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Några vardagshjältars syn på delaktighet – en studie med kvalitativ ansats inom 
äldreomsorgen 

Some ”everyday heroes´” view of participation – a study with a qualitative attempt  
in old-age care 

   
Författare Christina Botvidsson & Carina Skullman 
 

Abstract  
The aim of our research in this study, which has a qualitative attempt, is to investigate 
participation concerning to a few co-workers in the old-age care. The co-workers 
experience of participation and their definition of participation, and how participation is 
related to our different themes. Our themes are the present and wanted assumptions, to 
make participation possible. Further more does this study discuss participation in relation 
to the themes communication, competence education and to physical and psychic health. 
The method we used was primary semi-structured interviews and some observations. 
Some documents were used to increase our own understanding of the respondents’ 
situation in their daily work. The result showed that some participation was experienced, 
but not in the entire organization. 
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Förord 
Först och främst vill vi tacka respondenterna för deras medverkan. Utan deras hjälp 
hade inte arbete varit genomförbart. Vi tackar även de personer i kommunens 
organisation, som hjälpte oss att få tillträde till fältet.  
 
Sist men inte minst, tackar vi Kommunals representant och vår handledare  
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Sammanfattning 
Denna undersökning är ett uppdrag ifrån Svenska kommunalarbetarförbundet. 
Studien har för avsikt att skapa en vinna - vinna situation för både arbetsgivare och 
arbetstagare. Studie har en kvalitativ ansats med fokus på delaktighet i 
verksamheten hos några medarbetare inom äldreomsorgen. Delaktighet sätts i 
förhållande till olika teman, som upplevelsen av delaktighet samt definitionen av 
delaktighet, nuvarande och önskade förutsättningar för att delaktighet ska kunnas 
uppnås. Vidare behandlar undersökningen delaktighet i förhållande till 
kommunikation, kompetensutveckling och psykisk och fysisk hälsa. 
Undersökningsmetoden vi använt oss av var huvudsakligen semi-strukturerade 
intervjuer. Ett par observationer gjordes och vissa dokument studerades för att öka 
förståelsen för intervjupersonernas arbetssituation.  Nyckelord som användes i 
studien var delaktighet, participation och påverkan.  
 

Resultatet visade att en viss delaktighet upplevdes i verksamheten, men inte inom 
hela organisationen. Delaktighet definierades med orden medbestämmande och 
solidaritet. Kommunikation i förhållande till delaktighet upplevdes till viss del i 
organisationen. Kompetens, utbildning och hälsa sågs som positivt i förhållande till 
delaktighet inom verksamheten, enligt respondenterna. Resultaten analyserades 
utifrån ett sociologiskt och ett tvärvetenskapligt perspektiv, där teoretiker som 
Jürgen Habermas, Zygmunt Bauman och Per-Erik Ellström kan nämnas. 
Avslutningsvis lämnas förslag till åtgärder till arbetsgivare och arbetstagare.  
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Inledning 
Några av vår tids stora sociologer, där Zygmunt Bauman, Ulrich Beck och Jürgen 
Habermas kan nämnas, menar att samhället påverkats när det gäller globaliseringen. 
En aspekt som påverkas av globaliseringen, är arbetsmarknadsförhållanden inom 
olika länder. Globaliseringen påverkar ekonomin i nationalstaterna, vilket i sin tur 
inverkar på förutsättningarna för nationens välfärdspolitik. Omorganisationer och 
den snabba förändringstakten i dagens arbetsliv, har ökat markant under de senaste 
decennierna. Arbetssätt och yrkesroller omstruktureras ideligen, och de anställda får 
nya krav och direktiv om nya och fler arbetsuppgifter vid upprepade tillfällen. 
Irving Palm i (Lennerlöf, 2000) dr i sociologi vid Uppsala universitet, har skrivit om 
"Down-sizing och den statliga sektorn", och de konsekvenser detta för med sig. 
Under 1990-talet upplevde det svenska näringslivet en djup lågkonjunktur, som 
även drabbade den offentliga sektorn. Denna nya ledningsstrategi kallades "down-
sizing", och innebar ofta att verksamheter skulle bedrivas som tidigare, fast med 
färre anställda och neddragna resursanslag. En av följderna av denna "down-
sizing", blev ökade flexibilitetskrav som ställdes på de anställda. Arbetssituationen 
för medarbetarna som blev kvar efter omorganisationerna, kunde upplevas som 
stressigare.  
 
Statens folkhälsoinstitut påtalade att möjlighet till delaktighet är kärnfrågor i ett 
demokratiskt samhälle, som tillsammans med inflytande påverkar folkhälsan (Prop. 
2002/03:35). Den förra regeringens vård- och äldreomsorgsministern Ylva 
Johansson, påtalade vikten av att ha en kompetent, inflytelserik och delaktig 
personal inom äldreomsorgen. En lag stiftades, som främjade detta 
(Prop.2004/05:94). Svenska Kommunalarbetarförbundet som representerar många 
av personalen inom äldreomsorgen, har också påtalat problematiken. De menar att 
det ställs andra krav på kompetensutveckling inom yrket idag, då samhället 
förändras i snabb takt. Kommunal har av denna anledning valt att ha 
kompetensutveckling som ett utvecklingsområde på sin agenda, och har av den 
anledningen påbörjat ett samarbete med Linköpings universitet. Universitetet har 
tillsammans med Kommunal arrangerat en konferens, där kompetensutveckling 
och delaktighet berördes. Samtalet handlade om hur facket tillsammans med 
arbetsgivaren kunde samarbeta för att skapa en vinna-vinna situation för bägge 
parter. Samtalen mynnade ut i olika uppdrag för kandidatuppsatser vid Linköpings 
universitet, där ett ämne rörde delaktighet och kompetensutveckling inom 
äldreomsorgen. Detta är utgångspunkterna i denna uppsats. Ordet delaktighet 
förklaras om man slår upp det i Svenska akademiens ordlista med orden: som har 
del i, eller av något, vilket leder vidare till syftet och avgränsningar i denna uppsats.   
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Syfte och avgränsningar med frågeställningar 

Syftet kommer att vara att behandla respondenternas upplevelser av begreppet 
delaktighet, och att undersöka begreppets innebörd för medarbetarna. Syftet 
kommer att beröra befintliga eller önskvärda förutsättningar, kommunikation, 
kompetens -och- utbildningsmöjligheter samt hälsoaspekter, allt i förhållande till 
delaktighet. Vår avgränsning i uppsatsen är att undersöka två verksamheter i den 
berörda omsorgsorganisationen. Detta gör att det kommer att vara en avgränsning 
mot kommunens omsorgsorganisation i stort, och till andra kommuner i landet 
med liknande verksamhet. Till hjälp för att besvara det övergripande syftet används 
fem frågeställningar, för att mer precisera och förtydliga ämnet i denna uppsats 
 
Hur upplever och definierar medarbetare begreppet delaktighet? 
Vilka förutsättningar finns eller önskas för delaktighet?  
Hur upplevs kommunikationen i förhållande till delaktighet i verksamheten? 
Ger kompetens och utbildning en känsla av delaktighet? 
Upplevs en koppling mellan delaktighet och psykisk- fysisk hälsa? 
 
Disposition  
 

• Studien påbörjas med en bakgrund, där vi presenterar aktuellt material för 
förståelsen i den vidare läsningen.  

• Därefter följer kapitlen i ordningen: teoretiska bakgrunden med en 
avslutande sammanfattning, metod, resultat med utgångspunkt i våra teman, 
analys som även denna är uppdelad i teman. 

• Slutsatsen sammanfattas sedan kort.  
• Härefter beskrivs förslag till åtgärder för organisationen.  
• Efter detta följer framtida forskningsförslag.  
• Avslutningsvis finns referenser med två bilagor.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                        

Det som följer härnäst, är en bakgrund, där en begreppsförklaring ingår. 
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Bakgrund 

Det avsattes en pott med pengar, så kallade Ylva - pengar, när lagen som främjade 
kompetenshöjning inom äldreomsorgen genomfördes. Avsikten var att personalen 
skulle höja sin kompetens, och att kunna öka sina möjligheter till inflytande och 
delaktighet. Kommunerna i Sverige fick ansöka om att få ta del av dessa pengar hos 
regeringen. Kommunen i vår undersökning fick beviljat en pott på 2.6 miljoner kr. 
Dessa pengar var avsedda till så kallade ”spetsutbildningar", som rörde exempelvis 
olika typer av demensutbildning eller utbildning till att vara "ryggombud" eller 
"kvalitetsombud”. Denna kommun som undersökningen avser, har satt upp ett mål 
när det gäller kompetens och delaktighet. Kommunen skriver i sin 
verksamhetsplan, att medarbetarna ska ha löpande erforderlig kompetens, samt att 
personalen ska känna en ”delaktighet i planering och utförande av arbete, samt ha 
en god arbetsmiljö”. 
 
Ett projekt kallat "Salut", startades i Stockholmstrakten år 2001. Huvudsyftet med 
detta projekt var att försöka besvara frågorna vad det är som gör att mänskliga 
resurser förbrukas på vissa arbetsplatser, samt vilka faktorer som kan bidra till en 
större hållbarhet i en organisation. De arbetsplatser som deltog i projektet hade en 
relativt hög arbetsintensitet, vilket innebar utmanande arbetsuppgifter och ett högt 
arbetstempo. Ibland saknades det ett organisatoriskt stöd till personalen. Samtliga 
arbetsplatser hade genomfört, eller genomgick under projekttiden, olika 
organisationsförändringar. Detta leder oss in på anledningen till varför vi tar upp 
detta i vår studie, nämligen resultatet av projektet. De verktyg de medverkande 
arbetsplatserna fann som "flytetyg" i förändringsflödet, var analys, dialog och 
delaktighet (Thelander, 2003). 
 
Enligt Jan Forslin, forskare vid KTH, befinner vi oss i en brytningstid mellan det 
industriella och det postindustriella samhället. De trygga byråkratierna, med tydliga 
regleringar av ansvarsområden och arbetsuppgifter, ändras alltmer i riktning mot en 
annan slags organisation. I konfrontationen mellan dessa båda system uppstår flera 
problem. Medarbetarna kan uppleva en stor brist mellan befintliga resurser och de 
egna ambitionerna, och detta sker samtidigt som de förväntas ta egna beslut, utan 
att ha det stöd som krävs från organisationen. Forslin menar, att vi har behållit den 
industriella centraliseringen och standardiseringen, samtidigt som nya metoder och 
ideal införs. Blandningen som uppstår, blir ungefär som att försöka gasa och 
bromsa samtidigt enligt Forslin i (Thelander, 2003).   
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Begreppsförklaring  
Socialförvaltningens organisation och socialnämnden är politiskt styrd, med en 
kommunchef som ansvarig. Socialchefen är direkt underställd socialnämnden, och 
har till sin hjälp tre chefer, som ansvarar för äldreomsorg, individ och 
familjeomsorg, utveckling och service och fokus är riktat mot äldreomsorgens 
organisation. Äldreomsorgen har en avdelningschef, som i sin tur är chef för tio 
relativt olika enheter. Inom kommunens äldreomsorg, ryms exempelvis hemtjänst, 
demensboende, dagverksamhet, korttidsboende, vårdboende, hemtjänst med 
nattpatrull, en enhet med vikarieanställda, en utredningsenhet för sjuksköterskor 
och hemtjänst med jourverksamhet. Dessa enheter i kommunen har alla varierade 
villkor för verksamheten. Här finns även biståndsbedömare och 
färdtjänsthandläggare, som en del i äldrevårdens logistik.   
 
