiga i mycket stor utsträckning, men att 
den sista beslutanderätten har ledaren.  
 

”Jag kan knappast vara mer delaktig, men jag har inte samma 
beslutanderätt som X naturligtvis.” (Intervjuperson 3) 

 
4.1.2.1 Frågeställning 1 - Vad påverkar delaktigheten 
 
För att besvara frågeställning ett ”vad i ledarskapet påverkar medarbetarnas 
delaktighet?”, har vi bett intervjupersonerna beskriva deras uppfattning om vad 

  



det är i ledarskapet som påverkar medarbetarna till att känna sig delaktiga eller 
ej. De intervjuade har en ganska samstämmig uppfattning om detta fenomen.  
 
Kommunikation 
Samtliga av de intervjuade nämner kommunikation som en faktor som de anser 
påverkar deras delaktighet. I faktorn kommunikation ingår att ledaren 
kommunicerar med sin personal och ge information.  
 

”Jag tror X är bra på kommunikation, och kommer ihåg så mycket, och 
ATT hon kommunicerar, ATT hon kommunicerar, att X faktiskt kommer 
in och säger ”jag tycker det är lite si och så” . Ska X säga något till oss 
så ser X  till ”att kan ni komma in på mitt rum eller vi träffas här i 
korridoren, nu har det här hänt och jag måst få berätta för er allihopa 
på en gång så att alla har hört” (Intervjuperson 3) 

 
Tillgänglighet 
Samtliga av de intervjuade berör begreppet tillgänglighet som en faktor som 
påverkar delaktigheten. I begreppet tillgänglighet ingår att lyssna och finnas 
tillhands för sina medarbetare.  
 

” Hon lyssnar  ju … är ju liksom där jämt och hon visar oss ju det, det 
är okej att komma in till henne” (Intervjuperson 1) 
 

Belöning 
Tre av fyra informanter framhåller belöning som en faktor som påverkar delak-
tigheten hos medarbetarna. I begreppet belöning ingår även uppmuntran som 
något som påverkar delaktigheten enligt intervjupersonerna.  
 

”…ja har man gjort något bra som hon tycker ja då kan det stå en 
blomma på bordet eller en skål med godis…” (Intervjuperson 3) 

 
Relation 
Alla intervjupersoner talar om relationen med sin chef. De anser alla att det är 
viktigt att ledaren har en ödmjukhet och uppträder jämlikt, och respektfullt mot 
sina medarbetare. Att ledaren är ödmjuk inför sin egen person anser alla 
påverkar deras delaktighetskänsla.  
 

”Hon kan säga ”oj jag har gjort fel, jag har tänkt helt fel, hon kan 
erkänna att hon gör fel” (Intervjuperson 2) 

 
4.1.1.2 Frågeställning 2– Hur påverkar faktorerna delaktigheten 
 
Detta avsnitt presenterar resultaten som ger svar på vår andra frågeställning 
”hur påverkar faktorerna i ledarskapet medarbetarnas delaktighet? ” 

  



 
Kommunikation 
Samtliga anser att en tydlig ledare som kan kommunicera och ge sin personal 
information skapar förutsättningar för att medarbetarna ska känna sig delaktiga. 
Intervjupersonerna menar att det är viktigt att ledaren är tydlig i sin kom-
munikation så att alla förstår vad som menas, och att ledaren är mån om att alla 
medarbetare får samma information och helst samtidigt. Infrias detta så anser 
medarbetarna att det finns goda förutsättningar att känna delaktighet, 
kommunikation anses alltså påverka delaktigheten positivt om kom-
munikationen fungerar väl.  
 

”…ja det är ju positivt och bra att hon månar om att alla ska få 
informationen…ja det är ju jätteviktigt och påverkar oss ju till att 
känna oss mer delaktiga” (Intervjuperson 1) 

 
Tillgänglighet 
Intervjupersonerna anser att ledarens tillgänglighet bidrar till att ett klimat som 
gynnar medarbetarnas känsla av att vara delaktiga. Tillgängligheten påverkar 
medarbetarnas delaktighetskänsla positivt om ledaren är tillgänglig för medar-
betarna när de har behov av att tala med ledaren.  
 

”om jag vet att hon alltid finns till hands så vet jag ju att jag när som 
helst nästan kan gå till henne och reda ut saker och ting som kan göra 
att jag inte förstår en sak” (Intervjuperson 3) 

 
Belöning 
Informanterna anser ledare som uppmuntrar och belönar sina medarbetare 
motiverar dem att engagera sig och bli mer delaktiga i sitt arbete. Exempelvis 
kan det röra sig om att ledaren visar sin uppskattning genom en blomma på 
skrivbordet eller en skål med godis till alla när de gjort något bra, eller bara ett 
enkelt ”tack”.  
 

”Något som jag tycker är så bra med X det är ju att X verkligen visar 
att X uppskattar det vi gör, och när vi gjort något extra bra så talar hon 
om det också eller visar sin tacksamhet på något annat sätt…men det är 
viktigt för min delaktighet, ja det tycker jag” (Intervjuperson 2) 

 
Relationen 
Att ledaren är ödmjuk inför sin egen person anser alla påverkar deras 
delaktighetskänsla positivt, de menar att det är viktigt att ledaren visar att denne 
förstår att det finns andra lösningar på problem än de som ledaren själv kommer 
fram med. I detta sammanhang talar de också om vikten av en jämlik relation 
som något som de finner stödjande för delaktigheten. Respekt för sina 

  



medarbetare är något annat som informanterna också betonar i detta 
sammanhang, och ser som betydelsefullt gällande delaktigheten. 
 

”Hon visar ofta i sitt sätt att vara att hon inte anser sig själv som förmer än någon 
annan, hon är väldigt ödmjuk och har en enorm respekt för det arbete som vi 
faktiskt gör, det gör ju att man känner sig delaktig och att man är viktig” 
(Intervjuperson 3) 

 
Sammanfattningsvis ser vi att följande faktorer påverkar delaktigheten på ett 
positivt sätt; kommunikation, tillgänglighet, belöning, relation. 
 
 
4.2 Enhet 2 
 
Enhet 2 präglas starkt av att enheten befinner sig i en politiskt styrd organisa-
tion. Enheten har för närvarande cirka 15 medarbetare, som alla har skiftande 
bakgrunder. Idag är samtliga medarbetare utspridda på flera geografiska om-
råden, vilket kraftigt påverkar enheten och medarbetarna. Enheten beskrivs som 
att vara en platt organisation, men att den ständigt är under förändring. Var 14:e 
dag/var tredje vecka träffas samtliga i enhetsmöte, där information sprids om 
vad som händer i verksamheten.  
 
4.2.1 Ledare 
 
Ledaren inom enhet 2 har jobbat som chef inom enheten sedan början av 1990-
talet. Tjänsten innebär bland annat att genomföra politiskt fattade beslut.  
 
Definition på ledarskap  
Ledaren inom enhet två ser ledarskapet som att vara en coach, där delaktighet är 
centralt, men också ett sätt att styra.  
 

”Det handlar om, jag försöker tänka som att jag är någon typ av 
coach, att man försöker få folk att vara delaktiga själva … att man 
försöker styra de här olika viljorna mot ett gemensamt mål.” 

 
Definition på delaktighet 
Definitionen om delaktighet är av mer beskrivande art för verksamheten. 
Ledaren anser att delaktighet innebär att genom att vara med i processen, vara 
påläst på verksamhetsplaner och dylikt, så finns möjligheten att vara delaktig, 
vilket grundar sig i ett personligt ansvar.  
 

”Är man intresserad av sitt jobb och kan bakgrunder och sådant, då 
kan man vara delaktig och kan påverka ganska mycket, och jag vill 
påstå att här kan man påverka verksamheten bara man är påläst … 
politiska beslut, då måste man ju känna till regelverk och lagar … det 

  



innebär ju ett ansvar också, har jag varit med i processen så är det ett 
ansvar också … det handlar mycket om för mig i alla fall om att du 
kan aldrig vara mer delaktig än vad du är beredd att ta ansvar för.” 

 
Trots att delaktighet innebär att medarbetarna ska läsa på inför samverksans-
gruppen/enhetsmötena anser ledaren att det endast är ungefär hälften som läser 
på, vilket han anser leder till att diskussionen inte blir så bra. Han tror att många 
inte ens vill vara delaktiga då det innebär ett ansvar. Vidare förklarar ledaren att 
denne själv är väldigt påläst i frågor som berör verksamheten, vilket är hans 
uppdrag.   
 