De ekonomiska ramarna för äldreomsorgen i vår kommun, är en omfattande 
verksamhet. Enbart äldreomsorgen omsatte ca 169 000 000 kronor förra året. 
Kommunfullmäktige (politiskt styrt) bestämmer i november, hur de ekonomiska 
resurserna ser inför det kommande året. Ibland är en del av det ekonomiska 
anslaget ”öronmärkt” till särskilda insatser. Varje månad träffas enhetschefen och 
avdelningschefen för budgetuppföljning från varje enhet. Den allra största 
kostnaden, ca 80 %, är den för personalen som arbetar inom äldreomsorgen. 
 
Ett projekt med huvudsyfte att behandla delaktighet startade våren -05, och den 
första delen avslutades våren -06. I den första fasen av utbildningen valde man att 
satsa på teorier om ledarskap för enhetscheferna. Med hjälp av en konsult fick 
cheferna skatta sina egna egenskaper och varandras, underställd personal fick skatta 
sin egen chef och avdelningschefen skattade slutligen enhetscheferna. Under den 
andra fasen, fick cheferna ta med sig frågan tillbaka till sina anställda, nämligen: 
Vilka frågor behöver du få reda på för att göra ett bättre jobb? Svaren som kom 
tillbaka från det, var ledarskap, bristande rutiner, bristande styre från 
avdelningschefen, det vill säga kommunen. Den tredje fasen i projektet som 
iscensattes våren -06, omfattade vad enhetscheferna ansåg borde prioriteras, och 
där svaret blev personalcoachning. (Detta projekt har utförts i den kommun vi har 
undersökt, och skall således inte förväxlas med det så kallade "Salutprojektet").   
 
Biståndshandläggaren svarar för det "arbetsdirektiv", den beskrivning som ges vid 
beställningen av brukarens hjälpbehov och det stöd som beviljats. Det kan 
exempelvis bestå i hjälp med påklädning och den personliga hygienen, eller att 
handla varor. 
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Lagen om anställningsskydd, som LAS står för och beskrivs här i förenklad form. 
De som har haft en anställning under ett års tid (sammanlagt under tre års tid), får 
företrädesrätt till en återanställning, som hänvisas av arbetsgivaren. Varje 
enhetschef är skyldig att anställa personer som finns i kommunens ”lasregister” 
(Lag 1982:80). Vissa av respondenterna hade blivit anställda genom denna lag.  
 
EU-schema är ett "arbetsnamn" på den process, som nu pågår i kommunen. Detta 
kommer att gälla för alla arbetsgivare, som har kollektivavtal, från och med den 
1/1-07. Enligt nya EU-direktiv i arbetslagstiftningen, ska alla anställda ha rätt till en 
sammanhängande dygnsvila på 11 timmar. Detta ovan beskrivna, är naturligtvis en 
förenkling (Prop. 2003/04:180). 
 
2004 genomfördes heltidsreformen inom äldreomsorgen i vår aktuella kommun, 
vilket i korthet innebar att de av dag -och kvällspersonalen som ville, kunde gå upp 
i arbetstid (undantaget sjuksköterskor). En av grundtankarna, var att personerna 
skulle kunna ha en realistisk möjlighet att försörja sig på sin egen lön. Detta 
medförde att det blev en övertalighet i kommunen. Dessa personer fick då 
anställning i det som kom att kallas vikariepoolen, som ansvarar för vikarier, både 
på kortare och längre sikt. 
 
Det finns olika slags träffar inom organisationen, som sker med regelbundna 
intervaller. Det kan vara gruppträffar, där en representant från varje avdelning och 
chefen talar om aktuella saker, arbetslagsträffar, enhetschefsträffar, kvalitetsträffar 
och chefernas möte med avdelningschef. Vid dessa tillfällen kan anställda och 
chefer göra sin stämma hörd om aktuella saker, ge information åt båda håll och 
ibland kan någon utomstående eller intern sjuksköterska föreläsa om något särskilt 
område.  
 
Hustur är en slags schemalagd "gå utövertur", som är förlagd inom en enhet. Den 
är i första hand tänkt för att täcka upp kortvarig frånvaro på någon avdelning inom 
enheten, och kom till stånd för att tillvarata övertalig personal efter 
heltidsreformen.  
 
Varje enhetschef skriver en verksamhetsplan, där det beskrivs vad man vill göra, 
hur det är tänkt att genomföras och vad det kan kosta. Denna slussas sedan vidare 
till Kommunfullmäktige som är den beslutandeinstans, som har sista avgörande 
ordet. Efter detta görs en gemensam verksamhetsplan för hela kommunen.  
 
Lapscare är ett datasystem, som specificerar arbetsordrar till personal i 
verksamheten. 
 
Caféutbildning är ungefär det samma som kortare halvdagsutbildningar. 
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Nu kommer vi att gå in på den teoretiska bakgrunden, där vi tar upp några 
kända sociologers tankar, men vi berör även några arbetslivsforskares rön 
och teorier om delaktighet i arbetslivet. Arbetslivsforskarnas studier 
omfattar en mer praktisk och tillämpad teori. 
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Teoretisk referensram 
Sociologen Ulrich Beck (1998) talar om en ny social rörlighet i vår tids samhälle, 
som har ökat under efterkrigstiden, framför allt under årtiondena mellan 1960-70 
talet. Det kom sig av att det moderna välfärdsamhället i stor utsträckning byggdes 
ut, till exempel med barnomsorg och äldreomsorg, vilket skapade ett helt annat 
slags arbete än det traditionella arbetet för kvinnor och män. Denna nya typ av 
arbete kallades tjänstearbete, och skapade fler möjligheter till social rörlighet. 
Rörligheten förde med sig att människornas levnadsmönster ändrades radikalt, och 
detta resulterade i en större individualisering. Rörligheten kom att påverka både 
arbetslivet och den privata sfären. Beck menar att numera är inte människans öde 
för evigt bestämt utifrån den trakt eller bakgrund de föds in i. Det finns andra 
möjligheter till förändring i levnadsvillkoren. 
 
En annan sida av denna rörlighet, är den jämställdhet som sedan 60-70-talet har 
inträtt inom utbildningsväsendet och i arbetslivet. Alltfler kvinnor har tillträde till 
de tidigare traditionellt sett mer manligare fälten. Beck menar att det finns ett slags 
genomgående tema, ju mer makt inom det aktuella fältet, desto färre kvinnor finns 
det representerade där.  Motsatsen blir då, att ju mer ett område klassas som 
"marginellt" eller lite oviktigt, hamnar kvinnorna i detta arbetsfält. Kvinnorna får så 
att säga tillträde till "de sjunkande skeppen", välfärdssamhällets stora institutioner 
som till exempel barnomsorg och äldreomsorg.  Inom dessa sektorer, görs ofta 
rationaliseringar, vilket innebär att kvinnorna slås ut från arbetsmarknaden vid 
besparingstider (Beck, 1998). 
 
Rörligheten menar Beck (1998) kan leda till att dagens modernisering skapar en 
större grad av individualisering. Beck anser att det har skett en frisläppning från 
historisk makt, och att vi tappar vår traditionella trygghet, därför att vi inte längre 
vet vad som gäller som norm i olika situationer. Det sistnämnda kräver en ny och 
annorlunda slags social tillhörighet, reintegration med andra ord. Problemet blir då 
hur vi ska hantera vår tids individualisering, när våra livssituationer och sätt att leva 
förändras.  
 
Vidare talar Beck (1998) om återintegration, som följer i olika individuella 
situationer. Konsekvenserna av individualiseringen blir att det inte finns några 
sociala klasser kvar. Individen får trygga sin egen försörjning och ordna sitt liv, 
vilket innebär att personliga situationer styrs av arbetsmarknaden. Livet blir 
självreflexivt, man skapar sitt liv själv, och de beslut man tar (eller inte tar), ger 
omedelbara konsekvenser. Det innebär att det blir en jagcentrerad självbild, som 
gagnar det individuella synsättet i livet. Människan styrs av de institutionella 
förutsättningarna, men måste även handskas med konsekvenserna av de egna 
besluten hon har tagit. 
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Detta föranleder menar Beck (1998) att individualiseringen, standardiseringen och 
institutionalisering visar på ett nytt fenomen. Det privata är inte längre var och ens 
ensak, eftersom varje person på olika sätt är beroende av hur de bemöts och 
behandlas från institutionernas håll, eller som Beck skriver: de är 
institutionsberoende individuella kontexter, som präglar människans liv. Individen 
blir beroende av arbetsmarknaden, olika regleringar i arbetsmarknadsorganisationer, 
sociallagsstiftningar, utbildningssystemet, likväl som av nya trender inom medicinsk 
vård, för att bara nämna en del områden. Detta sammantaget, menar Beck, visar på 
en institutionsberoende kontroll i individuella situationer.  
 
Individens institutionsberoende påverkas också av konjunkturer, trender och 
marknader. Detta påverkar privatlivet på ett sätt som individen inte själv har 
kontroll eller ges möjlighet till att styra över. Det kan gälla sådana områden t.ex. 
löneförhandlingar, arbetsvillkor eller det sociala skyddsnätet. Beck (1998) menar att 
den här individualiseringen sker vid en tidpunkt, där förutsättningarna för att kunna 
leva ett självständigt och individuellt liv, är värre än någonsin. 
 
Detta personliga sammelsurium förstärks i institutioner menar Beck (1998), och 
kategorier av normalliv, berör verkligheten allt mindre. Samhället rör sig mer bort 
från den moderna tidens levnadssätt med kärnfamilj, klasser och könsroller, och 
blir ett mer kontrollerande system, där institutionerna har tillsyn och förvaltning 
som sin största uppgift, vilket har lett till ett kontrollsamhälle. Den normalitet som 
gäller i samhället idag, finns inte i institutionernas planering. 
 
Sociologen Zygmunt Bauman (2002) talar också om arbete och dess förändring. 
Arbetet har sedan urminnes tider varit otryggt, men otryggheten idag är av en 
annan karaktär. Bauman menar att balansen mellan trygghet och frihet i samhället 
påverkar den demokratiska strävan att förverkliga ett autonomt samhällsideal. 
Bauman menar att tryggheten inkluderar ett skydd för människan och det finns tre 
slags lidanden som hotar individens trygghet. Dessa kommer från den egna 
kroppen, från yttervärlden och från vårt förhållande till andra människor. Trygghet 
och frihet är något nödvändigt för människan enligt Bauman, och offrar man det 
ena så förlorar man det andra. Oavsett vilket man offrar, orsakar det ett lidande för 
människan. 
 
Trygghet och frihet kan sägas var en form av motpol till varandra. Bauman (2002) 
talar vidare om ”ömsesidighet” som bygger på en växelverkan, där samhället 
formar människornas individualitet och människornas handlingar formar i sin tur 
samhället. Kollektivismen, som tidigare varit en strategi för de individer som haft 
det svårt att hävda sin individualitet, har försvagats i takt med förändringen inom 
klassorienteringen. Detta har lett till en frikoppling (urbäddning) ur de sociala 
systemen i samhället, trots ett motstånd från moderniteten, som har strävat efter en 
”återinbäddning” enligt Bauman.  
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En viktig aspekt som Bauman (2002) hävdar är att individualiseringen är ett öde 
och inte ett val. Det är inte är möjligt att undgå individualiseringsspelet. Bauman 
menar att genom individualiseringsspelet har klyftan blivit större mellan 
individualitet som öde och individualitet som verklig förmåga att hävda sig, det vill 
säga ”Individuation”. 
 
Bauman (2002) talar fortsättningsvis om övergången från den ”fasta” till den 
”flytande” moderniteten, som har skett inom det tidsförlopp då arbetarrörelsens 
historia bildades. Bauman menar att detta ger en bild av svängningarna inom 
samhällshistorien. Bauman menar att arbetarna har kämpat för sina rättigheter och 
att dessa rättigheter innehöll ett vist förtroende, vilket de uppfattade skulle 
vidmakthållas i verksamhet. Bauman menar att människan har skapat sin existens, 
men inte under vilka villkor denna existens skall verka. I den globala ekonomin där 
kapitalets rörelsehastighet är hög, blir arbetaren ”vagabonden” som överges när 
kapitalet flyter. Bauman menar att ” Vagabonden” inte kan förflytta sig, till skillnad 
från den elitistiska ”turisten” med det lätta handbagaget.  
  
I samband med den individuation som Bauman (2002) talar om, i form av 
förtroendet, framstår individens eget förtroende, förtroende för andra och för 
institutioner som betydelsefullt. Bauman skriver att det är inom företagen som 
tilliten måste växa. I det kapitalistiska samhället som företagen verkar, finns 
förtroende och misstroende i olika konflikter. Bauman pekar på de ekonomiska 
aktiviteter som människan är involverad i. Där talas om ”rutinarbetarna”, som är 
relativt lätta att byta ut, vilket ”rutinarbetarna” själva är medvetna om. Detta 
medför att de är återhållsamma med att utveckla lojalitet till företaget.  
 
Den ekonomiska aktivitet som Bauman (2002) talar om, leder till den kris som 
varaktigheten och odödligheten befinner i. Samhället garanter inte längre individen 
någon säkerhet, inte ens någon kollektiv hjälp mot olyckor, utan har istället erbjudit 
individerna en frihet. Denna frihet leder enligt Bauman, till en otrygghet för 
individen i samhället. När människorna upplever otrygghet, finns inte tid över för 
en djupare reflektion av samvetets högre värden, utom för det som varar i stunden.  
 
Bauman (2002) anser att den individuella otryggheten tillsammans med flera 
faktorer bidrar till en känsla av osäkerhet, som präglar samhället idag. I den nya 
teknologiska världen är allt förändligt och det finns inte längre mycket som kan 
betraktas som fast och pålitligt, vilket påverkar den identitet som människan bygger 
upp. Bauman talar om ”palimpseidentiteter”, som kan ses som 
”ögonblicksidentiteter” i olika sammanhang. Glömska värderas lika högt som 
konsten att minnas, och minnet kan ses som ett videoband som alltid kan raderas 
och spelas in på nytt. 
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Sociologen Jürgen Habermas filosofi är komplex med ett nätverk av teorier, som är 
beroende av varandra med ett antal oräkneliga trådar.  
 
Habermas (1995) menar att det kommunikativa handlandet är grundläggande, och 
relaterar till den ”objektiva världen”, den ”sociala världen” och den subjektiva 
världen. Habermas tar avstamp i språket och menar att i språket finns en strävan till 
samförstånd. Habermas skapade utifrån detta teorin om det kommunikativa 
handlandet. Habermas talar om strategiskt och det kommunikativa handlandet. Det 
kommunikativa handlandet innefattar minst två aktörer. Om dessa aktörer lyckas 
komma fram till en inbördes förståelse [Verständigung] medför det en ömsesidig 
förståelse [Einverständnis] dem emellan och ett kommunikativt handlande uppstår. 
Habermas pekar på att ett uppnående av ömsesidig förståelse och inbördes 
förståelse, det vill säga telos, troligen är inneboende i den språkliga interaktionen 
hos människan. Varje social relation och språklig kontext, leder inte till interaktion 
och kommunikativt handlande. Ego kan förmå alter till ett beteende och 
instrumentalisera detta till egen förtjänst. Trots detta kan ett kommunikativt 
handlande vara inriktat på egen vinning, men inom ramarna för det kommunikativa 
handlandet, kan ett gemensamt ändamål endast åstadkommas genom en lyckad 
förståelseprocess, det vill säga en ”inbördes förståelse är avgörande för 
koordineringen av deras handlingar” (Habermas, 1995 s.100-101).  
 
Förståelse och handlingar, som Habermas (1995) talar om, finns nära det 
strategiska handlandet. Det finns olika varianter, det förtäckta strategiska 
handlandet och den systematiska förvrängda kommunikationen. I den första 
varianten döljer ene av aktörerna att han inte uppfyller förutsättningarna för 
kommunikativt handlande, och i den andra så upprätthålls skenet av 
kommunikativt handlande, genom att minst en av deltagarna för sig själv döljer det 
strategiska handlandet.  Habermas menar att i det strategiska handlandet tas i regel 
inte [Verständigung] i den språkliga kommunikationen i beaktande som mekanism 
för handlingskoordinationen. 
 
Språket som Habermas (1995) talar om finns i det moderna samhället och består av 
två delar, en livsvärld och en systemvärld. Livsvärlden består av våra sociala 
relationer, vårt arbete och umgänge och där samordnas människans handlande 
genom kommunikativ rationalitet. Den andra delen, systemvärlden, består av 
anonyma och sakliga relationer, dessa existerar på den ekonomiska marknaden och 
inom statliga myndigheter. När Habermas i (Månsson, 2004) diskuterar livsvärld 
och system menar Habermas att systemet har sitt ursprung i livsvärlden och att 
systemet vänder tillbaka och gör intrång på sitt eget ursprung. 
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Habermas (1995) menar att i moderniteten står livsvärlden och systemvärlden i 
konflikt med varandra och de samtal som bygger på den kommunikativa 
rationaliteten, hotas av vad Habermas kallar den instrumentella rationaliteten. 
 
Den instrumentella rationaliteten som Habermas (1995) talar om, vidareutvecklas 
utifrån de interpersonella relationer, som i förhållande till framgångsinriktat 
handlande subjekt enbart regleras via utbyte och makt utgör samhällets 
instrumentella ordning. Habermas skriver att den rent maktpolitiska och 
ekonomiska ordningarna kallas instrumentella, därför att de har utvecklas ur 
interpersonella förhållanden i vilka interaktionsdeltagarna har instrumentaliserat 
varandra i syfte för egen framgång. 
 
De instrumentaliserade interaktionsdeltagarna bidrar i den moderna 
utvecklingsprocessen som har medfört att systemet, det vill säga marknaden och 
staten, vuxit sig allt starkare och fått en allt större dominans i samhället, med andra 
ord det Habermas kallar systemets kolonisering av livsvärlden. De rationella 
samtalen överlåts till expertsystemen. De skiljer ut sig från den kommunikativa 
strukturen i vardagsvärlden, fastän de borde ske i livsvärlden, i våra sociala 
relationer, arbete och umgängeskrets. Livsvärlden ska reproduceras med delaktighet 
av alla medborgare. Hotet om reproduktionen av vår livsvärld är dagens 
samhällsproblem enligt Habermas i (Månsson, 2004). 
 
Samhällsproblemen menar Habermas (2001), leder till att politiken i 
nationalstaterna får en allt svårare uppgift att hålla en jämn takt med den 
konkurrens som globaliseringen innebär. Habermas skriver att den ”Golden Age”, 
som utvecklades efter andra världskriget, sedan år 1989 är förbi. Habermas pekar 
på att de välfärdstater som retrospektivt har uppfattat välfärden som en 
samhällspolitisk erövring, har ansatts av en resignation. Habermas talar om 
nationalstaternas enda val när det gäller en större internationell konkurrenskraft i 
den globaliserade ekonomin, är en självpålagd inskränkning av den statliga 
regleringsmakten, vilket rättfärdigar en nedmonteringspolitik. Detta medför enligt 
Habermas, att den sociala sammanhållningen undergrävs, och samhällets 
demokratiska stabilitet utsätts för tuffa prövningar. 
 

 
 
 
 
                                                                                                                                          

Efter detta redovisas ett antal arbetslivsforskares teorier och rön. Dessa har 
olika infallsvinklar i ämnet delaktighet kopplat till arbetslivet. Nedan kommer 
en mer tillämpad forskning beskrivas. 
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Per-Erik Ellström, docent i pedagogik, (1992) skriver om positivt eller negativt 
lärande. Av hävd och tradition har det oftast tagits för givet, att allt man lär sig, är 
ett positivt lärande. Med det menar man oftast, att det är ett lärande som främjar 
individens utveckling, och som ger personen möjlighet att själv påverka sina arbets- 
och livsvillkor. Det glöms ibland bort, att individen samtidigt kan lära sig andra 
aspekter. Här talas det då om ett mer negativt lärande, som kan bestå av exempelvis 
passivisering, dekvalificering eller underordning. Ellström talar om något som kallas 
inlärd hjälplöshet, som kan få negativa konsekvenser för individen på så sätt att en 
sänkt självvärdering, passivitet och en försämrad förmåga att lösa problem, är det 
som blir kvar hos personen ifråga. Det negativa lärandet är oftast oavsiktligt och 
omedvetet, det vill säga att vi lär oss saker även om vi inte avser att lära oss något. 
Vi lär oss "vid sidan om" någonting annat. Naturligtvis kan denna typ av lärande, 
som kallas metainlärning, även vara av det positiva slaget. 
 
Ellström (1992) fortsätter vidare att tala om ett utvecklingsinriktat lärande, där 
individen förväntas ha ett prövande och ifrågasättande förhållningssätt till de mål, 
uppgifter och förutsättningar som gäller på arbetsplatsen. Det utvecklingsinriktade 
lärandet skiljer sig från andra typer av lärande, genom de möjligheter individen har 
att själv kontrollera och påverka den omgivning de arbetar i.  Här förutsetts det att 
individen, kollektivt och enskilt, kritiserar och analyserar, och även förändrar de 
villkor som personen inte är nöjd med. Med andra ord kan man säga, att lärandet i 
sig förutsätter att individen ska agera mer handlingskraftigt och något mer utöver 
det som tas för givet. Det beror på det handlingsutrymme som individen har att 
själv kunna välja de uppgifter och mål som är viktiga, välja de metoder som skall 
användas för att ta sig till målen, och även att utvärdera resultatet. Individen måste 
alltså i denna typ av lärande, i hög grad våga lita till sig själv för att definiera 
uppgifter, vägen till målet och kunna värdera resultatet. Ellström (1992) talar 
fortsättningsvis om hur mål ska uppnås, där det finns två aspekter. Det ena är om 
individen kan kontrollera det egna agerandet, och det andra är att genom sitt 
handlande påverka konsekvenserna av det som händer i omgivningen. Detta leder 
till grundläggande betydelse för välbefinnande, hälsa och personlig utveckling.  Det 
behov vi alla har av att själva kunna påverka, kan alltså ses som ett av våra 
grundläggande behov. 
 