4.2.1.1 Frågeställning 1 – Vad påverkar delaktighet 
 
För att besvara vår frågeställning, ”vad i ledarskapet påverkar medarbetarnas 
delaktighet?”, har vi undersökt vilken uppfattning ledaren har om sitt eget 
ledarskap. Ledaren beskriver verksamheten på olika sätt, vilket mynnar ut i en 
huvudfaktor, som denne anser påverkar medarbetarnas delaktighet.  
 
Kommunikation 
Ledaren anser att mycket av delaktigheten inom enheten beror på medarbetarnas 
uppfattning om hur ledaren förbereder mötena som de har var 14:e dag/var 
tredje vecka, vilket bottnar i kommunikation. Återkommande är att ledaren ser 
medarbetarna i två grupper, en grupp vill vara delaktiga men inte den andra 
gruppen.  
 

”… halva gänget tycker nog jag är för dominerande och påläst” ”Jag 
tror inte de vill ha något ansvar egentligen … halva gänget tycker att 
det är meningslöst att ha sådana här möten, det är ju redan klart, 
medan andra tycker att det är jättebra för då kan man ändra det 
mesta och det mesta brukar ju bli ändrat här. Man stryker, ändrar och 
donar och grejar ….”  

 
4.2.1.2 Frågeställning 2– Hur påverkar faktorerna delaktigheten 
 
För att få svar på vår andra frågeställning, ”hur påverkar faktorerna i ledar-
skapet medarbetarnas delaktighet?”, bad vi ledaren ge sin uppfattning om 
faktorerna verkade stödjande eller hindrande för medarbetarnas delaktighet.  
 
Kommunikation 
Ledaren anser att medarbetarnas delaktighet beror på hans förberedelse, vilket 
bottnar i hans sätt att kommunicera. Ledaren anser att det är ett sätt att skriva, 
och att det sättet uppfattas olika, både hindrande och stödjande. Ledaren 
beskriver att det ingår i allas tjänst att vara delaktiga, att det finns nerskrivet.  
 

  



”Det här ju ett försök på ett sätt att skriva och det uppskattas av 
många så att säga, halva gänget igen då, medan andra gänget tittar 
inte på det, eftersom `vad då då jag har inte fått vara med och bestämt 
allt det här`… och då står det oftast ett missiv, man skickar med ett 
arbetsmaterial som vi ska ha och ena gänget har inte öppnar det.”  

 
Vidare menar ledaren att engagemanget för delaktighet skiljer sig åt hos 
medarbetarna, vilket innebär att ledarskapet måste anpassas till de olika 
medarbetarna. Ledaren ser samtidigt sin roll i det hela som att ha varit allt för 
optimistisk. 
 

”Jag kan ha varit för optimistisk, jag har lätt att engagera mig och bry mig och 
tänkt att alla är sådana men så är det inte. Jag måste vara noggrannare med att 
kolla att det verkligen är så. Att man inte utgår från att alla känner så” 

 
Sammanfattningsvis är ledarens uppfattning, om vad och hur hans ledarskap 
påverkar delaktigheten, hur medarbetarna upplever hans kommunikation - 
förberedelse inför de möten som återkommer var 14:e dag/var tredje vecka. Ena 
halvan reagerar mot detta och ser det som att de på så sätt inte är delaktiga, att 
beslut redan är tagna i och med den skrift han lämnar till dem. Andra halvan av 
personalstyrkan anser ledaren upplever denna förberedelse positivt och ändrar 
och stryker i de dokument. Tidigare har ledaren haft en syn, att alla är 
engagerade i jobbet och gett dem frihet/delaktighet, men upptäckt att alla inte 
vill ha ansvaret som kommer med friheten/delaktigheten, vilket innebär att 
ledarskapet måste anpassas till de olika medarbetarna.   
 
 
4.2.2 Medarbetare 
 
Medarbetarna som intervjuats inom enheten har alla olika bakgrunder och 
tidigare erfarenheter. Anställningstiden för medarbetarna varierar mellan fem till 
tretton år. Två sitter inom samma byggnad som ledaren och två är placerade på 
ett annat ställe. Även typ av tjänst skiljer de intervjuade åt.  
 
Definition på ledarskap  
Vad som menas med ledarskap skiljer sig inte uppfattningarna åt i så stor ut-
sträckning hos de intervjuade inom enheten. De flesta definierar ledarskap som 
att vara tydlig, lyhörd och kunna ge klara mål. Det som skiljer definitionerna åt 
är att en av de intervjuade dessutom definierar ledarskap som att stötta och ge 
råd när det är en jobbig arbetssituation. 
 

”man ska känna att jag kan gå till Y när jag har haft det tufft och veta 
att jag kan berätta för  Y vad som hänt och få stöttning” 
(Intervjuperson 8) 

 

  



Definition på delaktighet 
Definitionen på vad delaktighet är, skiljer de intervjuade åt. Likheten dem 
emellan bottnar i att de definierar delaktighet i att vara delaktig i olika stor 
utsträckning. En menar att det handlar om att få vara med, en annan om få vara 
med och påverka saker och ting, medan en tredje menar att delaktighet är att 
bestämma tillsammans.  
 

”Att vi bestämmer ja att vi bestämmer ihop, försöker fatta regler och normer, att 
man blir delaktig.” (Intervjuperson 6) 

 
En fjärde medarbetare har en skild uppfattning om vad delaktighet är, och menar 
att det betyder att man delger personer som berörs, att vara påläst och att forma 
sig efter verksamheten. 
 

”Delge dem som berör av det och även söka information för och kunna göra och 
känns sig delaktig i sin arbetsuppgift … det gäller ju att vara påläst och stå för 
vad organisationen tycker och följa de normer och riktlinjer som vi har och rätta 
oss efter … man formar sig efter och står för samma värderingar som vi måste ha 
här.” (Intervjuperson 7) 

 
Grad av delaktighet 
Tre av de intervjuade inom enhet två anser sig vara delaktiga i hög utsträckning. 
Förhoppningsvis, menar de, fattas enhälliga, eller i bästa fall majoritetsbeslut, på 
mötena. Om gruppen är oense, ligger sista beslutsmakten hos ledaren.  
 

”Vi försöker ju fatta våra beslut tillsammans och diskutera saker och ting … Visst 
vi har våra meningsskild skilda meningar om saker och ting. Oftast får man ge 
och ibland får vi ta. Delaktighet har vi i det mesta.” (Intervjuperson 6) 

 
En av de intervjuade anser sig inte vara så delaktig, vilket denne förklarar med 
sin syn på ledaren, att denne kommer med färdiga beslut som redan är tagna. 
Personen anser att mötena mest består av att bli matad med information, att 
mötet är ett informationsmöte och inte ett diskussionsmöte. Att man inte för 
fram sin åsikt anser intervjupersonen beror på att man är rädd om sin anställ-
ning, att man vågar inte sticka ut och visa sin åsikt om den inte överensstämmer 
med ledarens.  
 

”man är nog rädd att föra fram sin åsikt för då kan man kanske förlora jobbet, 
så kan jag tänka mig att man tänker” (Intervjuperson 8) 

 
Tre av de intervjuade har en samstämmig bild av att de har förutsättningar till att 
vara delaktiga i den utsträckning de önskar, men att alla ändå inte är så delak-
tiga, vilket de flesta anser beror på att många inte vill vara delaktiga och ta ans-
var för vad delaktigheten för med sig. När de berättar om sig själva anser sig de 
flesta vara mycket delaktiga, men ser att andra inom enheten inte är lika delak-
tiga. En beskrivande bild av problematiken ger följande citat. 

  



 
”Jag tror inte man kan påverka en annan människa att vara mer delaktig med 
tvång, man ska ju aldrig göra våld på någon annan.” (Intervjuperson 7) 

 
Ytterliggare orsaker till graden av delaktighet, anser personen, är avsaknaden av 
gruppkänsla, att man sviker varandra. Denna åsikt har ytterliggare två av de 
intervjuade, att det saknas en gruppkänsla inom enheten En av de intervjuade 
förklarar det med att de inte arbetar inom samma byggnad, utan är spridda på 
flera ställen. Denne person tar bestämt avstånd från att det beror på ledaren, utan 
menar att de som grupp inte litar på varandra. 
 

”… vi har svårt att lita på varandra, vi vet inte vart vi har varandra.” 
(Intervjuperson 6) 

 
4.2.2.1 Frågeställning 1 - Vad påverkar delaktighet 
 
För att besvara frågeställning ett ”vad i ledarskapet påverkar medarbetarnas 
delaktighet?”, har vi bett intervjupersonerna beskriva deras uppfattning om vad 
ledaren gör för att medarbetaren ska upplevas sig delaktig eller ej. Inter-
vjupersonerna har en ganska samstämmig uppfattning om detta fenomen. 
 
Tillgänglig 
En av de faktorer som medarbetarna anser påverkar deras delaktighet är att 
ledaren är tillgänglig. Dörren står alltid öppen, han är intresserad av sina 
medarbetare och har alltid har tid för dem 
 

”Han har väldigt bra inställning till när man kommer och vill prata 
med honom, han har alltid tid, dörren står jämt öppen man kommer 
aldrig och stör honom, han lägger ifrån sig det han håller på med.” 
(Intervjuperson 5) 
 

Kommunikation 
Ledarens sätt att kommunicera är en annan faktor som medarbetarna anser 
påverkar deras. Resultaten visar att de intervjuade anser brister i att 
kommunicera med människor som mår dåligt. Hälften av de intervjuade anser 
att hans sätt att förbereda mötena, som är var 14:e dag/var tredje vecka, också 
påverkar delaktigheten  
 

”Han slänger ur sig lite grejer, han är ju en sådan här han är ju fem år framåt i 
tiden. Han har ju väldiga vyer och visioner, mycket duktig …  Så han är ju långt 
långt före oss i planering och den biten och då kanske man känner att sig lite 
åsidosatt kanske …  lyssna på frågor från personalen, hur ska jag säga, ge beröm 
och den här biten, prata med personalen på ett bra sätt, det är väl inte hanses 
sida.” (Intervjuperson 6) 
 

  



”Det han inte är så bra på det är kanske att kommunicera med människor i affekt 
… den här personalvårdande biten.” (Intervjuperson 7) 

 
”Han säger att han lämnar ut ett arbetsmaterial på mötena men jag 
känner att det är inget arbetsmaterial utan det är för färdigt.” 
(Intervjuperson 8) 

 
Relation 
Hälften av de intervjuade anser att ledarens kompisrelation påverkar delaktig-
heten.  
 

”felet kanske är att han varit lite för mycket kompis med personalen, då har han 
svårt att säga nej.” (Intervjuperson 6) 

 
4.2.2.2 Frågeställning 2– Hur påverkar faktorerna delaktigheten 
 
I detta avsnitt presenterar vi hur ovanstående faktorer uppfattas av de inter-
vjuade, för att besvara frågeställning 2, ”hur påverkar faktorerna i ledarskapet 
medarbetarnas delaktighet?”.  
 
Tillgänglig 
Ovan presenterade vi att tillgänglighet var karakteristiskt för ledaren. Genom att 
vara tillgänglig över mobiltelefon om han inte är fysiskt närvarande och genom 
att alltid ha dörren öppen visar ledaren sin närvaro, som i sin tur påverkar 
medarbetarnas delaktighet positivt.  

 
”Han är i princip alltid tillgänglig, är han här på kontoret så är han alltid 
tillgänglig. Det kvittar vad han håller på med så avbryter han det … väldigt 
tillgänglig, ovanligt tillgänglig tror jag för att ha den positionen han har.” 
(Intervjuperson 7) 

 
Kommunikation 
Samtliga anser att ledarens sätt att kommunicera, i allmänhet, påverkar delaktig-
heten negativ. Som presenterat ovan finns det delade meningar om ledarens 
förberedelse inför mötena, vissa uppfattar sättet negativt och andra positivt för 
medarbetarnas delaktighet. Hur ledaren presenterar information under och 
mellan mötena har de intervjuade upplevt som negativ inverkan på deras 
delaktighet. Vissa menar att ledaren ger vissa av medarbetarna information 
mellan mötena, som andra inte får ta del av, och känner sig på så vis åsidosatta.  
 

”Att ta upp saker som motstrider arbetsmaterialet kan kännas lite tufft då … lätt 
går i försvar och … ja detta påverkar ju delaktigheten eller min känsla av att jag 
är delaktig blir ju mindre” (Intervjuperson 8) 

 
De intervjuades uppfattning om ledarskapet handlar mycket om att de menar att 
ledaren ger medarbetarna frihet under ansvar att han litar på dem. Detta ansvar 

  



uppfattar de intervjuade som att alla medarbetare inom enheten inte vill ha eller 
klarar av, samt att det uppfattas som otydligt. Flera, menar de, behöver ha klara 
direktiv på vad de ska göra. Samma person som anser att ledaren litar på dem 
tycker också att ledaren vräker ur sig ogenomtänkta saker, vilket vissa blir 
sårade av, något som också påverkar delaktigheten negativt.   
 

”Han litar på oss personal, att vi ska göra det och hur jag gjort det har han inte 
brytt sig om, bara vi har skött det ordentligt … han litar på oss att vi håller oss 
inom de ramar vi bestämt.” ”Han kan vräka ur sig saker och ting som man tar 
illa vid sig, han till exempel vid senaste möten … då hade vi en diskussion om den 
biten och då vräker han ur sig `är det så att det inte passar då vet ni att jobbet är 
löst,`…  det är ju uppmuntrande när man mår som man gör. Sådana där bitar, 
han tänker sig inte för när han säger det … det sårar någon, det vet jag.” 
(Intervjuperson 8) 

 
Relation 
Genom att vara för mycket kompis med medarbetarna, att ha en fritidsgårds-
mentalitet och inte kan säga nej uppfattas ledarskapet av de intervjuade som 
mindre positivt för delaktigheten. 
  

”Sen har han lite av den här fritidsgårdsmentaliteten i sig … kanske inte så strikt 
och formellt som det är inom andra enheter. Han försöker vara lite mycket kompis 
kanske, istället för chef, så det här riktiga chefskapet det upplever man inte riktigt 
hos honom.” (Intervjuperson 7) 

 
Sammanfattningsvis anser de intervjuade att tillgänglighet är något som 
uppfattas som stödjande för delaktigheten. Kommunikation och relation är de 
faktorer i ledarskapet som påverkar medarbetarnas delaktighet både positivt och 
negativt på enhet två.  
  
 
4.3 Resultatsammanfattning  
 
Ledaren på enhet ett uppfattar att kommunikation, visa intresse, förtroende, 
tillgänglighet, och tillåtande är faktorer i dennes ledarskap som påverkar medar-
betarnas delaktighet positivt. Medarbetarna på enhet ett uppfattar att kom-
munikation, tillgänglighet, belöning, jämlikt relation är faktorer som positivt 
påverkar deras känsla av delaktighet. 
 
Resultaten från enheten två, visar att ledaren uppfattar, att dennes ledarskap 
påverkar medarbetarnas delaktighet, genom hans sätt att kommunicera och 
förbereda mötena. Halva gruppen inom enheten uppfattar det som att de inte får 
möjlighet till delaktighet just på grund av hans sätt att förbereda mötena, medan 
den andra gruppen tycker det är bra för delaktigheten. Ledaren anser att 
ledarskapet måste anpassas till de olika medarbetarna, för medarbetarna har 

  



olika mycket engagemang till ansvar och delaktighetsgrad. De intervjuade har 
en relativt samstämmig uppfattning om ledarskapets betydelse för deras 
delaktighet, där tillgänglighet anses påverka delaktigheten positivt, och kom-
munikation och relation är de faktorer som både påverka positivt och negativt.  
 

  



 
5 Diskussion 
 
I detta kapitel för vi en diskussion utifrån uppsatsens resultat och den presen-
terade teoretiska referensramen. Vi börjar med att kort återge frågeställning 
som grund för att sedan knyta samman den teoretiska referensramen med 
frågeställning två. Tredje frågeställningen diskuterar ledarskapets betydelse för 
medarbetarnas delaktighet. Samma tillvägagångssätt används i enhet två. 
Därefter presenterar vi vår slutsats. Avslutningsvis reflekterar vi kritiskt över 
studiens tillvägagångssätt och avslutar uppsatsen med att presenterar förslag på 
fortsatt forskning.  
 
 
5.1 Resultatdiskussion 
 
Frågeställningarna redovisas inledningsvis utifrån samma logik som resultat-
avsnittet där vi börjar med att diskutera enhet ett och sen enhet två. Det vill säga 
att först presenterar vi kort, vad i ledarskapet som ledare och medarbetare, inom 
enhet ett, uppfattar påverkar medarbetarnas delaktighet, och sen hur, 
stödjande/hindrande, dessa faktorer i ledarskapet som ledaren och medarbetarna, 
inom enhet ett, uppfattar påverkar medarbetarnas delaktighet. För att undvika 
återupprepningar knyts den teoretiska referensramen först samman med fråge-
ställning två. Därefter diskuterar vi frågeställning tre, ledarskapets betydelse för 
medarbetarnas delaktighet. Samma tillvägagångssätt används till enhet två. Efter 
detta presenterar vi vår slutsats. Slutsatsen ska ses som en fortsättning och avslut 
av frågeställning tre.  
 