Ellström (1992) skiljer på det som han kallar individens objektiva (faktiska) eller 
subjektiva (upplevda) möjligheter att uppleva egenkontroll. Han menar, att om det 
finns brister i att kunna utöva egenkontroll, uppstår brister i att kunna omsätta 
handlingsplaner i en konkret handling. Det är ofta ett sådant lärande, som möter en 
individ, som har varit på utbildning, men som sedan inte upplever att det är möjligt 
att tillämpa kunskaperna i praktiken. 
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Något som Ellström (1992) menar är viktigt, är att målen ska vara klara och tydliga 
för verksamheten. Det är ännu viktigare, att de som ska arbeta för att förverkliga 
målen, först och främst förstår och accepterar målen. Det är mycket viktigt, att 
dessa personer varit delaktiga i att ha diskuterat och formulerat målen, samt att det 
finns tid för en objektiv och subjektiv möjlighet att återkommande reflektera över 
resultaten, och om det behövs, att ändra de uppsatta målen. Ellström menar, att 
processen med att formulera, reflektera över och att inta ett kritiskt förhållningssätt 
till verksamheten och dess mål, är minst lika viktig, kanske rent av viktigare, än de 
mål som finns formulerade i olika dokument.  
 
Samtidigt kan det vara så, att såväl en individ som en grupp, kan ha ett 
handlingsutrymme, som de inte upplever sig ha. Det omvända förhållandet kan 
också råda, då man kan uppleva att det finns ett handlingsutrymme, som egentligen 
inte existerar. Vad som avgör om en individ eller en grupp klarar att utnyttja 
handlingsutrymmet eller ej, beror enligt Ellström på det subjektiva 
handlingsutrymmet. Detta beror i sin tur på det självförtroende och förväntningar 
som individen har i avseende av just den egna förmågan till egenkontroll i 
situationer. Det är inlärda förväntningar. 
 
Ellström (1992) ser det som viktigt, att utbildning ska ske i en integrerad form, där 
teori planeras och knyts ihop med eventuella svårlösta problem, som man måste 
kommunicera omkring för att lösa. En annan sak som är viktig i sammanhanget, är 
att det måste finnas tid för att reflektera och utvärdera de konsekvenser det egna 
handlandet för med sig. 
 
Ellström (1992) talar om en utbildningsmodell, som utgår från de problem och 
utvecklingsbehov som är befintliga i verksamheten. Den baseras på individers 
tidigare problemlösningar i det praktiska arbetet, och att det görs i form av en 
möjlig dialog mellan och inom de olika grupperna av personal, dels mellan personal 
och experter inom olika områden, samt sist, men inte minst, att utbildningen 
planeras och genomförs i samverkan med dem som berörs av utbildningen direkt. 
Detta kan underlätta för personerna att få bättre självförtroende och bli bättre på 
att lösa problem, om personerna får öva sig i utbildningssituationen. Om detta 
metalärande tas tillvara, ökar kunskapen, och individerna utvecklas som människor.  
 
Eva Thelander, journalist (2003) sammanfattar ”Salut projektet” och delaktighet ur 
ett annat perspektiv. Thelander menar att den rådande kulturen inom en 
organisation, kan främja eller motverka hållbarheten på sikt. En kultur som ökar 
intensiteten, genomsyras av lågt risktagande, bristande öppenhet och låg 
konflikttolerans. Motsatsen råder i en gynnsam kultur, där delaktighet, helhetssyn, 
kommunikation, tillit och egen kontroll över arbetet tillåts. En gemensam 
förståelse, tillsammans med de värderingar som återfinns hos ledningen, blir det 
som kännetecknar organisationens kultur. Några faktorer som kan leda till att 
intensiteten ökar på en arbetsplats, är obalans, främst då mellan krav och resurser.  
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Lena Wilhelmson, fil.dr. i pedagogik i (Thelander, 2003) skriver om delaktighet 
som grundläggande för en organisation, som vill se till en mer hållbar utveckling på 
sikt. Upplever individerna en bristande delaktighet, kan det föra med sig att det kan 
vara svårt att förstå beslut som andra har fattat. Det kan uppfattas som att göras till 
föremål för höga psykologiska krav, samtidigt som man saknar kontroll och en 
överblick över sin arbetssituation. Därmed kan medarbetarna utsättas för en stor 
stress. En annan viktig faktor i sammanhanget, är att delaktighet inte ska förväxlas 
med en individuell anpassning till ålagda ansvarsområden, men utan att få de 
resurser som krävs för att kunna utföra uppgiften.  
 
Inger Söderberg, forskningssociolog i (Thelander, 2003) vid Arbetslivsinstitutet, 
menar att det i största allmänhet finns en obalans mellan rådande organisatoriska 
idéer och hur människornas natur är. Flexibilitskraven på de arbetande 
människorna har ökat, men inom psykologin vet man att människor oftast inte är 
så flexibla som arbetsgivaren förväntar sig. Istället för en flexibilitet, skapas en 
anpassning som inte är bra för individen. Flexibilitet i organisationen däremot, kan 
gagna den enskildas eget utrymme för att agera.  
 
Tomas Backström, docent i arbetsvetenskap i (Thelander, 2003) hävdar att om en 
delaktighet ska kunna utökas, krävs det vuxna roller. Medarbetarnas eget ansvar för 
de beslut de fattar, både egna och gemensamma, är nära förknippat med 
delaktighet. Om arbetsgruppen är trygg i den egna förmågan att sätta upp normer 
och visioner, och arbeta efter dessa gemensamma beslut, underlättar det för 
gruppen att i andra sammanhang öka förståelsen för vad är som rimligt att påverka, 
och vad som ligger utanför gruppens gränser att besluta om. Har man i gruppen ett 
sådant förhållningssätt, att man följer gruppens åtaganden och det man kommit 
överens om, uppstår ett konstruktivt klimat inom gruppen. Ett utökat ansvar och 
mer delaktighet, innebär att såväl chefer som medarbetare, måste våga "släppa 
taget". Cheferna måste i vissa lägen släppa greppet, och tillåta att medarbetarna 
själva får hitta de lösningar som krävs för att bedriva verksamheten. Medarbetarnas 
ansvar består av att våga lämna uppfattningen om en "allvetande" chef, som ordnar 
allt, att mer våga lita till den egna förmågan att lösa problem man ställs inför.  
 
Vidare nämner Wilhelmson i (Thelander, 2003) att de viktigaste verktygen för att nå 
en delaktighet och en ansvarsfylld helhet i den hållbara organisationen, är dialog, 
kommunikation och återkoppling. Det är närmast en nödvändig utgångspunkt i en 
mer delaktig arbetssituation för medarbetarna. I en dialog mellan medarbetare, och 
mellan chefer och medarbetare, kan en samverkande syn om hur verksamheten 
skall bedrivas helt enkelt öka delaktigheten. Efterhand kan parterna skapa mera 
förståelse för andras sätt att se på saken, som i nästa led kan ligga som grund till 
andra samarbeten inom organisationen. Det handlar om att våga sätta sin tillit till 
dialogen som ett annat sätt att arbeta, att båda parter vågar tro på dialogen som ett 
arbetsverktyg, även om det tar lång tid att lära sig hur kommunikationsprocessen 
fungerar på arbetsplatsen.  
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Här nämner Wilhelmson i (Thelander, 2003) att arbetsmöten kan vara bra att utgå 
från, eftersom det oftast är en välbekant och konkret situation för medarbetaren. 
Då kan man undersöka hur man talar med och till varandra, att mer försöka få 
igång samtal såväl inom gruppen, som samtal mellan olika yrkeskategorier och göra 
ändringar eller förbättringar i rutiner exempelvis. Flexibilitet är en annan viktig 
aspekt i ett fungerande dialogarbete, att kunna se och förstå skillnader, istället för 
att släta över dem. Skillnader kan ge annorlunda vinklingar och förståelse för det 
som berör arbetssituationen. Då en dialog öppnas upp på ett annorlunda sätt, kan 
det kännas osäkert en tid, innan en ömsesidig tillit och förståelse har skapats, men 
både ledning och medarbetare har sitt ansvar i att lära sig acceptera detta.  
 
Monica Bjerlöv, fil.dr. i pedagogik i (Thelander, 2003) påtalar den egna rollen i 
organisationens helhet, vilket är en annan utgångspunkt, som kan vara nog så 
viktig, för att öka delaktigheten. Då man som medarbetare får möjlighet att få en 
större inblick i hur den egna arbetsrollen passar in som en pusselbit i den stora 
organisationen, kan det underlätta upplevelsen av att känna mer delaktighet i ett 
större sammanhang. Om man har en förståelse för andra yrkesgrupper och hur de 
resonerar kring de arbetsuppgifter de har, kan en större förståelse uppnås i 
problemfyllda situationer. Det finns en insikt om vilka svårigheter som kan dyka 
upp, och man vet också varför. Problem kan uppstå, om man inte har en överblick 
över hela verksamheten. De övergripande mål som finns inom organisationen, och 
de delmål hur de stora målen skall nås, kan bli alltför otydliga. Detta kan leda till att 
olika individer och enheter skapar egna mål, istället för att sträva mot gemensamma 
mål i verksamheten. Genom att börja med intervjuer på individnivå, återkoppla för 
att sedan föra ett konstruktivt dialogarbete och utföra vissa praktiska handlingar 
utifrån denna dialog, kan en organisation nå så mycket längre genom just en 
samverkan. Det handlar om att se det som en unik process, som ibland till en 
början kanske kan verka oroande för individen. Det kanske finns en rädsla för att 
det egna kunnandet inte räcker till, och för att tilltron till exempelvis att 
överordnade alltid vet bäst. En kunskap om andras roller och den egna rollen i 
förhållande till helheten i arbetslivet, minskar känslan av alienation, menar 
forskaren Monica Bjerlöv. 
 
Detta arbete handlar om delaktighet bland medarbetare och av den anledningen 
berör vi endast flyktigast det viktiga ämnet ledarskap. Backström i (Thelander, 
2003) tar upp det ledarskap som utövas i organisationen, är av naturliga skäl av 
största vikt för hur möjligheterna till delaktighet inom organisationen ser ut. Många 
anställda upplever att avståndet till chefer är alldeles för stort. Tidigare har ofta 
ledarskap benämnts som chef eller ledare. I Salut-projektet anas en ny kontur av 
ledarskapstyp, som mer kan liknas vid en handledare eller en regissör.  
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Backström i (Thelander, 2003) menar att hållbarhet inom en organisation bärs upp 
av alla medarbetarnas sammanlagda kompetens. Den kompetensen växer fram ur 
det språk, de arbetssätt och de relationer medarbetarna skapar under arbetets gång. 
Det är en kompetens, som ska kunna omsättas i det praktiska arbetet, utan att 
hindras av alltför detaljerade regelverk eller chefer som inte är tillräckligt flexibla. 
Detta menar Backström, kräver möten mellan människor, och där chefens roll mer 
blir som regissörens, det vill säga att ledarskapet blir mer inriktat mot 
kompetensutveckling, kommunikation och de sociala processer som följer av att 
medarbetarna blir mer delaktiga inom organisationen.  
 