 
5.1.1 Enhet 1 
 
Nedan besvarar vi, samt för en diskussion om frågeställning ett, två och tre inom 
enhet ett, där vi knyter samman resultaten med den teoretiska referensramen. 
Med resultaten från intervjuerna som stöd, anser vi att medarbetarna inom enhet 
ett är delaktiga i hög grad (modell 1, nivå 4), detta på grund av att de uppfattar 
att de är delaktiga i beslut som tas inom ramen av de politiska besluten. De är 
också delaktiga i hög grad då det gäller de kontorsmöten som enheten har en 
gång per månad de har där möjlighet att påverka beslut som ska tas gällande det 
egna arbete, alltså således inom de uppsatta ramarna. 
 
 
5.1.1.1 Frågeställning ett – Vad påverkar delaktigheten 
  
Vad i ledarskapet påverkar medarbetarnas delaktighet?, är vår första frågeställ-
ning, där vi avser att undersöka vilka faktorer ledaren och medarbetarna upp-



fattar påverkar medarbetarnas delaktighet. Ledaren på enhet ett, uppfattar att 
kommunikation, visa intresse, förtroende, tillgänglighet, och tillåtande är fak-
torer i dennes ledarskap som påverkar medarbetarnas delaktighet positivt. Med-
arbetarna på enhet ett uppfattar att kommunikation, tillgänglighet, belöning, 
relationen är faktorer som påverkar deras känsla av delaktighet. 
 
5.1.1.2 Frågeställning två – Hur påverkar faktorerna delaktigheten 
 
 I frågeställning två, hur påverkar faktorerna i ledarskapet medarbetarnas 
delaktighet, vill vi undersöka hur de nämnda faktorerna påverkar medarbetarnas 
delaktighet. Ledaren på enhet ett uppfattar att kommunikation, visa intresse, 
förtroende, tillgänglighet och tillåtande är faktorer som påverkar delaktigheten 
positivt. 
 
Då ledaren tar upp förtroende och tillåtande som faktorer som påverkar 
medarbetarnas delaktighet på ett positivt sätt, koppar vi detta till Fridolf & 
Rydberg (1995) som menar att chefen måste våga släppa kontrollen. Vi menar 
att detta handlar om att ledaren måste ha förtroende för och visa tillit till sina 
medarbetare. Fridolf & Rydberg (1995) menar att kvinnor mer än män 
åstadkommer resultat genom andra människor, vilket vi anser kan vara en 
förklaring till att ledaren som är en kvinna på enhet ett, uppfattar just dessa 
faktorer påverka medarbetarnas delaktighet. Vi kan se att ledaren har ett 
ledarskap som Johansson (1997) kallar det ärliga ledarskapet, vilket innebär att 
ledaren har en tro på människors förmåga och har tillit till medarbetarna. Denna 
tilltro och förtroende för sina medarbetare, anser vi grundas i att ledaren på 
enhet ett, har en positiv människosyn, vilket Rubenowitz (1996) menar kan leda 
till att ledaren ger medarbetarna befogenheter att fatta beslut och att själva se till 
att lägga upp sitt arbete så att de uppställda målen uppnås. Om en ledare har 
denna genuint positiva människosyn finns sällan någon diskrepans mellan ord 
och handling enligt Rubenowitz (1996). Ledaren på enhet ett, anser att det är 
viktigt att en ledare visar intresse för sina medarbetare, något vi också kopplar 
till ledarens positiva människosyn. Rubenowitz (1996) menar att detta har 
betydelse för medarbetarnas delaktighet och således påverkas den positivt. Han 
menar att det är viktigt att man från ledningens sida hyser tilltro till 
medarbetarna och visar att man är intresserad av att satsa på dem och låta deras 
kompetens komma till sin rätt. Enligt Dilschmann et al (2000) och Hägerfors & 
Brattgård (1992) är en uppmuntrande kultur som tillåter misstag viktigt för att ge 
medarbetarna spelrum för att våga testa sig fram. Ledaren på enhet ett, anser att i 
faktorn, visa intresse, ingår att ge dem detta spelrum och visa intresse för med-
arbetarnas idéer och tankar kring arbetet. Ledaren menar att hon ger medarbetar-
na ett spelrum till att testa egna nya idéer.   
 

  



Hägerfors & Brattgård (1992) menar att delaktighet har olika betydelse för olika 
människor, något som kan ställa till bekymmer om man inte som enligt 
Dilschmann et al (2000) för en diskussion gällande begreppets innebörd. Vår 
tolkning är att ledaren på enhet ett är tydlig med att kommunicera innebörden av 
begreppet delaktighet till sina medarbetare. Ledaren uppfattar själv också att 
tydlig kommunikation är en faktor i hennes ledarskap som påverkar delaktig-
heten. Den påverkar delaktigheten positivt om ledaren är tydlig med att 
exempelvis kommunicera och informera sina medarbetare, men också att föra 
fram och diskutera begreppet delaktighet och i vilken utsträckning medarbetarna 
kan förvänta sig vara delaktiga på enhet ett. 
  
Ledaren på enhet ett anser att tillgänglighet är en faktor i dennes ledarskap som 
påverkar medarbetarnas delaktighet. Hon anser att om hon visar att hon är 
tillgänglig skapar dessa förutsättningar för att medarbetarna ska känna sig 
delaktiga. Detta är inget som vi finner stöd för i den befintliga forskningen men 
något som ändå kan anses bidra till mer kunskap inom området.  
 
De intervjuade medarbetarnas uppfattningar om vilka faktorer i ledarskapet 
som påverkar deras delaktighet är kommunikation, tillgänglighet, belöning, och 
deras relation med ledaren. Medarbetarna anser att kommunikation är en faktor i 
ledarskapet som påverkar deras delaktighet, vilket stöds av Hägerfors & 
Brattgård (1992) och Dilschmann et al (2000). Författarna menar att det är 
viktigt att kommunikationen mellan ledningen och medarbetarna är tydlig. Det 
är också viktigt att medarbetarna har kännedom om på vilket sätt deras med-
verkan påverkar beslutstagandet. Resultatet från medarbetarintervjuerna visar att 
de anser att det är viktigt för medarbetarnas delaktighet, att ledaren är tydlig med 
att visa vilka befogenheter medarbetarna har, detta är också något som 
Dilschmann et al (2000) och Illeris (1976) påpekar är viktigt för att skapa en mer 
aktiv medarbetarroll.  
 
Faktorn belöningen, kopplar vi till Winter (1989) som menar att medarbetarnas 
motiv till delaktighet ligger på det personliga planet. Medarbetare har lättare att 
engagera sig om de vet att det leder till materiella förbättringar, förändrad 
arbetsprocess, ökad autonomi eller möjligheter till självförverkligande. Genom 
att ledaren på enhet ett belönar medarbetarna när dessa varit mer delaktiga eller 
engagerade, stimuleras detta beteende även i framtiden. Ledaren på enhet ett, 
belönar medarbetarna med exempelvis blommor, godis eller bara ett enkelt tack.   
 
Faktorn, relation, kopplar vi till Södergren & Fredriksson (1998) som talar om 
det nya ledarskapet. Detta ledarskap karakteriseras av en minskad distans och 
jämlik relation mellan ledare och medarbetare. Vi kan se att ledaren på enhet ett 
har ett jämlikt förhållande till sina medarbetare, vilket medarbetarna ser som en 
faktor som påverkar deras delaktighet, då de känner att ledaren vill vara en i 

  



gruppen. Genom att visa ödmjukhet inför sin egen person, bidrar det till att 
medarbetarnas osäkerhet minskar, som enligt Lyttkens (1996) bidrar till ökad 
delaktighet. Detta relationsinriktade ledarskapet ser vi bottnar i Blake & Mouton 
(1964) ledarskapsmodell, som delar upp ledarskapet i ett uppgifts- och relations-
orienterat ledarskap. Ledaren på enhet ett visar på ett relationsorienterat ledar-
skap. 
 