Rosabeth Moss Kanter, professor i ekonomi i (Wahl m.fl., 2001) som intresserade 
sig för kvinnors placeringar i organisationer, drev en tes, nämligen att arbetet "gör" 
människan. Hon kunde tydligt urskilja ett mönster i de beteenden människor hade i 
vardagliga situationer. Detta mönster visade hur människorna i en organisation 
fungerade i relation till den position de befann sig i inom organisationen. Kanter 
menar att kvinnor oftast befinner sig i de mest maktlösa och underordnade 
positionerna inom organisationer, och att dessa organisationsstrukturer hindrade 
kvinnors möjligheter till rörlighet och utveckling i arbetet.  
 
Kanter i (Wahl m.fl., 2001) talar om möjlighetsstruktur och maktstruktur. Med 
möjlighetsstruktur avser Kanter de möjligheter som står till buds att kunna förflytta 
sig och utvecklas inom organisationen. Sådana möjligheter kan vara de antal 
karriärsteg som tillhör en särskild position, befordringsmöjligheter, hur olika 
karriärvägar öppnas via en position, möjligheter att kunna utvecklas och få 
utmaningar och att höja sin kompetens. Det handlar även om de möjligheter som 
finns, att få förmåner och belöningar inom arbetet. Kanter talar om att de personer 
som inte har så mycket möjligheter, har en tendens att begränsa sina egna 
ambitioner och de har oftast låga förväntningar om förflyttning eller befordring. En 
följd av det kan bli, att personerna i fråga inte heller önskar mer inflytande och 
ansvar, och de undervärderar sitt kunnande och har ett sämre självförtroende. 
Inom organisationen identifierar sig dessa människor horisontellt, det vill säga med 
arbetskollegor i samma position som de själva, och på samma nivå. Dessa personer 
kan ofta vara kritiska mot människor i maktpositioner, och ibland ha svårt att förstå 
och identifiera med ledning och chefer. Oftast är de mer lojala mot den mer lokala 
enheten, än mot organisationen i stort. Det är inte säkert att dessa protesterar, om 
det är något de är missnöjda över.  
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Det omvända förhållandet anser Kanter i (Wahl m.fl., 2001) råder med de personer, 
som upplever att de har fler möjligheter. De har ofta höga ambitioner, bra 
självförtroende och en högt värderad kompetens (som ibland kan vara något 
övervärderad). Ofta kan de anse, att arbetet är ett centralt livsintresse, och de tror 
på de målsättningar som finns inom organisationen, som de dessutom kan vara 
villiga att offra sig för. De jämför sig med personer inom organisationen, som har 
vertikalt högre positioner än de själva. De dras till personer med mer makt, och 
söker ofta ett erkännande ifrån de som har mer inflytande. De kan delta i informella 
grupper, för att på så sätt skapa andra maktbaser. Upplever dessa personer missnöje 
med något, engagerar de sig i olika former av protester och handlingar, möten och 
lämnar förslag på förändringar. De ser sig själva mer som en del av hela 
organisationen, och om de inte förflyttas eller befordras, blir de missnöjda. De kan 
se arbetet som en möjlighet till att få lära sig nya saker.  
 
Kanter i (Wahl m.fl., 2001) anser att möjlighetsstrukturer skapar självuppfyllande 
profetior, genom att de som har stora möjligheter, skapar sig tillfällen som 
genererar ytterligare möjligheter och tillfällen inom arbetet. Det omvända råder då 
för dem, som inte har lika möjligheter. De kan då gå i en riktning mot färre 
möjligheter och fler nackdelar. 
 
Med maktstruktur menar Kanter i (Wahl m.fl., 2001) de möjligheter som finns, att 
effektivt agera inom organisationen. Om en person skall kunna agera effektivt, 
bestäms av den formella arbetssituationen i den hierarki som råder, men även av 
den allians som finns mellan underordnade, kollegor och chefer. En del andra 
omständigheter som också kan påverka personens möjlighet att agera fritt, är om 
arbetet är fritt eller standardiserat, om funktionen är relevant och synlig i 
organisationen, om personen har kollegornas stöd och om personen 
uppmärksammas från andra högre upp inom organisationen. Om personerna har 
en liten makt inom arbetet, har de en tendens till att uppträda mer auktoritärt. De 
använder sig av kontroll och begränsningar mot underordnades möjligheter till 
självständighet och utveckling, och försöker minska risken att bli ersatta. De kan 
vara benägna att ta till tvång som maktmedel, är ofta osäkra i sig själva, som medför 
att de kan bli mer kritiska och kontrollerande. Ett revirtänkande kan vara vanligt 
förekommande, även när det inte är lämpligt. 
 
De personer som upplever sig ha mer makt, har en benägenhet att ha en 
samarbetande och delegerande stil. De identifierar sig med duktiga medarbetare, 
och tillåter att dessa utvecklas i sig själva. Dessa människor talar mer på olika 
möten, och är ofta omtyckta av andra inom organisationen, enligt Kanter.  
 
Inom beteendevetenskaplig forskning har ett begrepp som knyter an till inflytande 
och självbestämmande uppmärksammats, nämligen kontroll.  
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En amerikansk forskare, Robert Karasek, har tillsammans med en svensk forskare, 
Töres Theorell i (Agervold, 2001) utvecklat en modell om den samverkan som finns 
mellan den kontroll man har över arbetet och det krav som arbetet ställer. 
 
    
Robert Karasek & Töres Theorells Kravmodell    

  
 Lärande och utveckling 
   
 
 
  
   
   
   

     Psykisk belastning  
     och stress 
 
Modellen visar hur låg kontroll ihop med stora krav, kan leda till belastning och att 
stress kan vara nära förestående. Detta kan utvecklas till en negativ spiral med 
större sårbarhet och försämrade möjligheter för individens utveckling i det egna 
arbetet. Omvänt blir det då, att om personen upplever sig ha hög kontroll i sin 
arbetssituation, samtidigt som stora krav finns med i bilden, kan detta vara en 
situation som leder till att personen utvecklas och lär sig nya saker i arbetet. En 
större personlig utveckling blir därmed möjlig i det senare fallet. Dessa 
förutsättningar har bekräftats i flera undersökningar, där en del av de fynd som 
gjorts, har klara samband med hjärt- och kärlsjukdomar och i vilken grad man har 
höga krav och låg kontroll över sin arbetssituation Karasek & Theorell i (Agervold, 
2001). 
 
Bertil Gardell är arbetspsykolog i (Wolvén, 2000) inom det sociotekniska området. 
Gardell har i sina studier infört begreppet livskvalitet, som innefattar tre olika 
dimensioner, nämligen: arbetstillfredställelse och arbetsglädje, psykiskt och fysiskt 
välbefinnande, samt demokratiskt inflytande och delaktighet. Gardell lägger fokus i 
sina undersökningar på hur olika former av arbetsorganisationer påverkar de 
nämnda dimensionerna. Gardell har forskat kring graden av självbestämmande (hur 
individen har möjlighet att bestämma över arbetstakt, arbetets uppläggning, 
metoder och variation och till sist möjligheten att skapa sociala kontakter). Gardells 
andra intresseområde är vilken grad av kvalifikationsnivå arbetsuppgifterna 
innehåller, med det avses de krav som arbetsuppgifterna ställer på det initiativ, 
kunnande, självständighet och ansvarstagandet till exempel, som ställs på individen. 
Detta kallar sedan Gardell för frihets- och kvalifikationsnivån, FK-nivån.  
 

                 Psykologiska Krav 
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Gardell i (Wolvén, 2000) undersöker hur FK-nivån påverkar individens 
arbetsglädje, men även hur arbetsglädjen och FK-nivån kan tänkas påverka det 
psykiska välbefinnandet. Slutligen har Gardell undersökt hur FK-nivån tillsammans 
med arbetsglädjen påverkar anspråk på ökat beslutsfattande i arbetslivet. De fynd 
som gjorts, har visat att självbestämmande och hög kvalifikationsnivå ökar 
arbetsglädjen, och dessa faktorer tillsammans ökar kravet att få delta i 
beslutsfattande i arbetslivet och ökar det psykiska välbefinnandet! Dessa slutsatser 
är relativt oberoende av ålder, kön och inkomst.  
 
A. S Tannebaum, forskare inom sociologi och psykologi, skriver i (Wolvén, 2000) 
om teorier som handlar om upplevt och önskvärt inflytande bland de anställda och 
hur det ser ut på olika nivåer inom organisationen. Tannebaums idé går ut på att 
anställda graderar dels det inflytande de (gruppen) borde ha, och det inflytande de 
upplever att de faktiskt har. Tannebaum menar, att det oftast kan vara möjligt för 
samtliga grupper att få utökat inflytande över verksamheten, utan att maktbalansen 
förskjuts mellan olika grupper. (Alla grupper får så att säga mer att säga till om, 
men inom sitt eget område) Detta menar Tannebaum, skulle stärka anställdas 
engagemang i den egna organisationen, som då på så sätt kan bli mer framgångsrik. 
 

  
 

Sammanfattning av teoretisk bakgrund 

Beck talar om det nya välfärdssamhället. Beck skriver om kvinnorna och menar ju 
mer makt det finns inom ett område, desto färre kvinnor finns det representerat 
där. Beck menar att kvinnorna får tillträde till de sjunkande skeppen, som finns i de 
offentliga institutionerna, där det ofta görs rationaliseringar i vår moderna tid. 
Dagens moderniseringar leder till en individualisering, som medför att vi har 
förlorat vår traditionella trygghet och de normer vi tidigare rättade oss efter. 
Individen måste själv ordna sitt liv, och Beck menar att personliga situationer styrs 
av institutionella förutsättningar, samtidigt som människan måste hantera 
konsekvenserna av de beslut hon fattar eller ej. Konjunkturer och marknader 
påverkar privatlivet på ett sätt som individen inte längre själv har kontroll över. 
Samhället och dess institutioner agerar allt mindre i samklang med normaliteten i 
samhället, och blir likt ett kontrollsamhälle, hävdar Beck. 
 
Bauman talar om arbetet och dess förändringar. Arbetet har sedan länge varit 
otryggt, men har nu ändrat karaktär. Bauman menar att balansen mellan trygghet 
och frihet påverkar den demokratiska strävan i samhället. Tryggheten inkluderar ett 
skydd för individen. Trygghet och frihet är nödvändigt för människan.  
 
 

Nedan kommer en kort sammanfattning av teoretikernas rön. 
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Bauman påtalar vidare, att det finns en ömsesidig växelverkan, där samhället formar 
människans individualitet och människornas handlingar i sin tur skapar samhället. 
Bauman ser en viktig aspekt i det moderna samhället, nämligen förtroendet. 
Bauman ser att det finns misstroende inom företag i det kapitalistiska samhället.  
 
Detta sammantaget med en del andra aspekter, skapar en slags frihet för 
individerna, som ur Baumans synvinkel leder till en otrygghet för individen. 
Bauman hävdar att när denna otrygghet upplevs av människorna, finns inte tid över 
för reflektioner av djupare samvetsvärden. Då den teknologiska världen är så 
föränderlig, och där inte mycket är pålitligt idag, påverkar detta den identiteten 
människan bygger upp och Bauman talar om en palimpseidentitet.   
 
Habermas har skapat teorin om det kommunikativa handlandet med utgångspunkt i 
språket. Habermas ser det som att det finns en vilja hos människan till samförstånd, 
och talar om ett kommunikativt handlande när en inbördes förståelse mellan två 
aktörer har uppstått. Habermas talar om samhällets två delar, nämligen livsvärlden 
och systemvärlden. Habermas menar att systemvärlden har sitt ursprung i 
livsvärlden, och systemvärlden vänder tillbaka och gör intrång i detta ursprung. 
Dessa båda står i konflikt med varandra, och samtal som bygger på kommunikativ 
rationalitet, hotas av det Habermas kallar den instrumentella rationaliteten i det 
moderna samhället. Habermas talar vidare om att marknaden och staten har fått en 
större dominans i samhället, det han kallar systemets kolonisering av livsvärlden, 
där de rationella samtalen överlåts till expertis. Habermas påpekar vidare, att 
politiken i de nationella staterna har svårt att hålla jämn takt med den konkurrens 
globaliseringen innebär, vilket har lett till en resignation hos nationalstaterna. Detta 
har lett till en nedmonteringspolitik, och den sociala sammanhållningen undergrävs 
i demokratin menar Habermas. 
 
Ellström, skriver om vikten av att ha möjlighet att påverka och kontrollera sin egen 
situation i arbetet. Har individen möjligheter att planera sitt arbete och i vilket 
tempo, och att kunna påverka själva arbetstiden, kallas det kontroll i arbetet. En 
annan slags kontroll, är den som individen har över de yttre ramarna, exempelvis 
att vara med och utforma arbetsprocessen, vilket benämns som kontroll över 
arbetet. Det senare kan vara svårt att genomföra av egen kraft, men är fullt 
genomförbart, när människor samverkar. Ellström fortsätter att tala om möjligheter 
till självbestämmande, utmanande arbetsuppgifter och samverkan. Fortsättningsvis 
talar Ellström om olika lärande, som kan vara såväl positivt som negativt, det 
negativa lärandet kan leda till en inlärd hjälplöshet. Ellström nämner vidare 
ytterligare ett lärande, som kallas utvecklingsinriktat lärande, som innebär att 
individen har en ifrågasättande inställning till arbetsuppgifternas mål och uppgifter 
vid arbetsplatsen. Tydliga mål som medarbetarna har enats om, är viktigt menar 
Ellström. Betydelsen av gruppens och individens handlingsutrymme påverkar hur 
de agerar i nya situationer. Ellström hävdar, att möjligheten att vara med och 
påverka sin egen situation är betydelsefullt och kan sägas vara ett mänskligt behov. 
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Kanter skriver om kvinnors placeringar i organisationer. Kanter menar att 
människan fungerar i relation till den position de befinner sig i inom sitt arbete. 
Möjlighetsstruktur och maktstruktur är begrepp som Kanter talar om. Med 
möjlighetsstruktur avses de möjligheter som finns inom en organisation för att 
kunna förflytta sig och utvecklas i arbetet. När Kanter nämner maktstruktur, avses 
de möjligheter som finns för att agera effektivt inom organisationen. Detta bestäms 
av den hierarkiska ordningen, allianser mellan medarbetare och chefer och om 
personen har stöd från kollegor, för att nämna några av de punkter som tas upp. 
Kanter visar på de konsekvenser detta för med sig för berörda individer. 
 
Arbetslivsforskarna Söderberg, Backström, Wilhelmson och Bjerlöv påvisar värdet 
av att medarbetarna får möjlighet att påverka den egna arbetssituationen, detta för 
att organisation ska utveckla en hållbarhet på längre sikt. Detta kan åstadkommas 
med en gynnsam kultur, där delaktighet, helhetssyn, kommunikation, tillit och egen 
kontroll erhålls i arbetet. Forskarna talar om dialogen som ett verktyg som kan leda 
till ökad delaktighet. Ledarskapet är en aspekt som kan vara avgörande för hur 
medarbetarna upplever sin delaktighet eller ej. Om avståndet från medarbetarna till 
cheferna upplevs som alltför långt, kan det bli svårt att motivera ett ökat deltagande 
bland medarbetarna. Ledarskapet kan jämföras med en regissörs arbete, det vill 
säga att det inriktas mot kommunikation, kompetensutveckling och sociala 
processer. På detta vis kan medarbetarnas delaktighet öka.  
 
Slutligen visar Gardell med sin FK-nivåmodell och Karasek &Theorell med sin 
krav  -och kontrollmodell, hur människans välbefinnande och motsatsen, är 
beroende av i vilken omfattning människan kan påverka och kontrollera situationen 
i sitt arbete. Höga krav utan möjlighet att påverka leder till stress i värsta fall, och 
det omvända råder, kan man själv påverka arbetssituationen, leder det till en 
personlig självutveckling och bättre hälsa. Detta sammantaget ökar medarbetarnas 
vilja till att delta i demokratiska processer på längre sikt.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Härnäst belyser vi det empiriska tillvägagångssättet i undersökningen. I 
avsnittet metod ingår metodologisk ansatts, tillvägagångssätt, urval, 
förförståelse, intervju och observationsförfarande, samt kvalitetskriterier. 
Avslutningsvis diskuterar vi metoden i en metoddiskussion.  
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Metod 
 
Metodologisk ansats  
Valet föll på kvalitativ metod, då det fanns en önskan om att nå en djupare kunskap 
om delaktighet som vidare begrepp i en kommunal organisation.  
 
Det finns inom samhällskunskaperna två synsätt i den ontologiska och den 
epistemologiska frågan. Detta kommer till uttryck i kvantitativ respektive kvalitativ 
metod. I den kvantitativa metoden finns det positivistiska paradigmet, som 
förespråkar ett naturvetenskapligt synsätt med ett objektivt synsätt på verkligheten.  
 
Interpretativismen återfinns i den kvalitativa metoden, och vilar på Max Webers 
tankar om kunskap, som ser till skillnaden mellan att förstå och att förklara. 
Förståelsen ger ett inifrånperspektiv och en djupare kunskap om vad som styr 
människan. I kvalitativ metod premieras ett öppet tillvägagångssätt med en induktiv 
ansats, där datan som växer fram styr studiens vägval, och sättet att arbeta, kan 
ändras under studiens gång (Patton, 2002).  
 
Den ideal-typiska bilden av kvalitativ metod enligt Patton, innehåller observationer, 
intervjuer och med ett holistiskt tankesätt med en naturalistisk design, samt en 
innehållsanalys, som till viss del är integrerad i databearbetningen (Patton, 2002). 
Bryman (2002) skriver att den kvalitativa forskaren riktar sitt mål mot människors 
beteende och den mening som ryms inom detta beteende. Dokument har en 
karaktär av andrahandskälla, och av den anledningen har vi valt att lägga tyngden på 
vårt förstahandsmaterial, det vill säga på våra intervjuer. Repstad (1999) skriver om 
skriftliga källor som en sekundärkälla, det vill säga material som forskaren inte själv 
har upplevt. 
 
Tillvägagångssätt 
Bryman (2002) skriver om triangulering, vilket innebär att man använder ett flertal 
metoder eller datakällor vid undersökningen av sociala företeelser, detta för att 
säkerställa datan. Intervjuer, öppna observationer och dokumentgranskning har 
används när data har insamlats i denna studie, vilket kommer att redogöras för 
nedan.  
 
Förfaringssättet i undersökningen har sin grund i Kvales (1997) strategi i 
intervjuundersökning. Kvale skriver att en undersökning bör innefatta fyra steg. 
Steg ett omfattar tematisering, som innebär en formulering av syfte samt med en 
översikt över relevant litteratur i ämnet. Steg två innefattar planering över intervju, 
utskrift och analys med en reflektion över vilken kunskap som eftertraktas och som 
tar hänsyn till tillförlitligheten. Steg tre behandlar resultatet med analys och 
verifiering, där fokus riktas mot de viktigaste upptäckterna. Steg fyra rymmer den 
avslutande diskussionen, där effekterna av resultatet diskuteras. 
 



24 

Slutligen sammanställs resultatet i en rapport. Detta har varit mallen som har legat 
till grund för denna undersökning, men även om vi inte har följt den i alla 
avseenden, så har den varit utgångspunkten i arbetet.   
 
Tematetiseringen gjordes, och syftet var att undersöka upplevelsen av delaktighet i 
organisationen, definitioner av delaktighet och där delaktighet även relaterades till 
kommunikation, utbildning och hälsa. Efter detta startade en litteratursökning, som 
pågick under hela studien. Litteratursökning gjordes på Linköpings universitets 
databaser, där databaser som Libris och Arbline (Arbetslivsinstitutet) kan nämnas. 
De sökord med intressanta resultat var delaktighet, participation och påverkan. Vi 
studerade även tidigare uppsatser och rapporter, och vi har läst facklitteratur som 
behandlade ämnet delaktighet för att få uppslag till relevant litteratur. Litteraturen 
har sedan valts med hjälp utifrån ovan nämnda tillvägagångssätt. I den kvalitativa 
forskningen finns en medvetenhet om det teoretiska landskapet som omger 
forskningsfältet. Forskaren försöker i det längsta undvika att lägga färdigt 
förståelseraster på fenomenet. I denna studie är vi medvetna om att vi har en 
förförståelse, och att det troligen påverkar de teorival som ligger till grund för vår 
analys. Detta menar vi kan vara både en för och en nackdel, men att vi har använt 
denna kunskap, tror vi har gagnat denna studie.  
 
Vid samtalet med uppdragsgivaren, Kommunal, framkom det att fokus riktades sig 
på hur medarbetarna definierade begreppet delaktighet, samt upplevelsen av 
delaktighet. Vidare fanns en önskan från Kommunal att se om den 
kompetensutvecklingsprocess som hade påbörjats, hade gagnat medarbetarna, och 
om detta i så fall hade påverkat känslan av delaktighet inom verksamheten. 
Målsättningen från uppdragsgivaren var, att tillsammans med arbetsgivaren utveckla 
en vinna - vinna situation för alla parter. Detta verifierades vid ett samtal med 
arbetsgivaren, som också strävade efter en ökad känsla av delaktighet i 
organisationen, men även en förståelse för innebörden av begreppet delaktighet.  
 
Urval  
I studien ingick nio personer på olika nivåer i organisationen. En av dessa 
intervjuer användes enbart som informativ bakgrundsinformation. Urvalet av 
intervjupersoner genomfördes med hjälp av arbetsgivaren, som föreslog en 
verksamhetsenhet. Ett möte bokades med personal från verksamheten, där 
personalen från verksamheten själva utsåg representanter. Vid mötet gjordes en 
förfrågan om vilka avdelningar som var intresserade, och vem som kunde tänka sig 
att medverka i studien. För att få så snabb tillgång till fältet som möjligt, användes 
snöbollsprincipen.  
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Snöbollsprincipen innebär i korthet, att respondenterna hjälper till att 
rekommendera andra respondenter (Repstad, 1999). Patton talar om det öppna 
tillvägagångssätt som premieras och återfinns inom den kvalitativa metoden. 
Tillvägagångssättet kan under studiens gång ändras, och empirin styra studiens 
vägval (Patton, 2002). Senare i undersökningen framkom material som väckte vår 
nyfikenhet, och gjorde det intressant att utvidga studien till att omfatta ytterligare 
en enhet i kommunen  
 
I undersökningen kom alla parter att informeras om hur studien skulle bedrivas. 
Detta för att främja målsättningen en vinna - vinna situation för båda parter, men 
också med hänsyn till att studien behandlar begreppet delaktighet. Något hinder 
från arbetsgivarens sida för respondenterna att delta i studien upplevdes inte. Det 
fanns ej heller någon önskan från ledningen att veta vilka som deltog i studien.  
 