Även medarbetarna anser faktorn, tillgänglighet, påverka deras delaktighet. Som 
vi nämnt ovan är det en faktor vi inte funnit i den befintliga ledarskapsforsk-
ningen, som vi istället betraktar som nytt tillskott till kunskapsområdet.  
 
5.1.1.3 Frågeställning tre – Ledarskapets betydelse för delaktigheten 
 
Den tredje frågeställningen lyder, vilken betydelse har ledarskapet för medar-
betarnas delaktighet? För att besvara den vill vi först undersöka vilken 
definition ledaren och medarbetarna har på begreppen ledarskap och delaktighet. 
Detta gör vi för att vi anser att, den innebörd ledare och medarbetare lägger i 
begreppen ledarskap och delaktighet, kan påverka medarbetarnas förväntningar 
på ledarskapet och delaktigheten och har på så vis betydelse för medarbetarnas 
delaktighet.  
 
Ledaren definierar ledarskapet som en person som gör det möjligt och under-
lättar för medarbetare att göra ett bra jobb. Ledaren ska våga fatta beslut och stå 
för dessa. En ledare ska vara tydlig i sin kommunikation, så att medarbetarna vet 
vad som förväntas av dem samt göra det möjligt för medarbetarna att vara 
självständiga. Medarbetarna anser att ledarskap är tydligt kopplat till det sätt en 
chef leder, styr och fördelar arbetet. Två av intervjupersonerna anger att 
ledarskap är, att fungera som coach och underlättare. Gemensamt för ledarens 
och medarbetarnas definitioner är att de anser att ledarskapet innefattar att leda 
arbetet. Att två av de intervjuade medarbetarna ser ledarskapet som att vara en 
coach eller en underlättare, anser vi ligger i linjen med ledarens definition, som 
ser ledarskapet som en sätt att göra medarbetarna självständiga. Ledaren 
uttrycker också att hon ser sig själv som en underlättare eller coach. Vi anser att 
deras definitioner inte ligger långt ifrån varandra, och att detta kan grundas på 
att ledaren varit tydlig i sin kommunikation och relation med medarbetarns, 
vilket Dilschmann et al (2000) anser är viktigt för att ha samma utgångspunkt 
när det gäller delaktigheten.  
 
Definitionen på delaktighet skiljer sig inte heller nämnvärt åt mellan ledaren och 
medarbetarna. Ledaren och medarbetarna är överens om att delaktighet innebär 
att ha en möjlighet att ge sina åsikter. Att de även definierar begreppet delak-
tighet likartat tror vi påverkar deras delaktighetskänsla positivt, de känner att de 
är delaktiga i den utsträckningen de önskar vara på grund av att ledaren har 

  



tydliggjort för medarbetarna vilka förväntningar de kan ha beträffande deras 
möjlighet till delaktighet i arbetet.     
 
Vilken betydelse har då ledarskapet för medarbetarnas delaktighet på enhet ett? 
Vår tolkning är att de är delaktiga i hög grad (modell 1, nivå 4). Vi ser att det 
finns vissa faktorer som har positiv betydelse för medarbetarnas delaktighet, 
vilka är; kommunikation, visa intresse, förtroende, tillåtande, belöning och 
relation. Det finns stöd i den tidigare forskningen att just dessa faktorer har 
betydelse för medarbetarnas delaktighet (Dilschmann et al, 2000; Fridolf & 
Rydberg, 1995; Hägerfors & Brattgård, 1992; Johansson, 1997; Lyttkens, 1996; 
Maltén, 2000; Rubenowitz, 1996; Södergren & Fredriksson, 1998; Winter, 
1989). Dessa faktorer uppfattar ledaren och medarbetarna har betydelse för 
medarbetarna delaktighet. Det som vi inte har hittat i befintlig forskning, är 
faktorn tillgänglighet, vilken då kan ses som ett tillskott till det befintliga 
kunskapsområdet. Definierar ledare och medarbetare begreppen lika så gynnar 
det delaktigheten. Vi ser det som en del i ledarskapets ansvar att kommunicera 
och skapa forum för diskussion om förutsättningarna för delaktigheten samt hur 
villkoren för delaktighet ser ut, något som stöds av Dilschmann et al (2000). 
Vad de lägger i betydelsen av begreppet delaktighet kommer att avgöra hur 
delaktiga de känner sig vara och om de önskar vara mer eller mindre delaktiga.  
 
 
5.1.2 Enhet 2 
 
I detta avsnitt besvarar och diskuterar vi frågeställning ett, två och tre och knyter 
samman den teoretiska referensramen med resultaten från enhet två. Efter 
medarbetarnas uppfattningar, tolkar vi det som att medarbetarna är delaktiga i 
viss grad (modell 1, nivå 3), på grund av att de uppfattar det som att de har en 
tvåvägskommunikation, där de vanligtvis har konsensus i beslutsfattande eller 
majoritetsbeslut, men att ledaren beslutar om de inte skulle vara överens. En av 
de intervjuade anser att de har låg delaktighet, att delaktigheten endast består av 
en envägskommunikation, att bli matad med information, medan de andra tre 
själva uppfattar det som en hög delaktighet. Ingen nämner att de själva fattar 
beslut inom satta ramar, vilket avgör att vi ser det som att de är delaktiga i viss 
grad (modell 1, nivå 3).  
 
 
5.1.2.1 Frågeställning ett – Vad påverkar delaktigheten 
 
Frågeställning ett ska besvara frågeställningen, vad i ledarskapet påverkar med-
arbetarnas delaktighet?. Inom enhet två kan vi se att ledaren har en faktor som 
denne uppfattar påverkar medarbetarnas delaktighet. Ledaren uppfattar att hans 
sätt att kommunicera, det vill säga sättet han förbereder mötena, påverkar med-

  



arbetarnas delaktighet. Ledaren menar vidare att medarbetarna inom enheten kan 
delas upp i två läger, där han anser att ena gruppen är delaktiga, medan andra 
gruppen inte är så delaktiga. Då vi sökte medarbetarnas uppfattning om vad i 
ledarskapet som påverkar deras delaktighet gav de intervjuade flera faktorer; till-
gänglig, kommunikation och relation.  
 
5.1.2.2 Frågeställning två – Hur påverkar faktorerna delaktigheten 
 
Den andra frågeställningen, hur påverkar faktorerna i ledarskapet medarbetar-
nas delaktighet, undersöker på vilket sätt, stödjande/hindrande, faktorerna 
påverkar medarbetarnas delaktighet. Ledaren uppfattar att det är hans sätt att 
kommunicera, hans sätt att förbereda, som medarbetarna upplever på olika sätt. 
Halva gruppen anser att hans sätt att förbereda hindrar delaktigheten, medan 
andra halvan av gruppen uppfattar hans sätt som stödjande för delaktigheten.  
 
Vår tolkning av ledarens uppfattning är att ledaren tidigare haft en tillit och tro 
till medarbetarnas engagemang, vilket bottnar i en människosyn som 
Rubenowitz (1996) menar är en förutsättning i ett lyckat förändringsarbete. Vi 
kan se att det möjligtvis kan handla om att han inte lyckats anpassa sitt ledarskap 
till gruppens mognad, då han ej tagit hänsyn att medarbetargruppen inte är 
homogen gällande engagemang. Wiberg (1999) menar att vissa medarbetare 
behöver mer trygghet och ett begränsat handlingsutrymme. Vi kan se att halva 
gruppen inte har det engagemang som krävs för att vara delaktig i den 
utsträckning som ledaren önskar. Ledaren kopplar även delaktighet till ansvar 
vilket kan vara en försvårande omständighet, då vissa medarbetare inte önskar 
eller har behov av ett större ansvar. Gruppen är mycket splittrad, vilket innebär 
att ledarskapet försvåras. Ledaren uppfattar att gruppen är splittrad på grund av 
att de har olika engagemang. Enligt Vansina (1998) är ett inre engagemang och 
ansvarstagande en förutsättning för delaktighet. Det är när medarbetarna känner 
att de inte är kontrollerade som de kan nå ett inre engagemang. Vi funderar på 
om det kan vara så att ledaren utövar sitt ledarskap lite väl planerat? Genom att 
ledaren redan förberett, har denne kontrollen över vad som tas upp på mötet, och 
kan därmed styra mer än om förberedelsen inte skett, vilket vi med stöd av 
Dilschmann (1996) anser hämmar motivationen för medarbetarna, till att vilja 
vara delaktig. Enligt Argyris (1998) är enda möjligheten att nå ett inre 
engagemang att involvera de anställda när mål och arbetsmetoder ska definieras. 
Enligt Winter (1989) kan man också påverka medarbetarnas vilja att bli mer 
delaktiga genom att uppmuntra och belöna dem på ett tydligt och konkret sätt. 
Vill ledaren nå full delaktighet, är ett sätt, enligt Argyris (1998), att låta medar-
betarna vara mer involverade när mål och arbetsmetoder bestäms. Det är vidare 
viktigt, enligt Brulin & Nilsson (1997), att medarbetarna är delaktiga i initiativet 
till en förändring för att nå framgång.  
 