I hela studien har hänsyn tagits till HSFR´s forskningsetiska principer. Dessa syftar 
till att klargöra de normer som forskaren bör ta hänsyn till, när det gäller de etiska 
aspekterna, som berör de deltagande respondenterna. Det finns fyra krav som 
forskaren bör ta i beaktning: Informationskravet, samtycketskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.   
 
Vid det första mötet med tilltänkta respondenter, lämnades både en muntlig och 
skriftligt information om de etiska reglerna. Ett informationsblad med en kort 
presentation av oss och studiens syfte, där de etiska reglerna framkom, lämnades ut 
vid mötet (se bilaga 1). Avsikten och syftet med informationsbladet var att skapa 
förtroende för studien (HSFR, 1990). Vidare lämnades alltid en muntlig 
information om de etiska reglerna vid varje intervju.  
 
Förförståelse 
Holme & Solvang (1997) talar om förförståelse, det vill säga den uppfattning 
forskaren har om ett fenomen, som vetenskaparen förvärvat genom tidigare egen 
erfarenhet och utbildning. Då vi båda har varit ute i arbetslivet en längre tid, ser vi 
detta som en fördel i studien. En av oss har arbetat i en kommunal verksamhet 
under längre tid, varför vissa begrepp, som exempelvis organisationens 
uppbyggnad, var mer än välbekant. Den andre av oss har sitt förflutna i den privata 
sektorn. Detta anser vi var en tillgång, då vi kompletterade varandra med olika 
synsätt och vinklingar under arbetets gång. Ingen av oss hade någon nämnvärd 
insikt om äldreomsorg och dess förutsättningar, vilket medförde att våra 
"forskarglasögon" var helt blanka inför ämnet. Detta öppnade upp en möjlighet att 
se andra saker i undersökningsfältet. Möjligen kan detta ha medfört att vi förbisåg 
viktiga poänger, som kanske hade varit värda att forska vidare kring, om vi hade 
haft kännedom andra saker i förväg. 
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Intervju och observationsförfarande  
Bryman (2002) skriver att kvalitativa intervjuer kan variera i ganska stor omfattning, 
beroende på hur forskaren tar sig an intervjuerna. Bryman pekar på att intervjuer är 
den metod som är vanligast inom kvalitativ forskning.  
 
Bryman (2002) talar om semi-strukturerade intervjuer, där forskaren håller sig till 
olika teman som ska behandlas. Detta kallas för en intervjuguide, och hjälper 
forskaren att få en struktur i intervjun. Intervjun kan ändå ha en flexibel form, där 
frågorna inte behöver komma i ordning och ibland kan avvika från intervjuguiden.  
 
I planeringsstadiet gjordes en intervjuguide (se bilaga 2), som även prövades i en 
liten pilotstudie. Detta för att säkerställa att frågorna var begripliga och relevanta, 
samt att de kunde föras i en samtalsform. Kvale (1997) skriver att det finns en fara 
över att den sociala interaktionen tas förgiven och försummas, och menar att 
intervjuer är ett levande samtal.   
 
Förutsättningarna i de nio intervjuerna var olika, eftersom de utfördes till större 
delen ute på arbetsfältet. Detta bidrog till att vi valde att observera under vissa 
intervjuer, för att få en ökad förståelse och insikt i fältet. Observationerna kunde av 
förklarliga skäl lättare utföras, då vi båda var med vid intervjutillfället. En av oss 
ansvarade för själva frågandet, och den andre observerade lite mer. Dessa roller 
skiftade dock emellanåt, då vi ibland bytte rum eller om oförutsedda händelser 
hände i anslutning till intervjutiden. Vid det första mötet med ledningen bestämdes 
det, att vi skulle få tillgång till rum där intervjuerna kunde utföras utan 
störningsmoment. Intentionen var god, men var i praktiken något svårare att 
genomföra.  
 
Tre av intervjuerna genomfördes i olika arbetsrum, med skrivbord och några 
besökstolar i en typisk kontorsmiljö. Oftast kändes situationen avslappnad. Två av 
intervjuerna genomfördes utanför arbetsplatsen, och dessa intervjuer skedde i en 
offentlig miljö, men med tillgång till en mer avskild och relativt ostörd plats. 
Intervjuerna som utfördes utanför den ordinarie arbetsplatsen blev något längre än 
de andra, då de utfördes utan tidspress för respondenten.  
 
En gruppintervju utfördes, där två respondenter medverkade. Under denna intervju 
utfördes en öppen observation, och viss del av intervjun utfördes samtidigt som 
medarbetarna utförde sitt arbete. Tanken var att intervjun skulle uppfattas mer 
avslappnad, för att undanröja känslan av den anspänning en intervju kan medföra 
för intervjupersonerna. Ytterligare en anledning till detta var att vi ville visa hänsyn 
till respondenternas arbetssituation.  
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Vid två av de bokade intervjuerna förekom särskilda omständigheter. Vid den ena 
intervjun fick vi byta intervjuplats mitt under intervjutillfället. Vid det andra tillfället 
präglades intervjun av den stämningen som rådde vid tillfället, då en boende låg 
inför döden. 
 
Två av intervjuerna utfördes i samma fält, men under olika tider, vilket medförde 
två helt skilda upplevelser. Intervjuerna varierade något i längd. Fem intervjuer tog 
mellan 35-60 minuter, och tre intervjuer tog mellan 60-80 minuter. Intressant 
material framkom vid samtliga av de första intervjuerna, där en enhet ofta 
nämndes. Under flera intervjuer togs olika aspekter upp som rörde enheten, vilket 
väckte vårt intresse runt denna verksamhet. Studien utökades därför till att omfatta 
personer även från denna enhet. Dessa intervjuer utgör dock en minoritet i vår 
studie. Under intervjuernas gång framkom, att varje enskild avdelning hade sina 
egna förutsättningar, beroende på vilken typ av vårdboende som erbjöds.  
 
Kvalitativ metod ändrar sig ofta under arbetets gång, vilket även var vår erfarenhet. 
Då ett fåtal intervjuer hade genomförts, ändrades exempelvis vissa följdfrågor. Ett 
viktigt ämne, det vill säga Ylva-pengar, som inte belystes klart i vår intervjuguide 
från början, berörde vi mer tydligt i frågorna som handlade om kompetens och 
utbildning, när några intervjuer redan hade genomförts.  
 
Alla intervjuer som genomfördes, förutom den informativa bakgrundsintervjun, 
bandades och transkriberades senare. Respondenterna informerades om att banden 
senare skulle komma att raderas. Vid den informativa intervjun fördes 
anteckningar.  
 
I undersökningen genomfördes två öppna observationer, den första genomfördes 
på ett gruppmöte. Respondenter från olika nivåer inom enheten var representerade. 
Under observationen fördes regelbundet anteckningar. Observationerna valdes att 
utföras öppet, eftersom hänsyn togs till ämnet delaktighet, men även de etiska 
aspekterna som samtyckeskravet och informationskravet, som Bryman (2002) pekar 
på blir lidande i en dold observation. 
 
Vidare i studien granskades verksamhetsplanen år 2006 som kommunen hade 
antagit, organisationsplanen, frågorna till den enkät som genomfördes om 
delaktighet våren -06, och ett anonymt arbetsdirektiv från biståndshandläggare. 
Detta för att få en bild av hur verksamheten fungerade. Patton (2002) talar om den 
kvalitativa metoden, där forskaren strävar efter ett inifrånperspektiv från den miljö 
som studeras.  
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I det tredje steget som nämns ovan och som behandlar resultatet, lutar vi oss mot 
Starrins (1991) tankesätt när det gäller hur data kodas. Starrin pekar på ett vanligt 
arbetssätt som forskare använder när data kodas, är att bilda familjer av datan. 
Vidare menar Starrin, att rita teoretiska kartor är ett sätt att underlätta 
skrivprocessen.  
 
Materialet kodades i färger till varje tema, och efter detta kodades datan ännu en 
gång i olika modellfamiljer med hjälp av visuella tankekartor. De mest intressanta 
resultaten skrevs sedan i citatform i resultatdelen. I långa citat klipptes vissa 
ovidkommande delar bort. Intervjupersonerna kallades i studien för intervjuperson 
A, B, C och så vidare, men av hänsyn till konfidentialitetskravet skrevs de ej ut i 
citaten. 
 
Analysen utfördes på ett snarlikt sätt som resultaten. De olika infallsvinklarna från 
de teman vi hade valt, utgjorde grunden i sättet att hantera materialet. Med hjälp av 
färgpennor skapades "familjer" av olika teman, och samtidigt markerades relevanta 
teoristycken i samma kulör. Då det stundtals fanns flera tankar hos teoretikerna, 
som överensstämde eller delvis överlappade samma ämnesområde, valde vi 
medvetet bort en del av materialet. Vi fann ingen anledning att ta upp samma 
aspekter med snarlik ordalydelse från alla teoretiker, då vi ansåg att det inte gynnade 
eller tillförde något till denna uppsats. Då vi dessutom hade funnit en mängd 
material från flera teoretiker, sammanförde vi de viktigaste, mest relevanta och 
samstämmiga teorianknytningarna. Det som hela tiden låg till grund för vårt 
tillvägagångssätt, var de svar som respondenterna hade givit i intervjuerna, så som 
vi hade förstått deras andemening. 
 
Kvalitetskriterier  
Lincoln & Cuba i (Bryman, 2002) benämner kvalitetskriterier för den kvalitativa 
studien med termerna trovärdighet och äkthet, och där trovärdighet innefattar fyra 
punkter. Tillförlitlighet innebär huruvida resultaten överensstämmer med den 
sociala verkligheten som undersöks. Överförbarhet pekar på hur överförbart svaret 
är till en annan miljö. Pålitlighet innebär en genomskinlighet i forskningsprocessen 
så att en bedömning av resultatet kan anses korrekt.  Den sista punkten avser 
huruvida forskaren kan styrka och bekräfta sina resultat.  
 
Vi har i undersökningen haft som mål att ha en så hög trovärdighet som möjligt. 
Därför valde vi att transkribera alla intervjuer, för att säkerställa att materialet inte 
förvanskades. Vidare har vi under studiens gång haft ett undersökande perspektiv, 
där data har samlats in med olika metoder, och där vi har strävat efter att redovisa 
forskningsprocessen så tydligt som möjligt i vårt metodkapitel. Vi har även försökt 
att bortse ifrån egna subjektiva värderingar. Däremot går det inte att generalisera de 
resultat som har uppnåtts i denna specifika kontext, och inte heller att skapa några 
nya teorier, eftersom studien är för liten för detta syfte.  
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Lincoln & Cuba i (Bryman 2002) talar också om äkthet och nämner fem punkter 
inom detta. Där en rättvis bild avser om forskaren speglar de åsikter som 
människorna har förmedlat. Den ontologiska autenticiteten avser att bidra till att 
underökningspersonerna ökar sin kunskap om den sociala miljö de verkar i. Vidare 
den pedagogiska autenticiteten, som hjälper deltagarna till ett ökat perspektivbyte 
relaterat till andra människor i den sociala miljön. Därefter den katalytiska 
autenticiteten, som belyser hur studien har medverkat till en förändring av läget. 
Den sista punkten talar om taktisk autenticitet, vilket innebär möjligheter till 
åtgärder.  
 