  



Medarbetarnas uppfattningar om vilka faktorer i ledarskapet som påverkar 
medarbetarnas delaktighet är, tillgänglig, kommunikation och relation. Hur 
arbetet och ledarskapet är organiserat inom enheten har bidragit till att medar-
betarna uppfattar ledaren som mycket tillgänglig, vilket påverkar delaktigheten 
positivt. Genom att alltid ha dörren öppen och att han visa att medarbetarna 
aldrig stör, uppfattar medarbetarna att hans ledarskap bidrar till att öka delaktig-
heten. Faktorn tillgänglighet, är inget som nämns i den befintliga litteraturen, 
inget vi funnit som påverkar medarbetarnas delaktighet, vilket vi tolkar som ett 
nytt inslag till forskningen inom området.  
 
Ledarens sätt att kommunicera och förbereda mötena, uppfattas olika av de 
intervjuade. Hälften av de intervjuade ser sättet som hindrande för med-
arbetarnas delaktighet. Vi tolkar detta som att medarbetarna har svårt att se 
nyttan i att ge sina synpunkter eller ge egna förslag på ett redan ”färdigt” 
dokument. Detta kan bottna i att medarbetarna har dåliga erfarenheter av detta, 
något som framkommit under en intervju. Denne person har ibland upplevt att 
åsikter och synpunkter från medarbetarna ifrågasätts och raljeras av ledaren. Om 
man eftersträvar aktiva medarbetare som är delaktiga, måste det också finnas ett 
tillåtande klimat för att allas synpunkter luftas och respekteras enligt 
Dilschmann et al (2000). Wibergs (1999) definition om delaktighet anser vi 
ytterligare kan belysa medarbetarnas olika engagemang gällande delaktighet. 
Wiberg (1999) menar att delaktighet bottnar i ett självständigt val och ett 
personligt ansvar. Ena gruppen ser inte att de gjort ett val när ledaren presenterar 
ett arbetsmaterial, medan andra gruppen tar tillfället i akt och gör ett 
självständigt val och tar ansvar under mötet och bidrar med sina åsikter och 
synpunkter. Wiberg menar att den som åtar sig en uppgift, tar sig ett ansvar. Vill 
man inte ha ett ansvar, då tar man sig inte an uppgiften, utan beskyller möjligtvis 
det på ledarskapet. Allen, Lucero & Van Norman (1997) studie, visar att 
individer som har ett inre kontrollfokus och ett behov av att utvecklas, passar 
bättre för projekt som bygger på högre delaktighet. Detta stödjer då Hersey & 
Blanchard modell (1993) som menar att ledarstilen ska anpassas efter gruppens 
mognad. Inom denna enhet finns det medarbetare som behöver ett annat 
ledarskap för att prestera optimalt. Furnham (1997) fann i sin studie att personer 
med yttre kontrollfokus presterar bäst i situationer med lägre delaktighet.  
 
Ledarens sätt att kommunicera uppfattas som sagt lite olika. Någon menar att 
han ger dem frihet under ansvar, att han litar på dem. En annan av de intervjuade 
anser att han kan vräka ur sig saker som sårar, att han har svårt att kommunicera 
med människor som mår dåligt. Vissa känner sig åsidosatta när ledaren delger 
vissa medarbetare information i förväg och att flera känner att det är svårt att 
ifrågasätta det arbetsmaterial som ledaren har lämnat ut. Ovanstående resultat 
från intervjuerna tolkar vi som att ledarskapet är otydligt gällande kom-
munikation. Det är enligt Dilschmann et al (2000) viktigt med klar och tydlig 

  



kommunikation mellan ledaren och de ledda för att skapa delaktighet. Lind 
Nilsson (2003) menar att beslut som fattas över huvudet på medarbetare oftast 
leder till starka reaktioner och motstånd, och att medarbetarna får svårt att skilja 
mellan sak och person, vilket lätt leder till beskyllningar och syndabocks-
projiceringar. Vi kan se att det kan finnas sådana tendenser i och med att flera av 
de intervjuade uppfattar att vissa medarbetare får information innan mötena.  
 
Att medarbetarna uppfattar att relation är en faktor i ledarskapet som påverkar 
medarbetarnas delaktighet, tolkar vi som att ledaren har haft svårt att hitta 
balansen mellan relation och uppgift, vilket Hersey & Blanchard modell (1993) 
grundas på. Gruppens mognad bör enligt deras modell avgöra vilken ledarstil 
som är lämplig. Enligt Wiberg (1999) bör ledaren öka friheten när gruppen är 
mogen för detta. I detta fall, tolkar vi det som att ledaren ”vänt på” ledarskapet, 
och börjat med att ge dem en frihet många medarbetare inte har behov av, vilket 
bidragit till att de uppfattar relation, ledare och ledda, i vissa fall som hindrande 
för deras delaktighet. I och med att ledarskapet består av att vara kompis med 
medarbetarna saknar de intervjuade det tydliga chefskapet som medarbetarna 
uppfattar att de behöver. Med stöd av resultaten från de intervjuade, tolkar vi det 
som att ledarskapet inom enhet två, passar människor som är självständiga, som 
har ett inre kontrollfokus.   
 
5.1.2.3 Frågeställning tre – Ledarskapets betydelse för delaktigheten 
 
För att diskutera frågeställningen, vilken betydelse har ledarskapet för medar-
betarnas delaktighet?, såg vi det lämpligt att först ta reda på hur ledaren och 
medarbetarna definierade begreppen ledarskap och delaktighet. Ledaren inom 
enhet två definierar ledarskapet som att vara en coach, att få medarbetarna att 
vara delaktiga, men också som ett sätt att styra. Medarbetarnas definitioner av 
begreppet ledarskap är att vara tydlig, lyhörd och kunna ge klara mål. En av de 
intervjuade såg ledarskapet som att ge stöd vid jobbiga situationer. Här ser vi att 
definitionerna skiljer sig åt mellan ledare och medarbetare i ganska stor 
utsträckning. Ledaren ser mer ledarskapet som ett sätt att leda medarbetarna, att 
vara ett stöd, så att medarbetarna klaras sig själva, vilket Södergren & 
Fredriksson (1998) refererar som ett lärandeperspektiv på ledarskap då de ser 
ledarskap som att vara en resursperson, handledare och förebild. Medarbetarna 
har mer chefskapet som grund när de definierar ledarskap, att de ser ledaren som 
den som ska styra dem mot ett gemensamt mål, vilket vi tolkar som att 
medarbetarna definierar ledarskap som chefskap, vilket ligger i linje med Maltén 
(2000) som menar att chefskapet bygger på en formell auktoritet som ger makt 
och befogenheter. Kotter (Bolman & Deal, 1997) ser chefskapet som något som 
rör planering, organisering och kontroll, vilket vi tolkar som att medarbetarnas 
definition till stor del liknar. Vi ser alltså att ledare och medarbetare har olika 
definitioner på begreppet ledarskap. 

  



 
Definitionen på delaktighet, är enligt ledaren att vara med i processen, vara 
påläst på verksamhetsplaner, vilket grundar sig i ett personligt ansvar. Enligt 
medarbetarna definieras delaktighet som att vara delaktig i olika stor utsträck-
ning, allt ifrån att, få vara med, få påverka saker och ting, till att definiera 
delaktighet till att bestämma tillsammans. En av de intervjuade ansåg även att 
delaktighet innebar att vara påläst, något som ledaren också la in i begreppet. 
Ytterliggare innebörd som är gemensamt för ledare och medarbetare är att de ser 
delaktighet som att få vara med i verksamheten. Dilschmann et al (2000) 
definition som bygger på inflytande likställer vi med grunden i ledarens och 
medarbetarnas definition av delaktighetsbegreppet. Det som saknas i 
medarbetarnas, och som gör att ledarens definition sticker ut, är att han menar 
att all delaktighet grundas i ett personligt ansvar, något även Wiberg (1999) 
lägger in i begreppet, men inte de intervjuade medarbetarna. Att ledaren och 
medarbetarna definierar begreppet på olika sätt, kan enligt oss, innebära att 
uppfattningarna om fenomenen skiljer sig åt. I och med att de lägger in olika 
innebörder av begreppen åsyftar de lite olika saker. På enhet två ser vi att 
ledaren och medarbetarna inte har en överensstämmande syn på begreppen 
ledarskap och delaktighet, vilket vi anser påverka medarbetarnas delaktighet 
negativt. Vi tror att skilda definitioner på begreppen ger olika förväntningar, 
vilket i sin tur påverkar hindrande gällande medarbetarnas delaktighet. 
 
Vilken betydelse har då ledarskapet för medarbetarnas delaktighet inom enhet 
två? Vår tolkning är att de är delaktiga i viss grad (modell 1, nivå 3), och att de 
själva anser att det är flera faktorer i ledarskapet som påverkar medarbetarnas 
delaktighet; tillgänglighet, kommunikation och relation. Det finns stöd i 
befintlig forskning (Allen, Lucero & Van Norman, 1997; Argyris, 1998; Bolman 
& Deal, 1992; Brulin & Nilsson, 1997; Dilschmann, 1996; Dilschmann et al, 
2000; Furnham, 1997; Lind Nilsson, 2003; Maltén, 2000; Rubenowitz, 1996; 
Vansina, 1998; Wiberg, 1999; Winter, 1989), att dessa, förutom faktorn 
tillgänglighet, påverkar och har betydelse för medarbetarns delaktighet. Det som 
är intressant är att ledarna och medarbetarna inte uppfattar samma faktorer 
betydelsefulla för medarbetarnas delaktighet. Vilken betydelse faktorerna har 
uppfattas även olika mellan de intervjuade, några uppfattar dem hindrande 
medan andra uppfattar dem stödjande. Faktorn tillgänglighet uppfattas som 
stödjande av samtliga intervjuade medarbetare. Faktorn relation uppfattas som 
hindrande av några intervjuade medarbetare. Faktorn kommunikation uppfattas 
olika både hos ledare och medarbetare, alltså både hindrande och stödjande. Vi 
anser att grunden till att de har olika uppfattningar om hur faktorerna påverkar 
delaktigheten, kan ligga i att de definierar begreppet delaktighet så olika. Vad de 
lägger i betydelsen av begreppet delaktighet kommer att avgöra hur delaktiga de 
känner sig vara och om de önskar vara mer eller mindre delaktiga. Om ledare 
och medarbetare definierar begreppen lika så gynnar det delaktigheten 

  



(Dilschmann et al, 2000). Vi ser det som en del i ledarskapets ansvar att kom-
municera och skapa forum för diskussion om förutsättningarna för delaktigheten 
samt hur villkoren för delaktighet ser ut, något som stöds av Dilschmann et al 
(2000).  
 
 
5.1.3 Slutsats  
 
Den här studien visar att det finns flera faktorer i ledarskapet som påverkar och 
har betydelse för medarbetarnas delaktighet. Dessa är kommunikation, visa 
intresse, förtroende, tillåtande, belöning, tillgänglighet och relation. Grunden i 
ledarskapet är, som vi ser det i denna studie, vilken människosyn ledaren har. En 
positiv människosyn skapar goda förutsättningar för en hög delaktighet hos 
medarbetarna. Detta skapar även grund för tillit och förtroende för medar-
betarna, vilket leder till att ledaren kan skapa möjligheter för ökad delaktighet. 
Visar ledaren sin tillit och sitt förtroende för medarbetarna, finns god grund för 
att medarbetarna känner förtroende och tillit till ledaren. Tillgänglighet är en 
annan förutsättning för delaktigheten enligt vår studie. Är ledaren tillgänglig 
bidrar detta positivt till att delaktighet kan komma till stånd. 
 
Vilken relation ledaren har till medarbetarna spelar också in. I vår studie har vi 
funnit att ett ledarskap som baseras alltför mycket på kompisskap kan verka 
hindrande för medarbetarnas delaktighet. Studien visar att en balanserad och 
jämlik relation uppfattas påverka delaktigheten positivt. Det som enligt studiens 
resultat har en avgörande betydelse för medarbetarnas delaktighet är på vilket 
sätt ledarskapet lyckas kommunicera med medarbetarna. Det har visat sig i 
studien att belöning och uppmuntran uppfattas som stödjande gällande delaktig-
heten, även att ledarskapet förmedlar ett tillåtande klimat och intresse uppfattas 
stödjande för medarbetarnas delaktighet. Delaktigheten påverkas också positivt 
av att alla medarbetare får ta del av samma information samtidigt. 
 
Bristande kommunikation och otydlighet skapar istället en osäkerhet som bidrar 
till att medarbetarna hämmas i att lyfta fram sina åsikter och synpunkter, vilket 
kan ses som ett hinder för medarbetarnas delaktighet. Även att information ges 
vid olika tillfällen kan enligt studien uppfattas som negativt för delaktigheten. 
Genom att lämna fram ett för färdigt arbetsmaterial riskerar ledaren att hämma, 
istället för att stimulera medarbetarna till att vilja vara mer delaktiga. Vidare ser 
vi att vår studie visar att begreppen delaktighet betyder olika saker för olika 
människor, och vi kan också se att olika innebörder av begreppet kan bidra 
negativt till medarbetarnas delaktighet. Med andra ord kan vi se att flera faktorer 
i ledarskapet har betydelse för medarbetarnas delaktighet.  
 
 

  



5.2 Metoddiskussion 
 
I följande avsnitt kommer vi kritiskt att granska vår uppsats. Vi kommer att 
diskutera vårt upplägg, genomförande och analys utifrån kvalitetskriterierna 
validitet, reliabilitet och generaliserbarhet.  
 
Inledningsvis diskuterar vi våra metodologiska utgångspunkter samt vilken 
inverkan dessa kan ha haft på studiens resultat. Vi har i vår studie valt att 
använda oss av en kvalitativ metod inspirerad av en fenomenografisk ansats, 
bland annat på grund av att vi undersöker människors uppfattningar. Vi anser att 
detta stämmer väl överens med undersökningens syfte, som är att undersöka vad 
i ledarskapet som påverkar delaktigheten, och hur dessa faktorer påverkar 
delaktigheten. Tanken är att skapa mening för oss och även användbarhet för 
den undersökta organisationen, varför kopplingen till att använda en kvalitativ 
metod faller sig än mer naturlig då det handlar om att skapa förståelse och se 
ledarskapets betydelse för medarbetarnas delaktighet. Vi ser således att det är en 
styrka i vårt arbete att den vilar på en kvalitativ undersökningsmetod, då vår tro 
är att de undersökta fenomenen bäst framträder genom en sådan ansats. Efter-
som vår studie bygger på uppfattningar ser vi det som en styrka att vi har låtit 
oss inspireras av en fenomenografisk ansats. Gällande vår ambition att studien 
bitvis skulle vara explorativ anser vi att vi inte riktigt uppnått. Vi menar att de 
faktorer vi kommit fram till har betydelse för medarbetarnas delaktighet, är 
samstämmig till det tidigare forskning redan visat. Vårt eventuella tillskott av 
faktorer som påverkar medarbetarnas delaktighet är tillgänglighet, vilken vi 
känner viss osäkerhet inför, då vi misstänker att intervjupersonerna mer kan ha 
svarat på att tillgänglighet är en faktor som tillhör det ideala ledarskapet. 
Intressant nog är att denna faktor tas upp på båda enheterna av flera personer, 
både av ledare och medarbetare.  
 
 
5.2.2 Validitet 
 
När det gäller att förvissa oss om att validiteten är så bra som möjligt, i vår 
studie, funderade vi mycket på hur detta kunde göras. Vi insåg tidigt att något 
som skulle vara avgörande för validiteten var vilka frågor vi valde att ställa till 
intervjupersonerna. Något som ofta kritiseras i fenomenografiska studier är hur 
forskaren ska kunna veta att intervjupersonen tänker på samma fenomen som 
forskaren. Vi lät därför undersökningspersonerna få definiera både ledarskap 
och delaktighet för att se att sedan anpassa våra följdfrågor efter innebörder i 
deras definitioner. Vårt sätta att säkra validiteten gällande denna undersökningen 
var att urskilja två aspekter av uppfattningen, dels vad-aspekten, det vill säga, 
vilken uppfattning intervjupersonerna hade om begreppen ledarskap och delak-
tighet, och hur dessa vad-aspekter är beskaffade. Vi menar här att man måste ha 

  



en uppfattning om vad en företeelse är innan man kan resonera om hur den är 
beskaffad. Innehållet i uppfattningen är alltså vad-aspekten. Hur innehållet 
strukturerar, det vill säga hur tanken är riktad, är av processkaraktär och om-
nämns alltså som en hur-aspekt.  
 
Gällande vårt urval av undersökningspersoner valde vi ut dessa, genom ett 
strategiskt urval, för att på så sätt försöka fånga så många olika uppfattningar 
som möjligt, vilket enligt Yin (1994) är ett sätt att validera.  
 
 
5.2.4 Reliabilitet 
 
Vi har valt att dela upp utskriftsarbetet så att den som inte deltog vid själva 
intervjun istället skrev ut intervjun ordagrant, för att vi båda skulle ha en bättre 
översikt över hela materialet. Detta gjordes som en kompensation då vi inte haft 
möjlighet att båda medverka vid samtliga intervjuer. Vår tro är att vårt sätt att 
bearbeta och analysera det empiriska materialet ska borga för ett tillförlitligt 
resultat, då mycket tid har lagts på analysarbetet. Vi har under analysfasen 
kritiskt reflekterat kring våra analyser och problematiserat det vi kommit fram 
till och på så sätt kommit fram till den mest troliga analysen vilken också 
redovisas. Vår ambition vid analysarbetet har också varit att inte titta för mycket 
på den teoretiska referensramen för att på så sätt undvika att vi skulle välja att 
tolka och se saker som stödjer frågeställningarna och passar den teoretiska 
referensramen. 
 
En risk då man väljer att genomföra en studie som baseras på intervjuer kan vara 
att intervjuaren registrerar intervjusvaren felaktigt eller att det uppstår en inter-
vjuareffekt. Vår intervjumetodik har under åren tränats och förhoppningsvis 
blivit bättre. Genom att på ett grundligt sätt arbeta igenom intervjuguiden och 
göra testintervjuer tror vi oss kunna minimera risken att ställa ledande frågor 
(Kvale, 1997). Vi genomförde så kallade provintervjuer där vi testade av vår 
intervjuteknik, samtidigt som vi kontrollerade hur vår intervjuguide fungerade. 
För att förhindra att vi skulle felregistrera intervjupersonens svar använde vi oss 
av en bandspelare. Huruvida det har förekommit någon intervjuareffekt eller inte 
anser vi kan kopplas till vårt upplägg att inte läsa in oss på de olika faktorerna 
som förekommer i befintlig forskning innan vi utförde intervjuerna. I och med 
att vi inte visste vilka faktorer i ledarskapet som kopplas till medarbetarnas 
delaktighet i befintlig forskning anser vi att vi inte har lett in dem på just vissa 
faktorer. Genom att ställa tolkande frågor som exempelvis ”du menar alltså att” 
till intervjupersonerna har vi också säkerställt att vi uppfattat intervjupersonerna 
korrekt.  
 
 

  



5.2.5 Generaliserbarhet 
 
Slutligen frågar vi oss om resultaten är generaliserbara. Vi ser det som att vår 
undersökning ska identifiera kvalitativt olika uppfattningar om fenomenen 
ledarskap och delaktighet. Undersökning ska vidare ses som ett redskap eller 
som hjälp främst för de undersökta enheterna då de i framtiden kanske vidare 
kan förstå hur ledarskapet påverkar delaktigheten. Den generalisering som kan 
komma på tal i vår studie är närmast den som Yin (1994) benämner den 
analytiska generaliseringen. Enligt Yin (1994) går den analytiska generaliserin-
gen ut på att forskaren strävar efter att generalisera fallstudieresultaten till en 
större teori, beträffande det undersökta fenomenet. Då våra resultat stöds av 
tidigare forskning, ser vi att en analytisk generalisering är möjlig, vilket också 
stöds av Yin (1994). Undersökning ska vidare ses som ett redskap eller som 
hjälp främst för de undersökta enheterna, då studien kan skapa förståelse för hur 
ledarskapet påverkar delaktigheten.  
 
Vi väljer att titta på två enheter, för att på så sätt få så stor spridning som möjligt 
vad gäller uppfattningar om vad i ledarskapet som påverkar medarbetarnas 
delaktighet. Respondenterna har skilda bakgrunder och utbildning, varför man 
enligt Bryman (1997) kan betrakta våra resultat som generaliserbara på just den 
undersökta kommunen. Enligt Bryman (1997) kan forskning som förlitar sig på 
ostrukturerade intervjuer anses vara något mindre utsatt eller känslig för ank-
lagelser om begränsad generaliserbarhet, eftersom respondenterna hämtas från 
flera olika sociala och geografiska miljöer. Vi ser enbart enheterna som ett verk-
tyg för att få fram faktorer i ledarskapet som har betydelse för medarbetarnas 
delaktighet. En svaghet kan vara att vi endast undersökt en kommun och endast 
två enheter inom kommunen. En lösning enligt Bryman (1997) för att kunna 
generalisera resultaten i ett vidare perspektiv är att forskaren studerar fler än ett 
fall, exempelvis fler enheter eller fler kommuner. En annan lösning på detta är 
att fler forskare studerar samma fall för att se om man kommer fram till samma 
resultat. Undersökningen får därmed karaktär av teamforskning på ungefär 
samma sätt som man gör i en kvantitativ studie.  
 
 
5.3 Förslag på fortsatt forskning 
 
Då vi i vår studie har funnit att det finns vissa faktorer i ledarskapet som har 
betydelse för medarbetarnas delaktighet, ser vi det som intressant att fördjupa 
forskningen än mer i detta. Både genom att studera detta fenomen i fler 
kommuner eller i fler enheter inom den föreliggande kommunen för att se om 
fler faktorer i ledarskapet uppfattas påverka medarbetarnas delaktighet. Det 
skulle även vara intressant om andra forskare studerade ledarskapets betydelse 
för medarbetarnas delaktighet inom samma kommun och samma enheter för att 

  



på så vis validera resultaten. Vidare skulle det vara intressant att studera de 
enskilda faktorerna grundligt, exempelvis genom deltagande observation.  
 
I vår studie har vi funnit att faktorn tillgänglighet uppfattas av fler intervjuade 
påverka medarbetarnas delaktighet, något vi inte funnit stöd i befintlig 
forskning. Denna faktor finner vi intressant att undersöka vidare för att se om 
fler inom samma kommun anser denna faktor påverka medarbetarnas 
delaktighet och även om andra kommuner även uppfattar denna faktor som 
betydelsefull, eller om denna faktor är specifik för just de föreliggande 
enheterna och i sådana fall vad det beror på.  
 
I det stora hela ser vi det som att delaktighet är ett fenomen där vi ser stora 
möjlighet för vidare forskning i många avseenden. Bland annat hur man kan 
praktiskt implementera ett förhållningssätt som underlättar delaktighet i större 
offentliga organisationer. Vidare ser vi att delaktighet kan ha vissa negativa 
konsekvenser, både för organisation såväl för individ. Vilka dessa konsekvenser 
är, finner intressant att studera vidare.  
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Bilaga 1 
Intervjuguiden 

 

(både ledare och medarbetare) 
Bakgrundfrågor: 
Befattning/Tjänst: 
Antal anställda år/Tidigare anställning, inom och utanför företaget: 

___________________________________________________________________________ 
 
1) Inledning: 

1) Beskriv din tjänst, vad arbetar du med? 
___________________________________________________________________________ 
 
2) Ledarskap: 
Vad innebär ledarskap?  
___________________________________________________________________________ 
 
3 a) Delaktighet: 
Vad innebär delaktighet?  
______________________________ 
 
Bara till Medarbetare: 
 

3 b) Grad av delaktighet 
I vilka sammanhang känner Du dig delaktig? 
Har du varit med och: -påverkat/planerat/beslutat? 
Har du varit delaktig i den utsträckning du önskat? 
Vad skulle få dig att vara delaktig/ännu mer delaktig? 

______________________________ 
 
Både till Medarbetare och Ledare  
 
3 c) Övrigt: Delaktighet  

Frivillighet, eller tvingande? 
Vilka är förutsättningarna för att delaktighet kan komma till stånd? 
Vilka förhållanden/faktorer har påverkat delaktigheten i företaget? 

___________________________________________________________________________ 
 
4) Ledarskap och Delaktighet 
 
Till Ledare och medarbetare 
 
4 a) Vad i ledarskapet påverkar delaktigheten?  
4 b) Hur bidrar ledarskapet (faktorerna) till att öka delaktigheten? Hur bidrar  
        ledarskapet till att hindra/stödja delaktigheten? 
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