Vi har i studien försökt att förmedla en så rättvis bild som möjligt. Vi har därför 
kontaktat en respondent och en person i verksamheten, som har läst resultatdelen 
och verifierat materialet. Det är enbart våra respondenter som kan avgöra om vi har 
förmått att framföra deras bild så verklighetstroget som möjligt. Parterna i 
undersökningen och respondenterna har begärt att få ta del av studien, vilket vi har 
ombesörjt. Detta hoppas vi ökar förståelsen för upplevelsen och begreppet 
delaktighet i organisationen. Dessutom lämnar vi ett antal förslag till 
organisationen. Om detta leder till någon förändring kan vi inte uttala oss om, då 
detta ligger utanför arbetet.  
 

Metoddiskussion  

Vi har under arbetets gång gjort vissa aktiva val. Detta har innefattat olika vägval 
för att inta ett kritiskt förhållningssätt till det vi anser var av betydelse, och det är 
vad som kommer att belysas nedan. 
 
Det första vägvalet som gjordes när det gällde insamlandet av datamaterial, var en 
begränsning till en enhet. Vi kom senare att utvidga studien till att omfatta 
ytterligare en enhet. Möjligen skulle detta kunna ha givit tillfälle att även göra en 
jämförande studie. Detta valdes dock bort, på grund av att de flesta av 
avdelningarna hade olika förutsättningar i vårdsituationen. Ytterligare aspekter som 
exempelvis ledarskap, kan vara ett ämne som är av betydelse för delaktighet. 
Huvudsyftet i denna studie är inte ledarskap varför ämnet endast berörs flyktigt.  
 
När metoden diskuterades valdes enkäter bort, då vi i första hand inriktade oss på 
att nå en djupare kunskap, som vi inte trodde kunde nås med detta medel. Några 
mindre observationer och en granskning av dokument valdes för att bredda vår 
kunskap om verksamheten.  
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Observationen var inte tillfullo planerad, eftersom vi hastigt fick en möjlighet att 
närvara på ett gruppmöte. Vi valde ändå att genomföra observationen på de 
villkoren. Möjligen kunde ett förberedande ha tillfört empirin mera, men den av oss 
som i sitt dagliga arbete utför observationer, tog huvudansvaret vid detta tillfälle. Vi 
är medvetna om, att för att kunna säga någonting om detta, skulle det ha varit bra 
om vi hade kunnat vara med på flera möten, för att "få mer kött på benen". Vi fann 
ingen anledning att göra en dold observation, utan den var fullständigt öppen, och 
av ett passivt slag för vår del. 
 
Kvale (1997) skriver att syftet med den kvalitativa forskningsintervjun är att ställa 
korta frågor och få långa svar. Det är en konst att ställa frågor på ett korrekt sätt. 
Upplevelsen var, att under arbetets gång utvecklades vår egen frågeteknik. När 
samtalet ibland utvecklades i för oss okänd riktning, kunde frågorna ibland bli 
något otydliga. I detta skede var intervjuguiden en hjälp för oss i arbetetsgången, 
allt för att undvika att ställa ledande frågor. 
 
Vid en intervju uppdagades det att två intervjupersoner hade talat med varandra. 
Dessa intervjuer hade olika förutsättningar. Den första intervjun ägde rum utanför 
arbetstid, vilket resulterade i en längre intervju. Detta medförde att den andra 
respondenten som skulle intervjuas under arbetstid, till en början hade en 
avvaktande hållning. Vid detta tillfälle var intervjuguiden till hjälp, fokus kunde 
riktas på de viktigaste frågorna. När den sista frågan ställdes om det var något som 
respondenten ville tillägga, hade ett förtroende byggts upp, och det gick att plocka 
upp vissa missade frågor.  
 
Intervjuerna präglades vid två tillfällen av andra förutsättningar.  En respondent var 
vid intervjutillfället sjuk, detta löstes med att en kollega ersatte denna med kort 
varsel. Samtidigt var det rum som var tilltänkt för intervjun dubbelbokat. Eventuellt 
kan detta ha påverkat respondentens möjlighet att mentalt ha förberett sig, men 
respondenten gav dock inte uttryck för några sådana känslor, utan samtalet kunde 
trots vissa störningsmoment slutföras på ett avspänt sätt. Respondenten hjälpte oss 
sedan vidare till andra respondenter.  Vid det andra tillfället där en boende låg för 
döden, fick respondenten själv välja om intervjun skulle genomföras. 
Respondenten stöttades vid detta tillfälle av arbetsgruppen. De etiska reglerna 
klargjordes mycket tydligt, och det poängterades att intervjun kunde avbrytas när 
respondenten själv önskade detta. Trots dessa omständigheter genomfördes 
intervjun på ett lugnt sätt, möjligen något kortare, för att visa hänsyn till 
respondentens arbetssituation.  
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Repstad (1999) talar om forskareffekten och hur den kan påverka hur respondenten 
svarar. Vissa svar kan ha ändrats, eftersom en intervjusituation aldrig är helt 
naturlig. Möjligen kunde respondenterna ha givit oss mer information om de hade 
varit mer bekanta med oss. En av respondenterna avböjde att bli inspelad. Detta 
tog vi hänsyn till och intervjun antecknades noga, däremot har inga citat används 
från denna i resultat delen. Vi tror inte att forskareffekten har påverkat resultaten i 
någon större utsträckning, då vi upplevde att intervjupersonerna verkade mer 
avslappnade ju längre intervjuerna fortskred. Det framkom vid en intervju, att det 
fanns en möjlighet att medarbetare hyste rädsla för att öppet tala om 
arbetsförhållanden. Detta var dock inte något som vi uppfattade. Detta kan röra de 
etiska aspekterna, men vid varje intervju har dessa alltid klargjorts. De etiska 
aspekterna togs upp i intervjuerna vid flera tillfällen, om det rådde känsliga 
situationer i arbetet eller om ett ämne var affektladdat.  
 
Vid vissa intervjuer var vi två när intervjun utfördes, vilket kan ha försatt oss i ett 
numerärt överläge. Detta var vi medvetna om och hade alltid det i åtanke vid dessa 
intervjuer. Vi försökte alltid att i möjligaste mån sträva efter en så bekväm 
intervjusituation som möjligt för respondenten. Känslan hos oss var, att ju längre 
intervjun framskred, desto mer avslappnade upplevde vi respondenterna.   
 
I resultaten fanns mycket läsvärt och intressant, vi såg oss däremot tvingade att 
sovra i materialet. Vid något tillfälle sa respondenten emot sig själva. Detta kan 
bero på hur respondenten uppfattade frågan, men kanske även hur vi formulerade 
frågan. En annan aspekt kunde vara, att frågan hamnade i olika kontexter. 
 
 
 

 
 

Vi kommer nu att beskriva den insamlade empirin i resultatkapitlet. Där utgår 
vi ifrån huvudteman, nämligen definition på delaktighet, delaktighet i 
förhållande till nuvarande och önskade förutsättningar. Vidare fortsätter vi 
med kommunikation, kompetens och utbildning, samt hälsa för att ytterligare 
belysa fenomenet delaktighet ur flera aspekter. Vi kommer i resultatet att utgå 
ifrån våra frågeställningar och använder intervjuguiden som hjälp för att visa 
relevanta resultat i ämnet.  
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Resultat 
De mest intressanta fynden visas i citatform. Så långt det har varit möjligt, har vi 
försökt att se till de svar respondenterna själva framhöll, och de svar som ”bäst 
tillhörde frågan” beaktades.  
 
Respondenterna var till största delen kvinnor. Gemensamt för dessa var att 
medelåldern låg över 35 år. De flesta av respondenterna arbetade heltid eller nästan 
heltid (ca 95 - 100 %), och hade varit anställda inom kommunen en längre tid. 
Samtliga av respondenterna var bosatta i kommunen. Respondenterna hade till 
största delen en utbildning som undersköterska, och ett fåtal hade 
universitetsstudier bakom sig. Intervjupersonernas arbetstid var dag, kvällstid och 
helger. Några av respondenterna hade bytt arbete till denna enhet på grund av 
hälsoskäl, och några på grund av förändringar i den kommunala organisationen. 
Några av intervjupersonerna hade sin anställning i en annan enhet, men arbetade 
tidvis tillsammans med respondenterna i vår ursprungsenhet.   
 
En förändring påverkar alltid människan oavsett om den är positiv eller negativ. 
Därför ställdes frågan om någon större förändring i arbetssituationen hade inträffat 
på senare tid. Tanken var att detta eventuellt kunde påverka upplevelsen av 
delaktighet. Frågornas svar tangerar att glida in i varandra, men vi ser det som ett 
ytterligare sätt att spegla de olika vinklingar, som innefattar begreppet delaktighet.  
 
De svar som respondenterna lämnade, visade en enhällighet i upplevelsen av att 
arbetet hade blivit tuffare. Anledningarna till detta angavs som fler arbetsuppgifter 
och ett större ansvar. En av andledningarna som nämndes, var försämringar i 
personaltätheten i kombination med de boendes försämrade hälsa, jämfört med 
några år tillbaka. Någonting som också nämndes, var omorganisationer av olika 
slag. Det nya datasystemet upplevdes som positivt. Heltidsreformen omtalades 
också bland respondenterna.  

 
”… Heltidstjänster och man var tvungen att söka […] den tjänstegrad som 
man ville ha, men då blev det ju plötsligt så här oro och så.” 

  
”Personaltätheten har ju minskat, förskräckligt. Det är mer stressigt.” 
 
”Lapscare den har de ju på ett par ställen här  […] Det är ett jättebra 
hjälpmedel.”  
 

 

 

Nu redogörs för vårt tema delaktighet, där medarbetare beskriver sin 
upplevelse av delaktighet på arbetsplatsen, och hur respondenterna 
definierade delaktighet eller förknippade det med andra ord.  
 



34 

Tema delaktighet och definitioner   
Respondenterna beskriver på vilket sätt man talar om delaktighet, hur det nämns 
och om man upplever att man har en delaktighet i hela organisationen, och i så fall i 
vilka situationer man märker delaktigheten. (Fråga 1-2 med följdfrågor i 
intervjuguiden). 
 
Den första frågan belyser hur medarbetare och ledare beskriver begreppet 
delaktighet på sin arbetsplats. 
 
Svaren skiftade, dels för att graden av delaktigheten varierade, men även hur 
respondenten uppfattade frågan. Huvuddelen av respondenterna talade om att 
delaktighet enbart fanns bland de närmaste kollegerna i arbetsgruppen. Därefter 
angav ett par respondenter, att delaktighet erfors genom den praktiska vården. 
Några nämnde arbetsplatsmöten och trivsel, som en form av delaktighet. 

 
”Arbetsgruppen fungerar utmärkt, eftersom vi strävar efter samma mål, 
men se'n, delaktighet med det andra, allting har ju med ekonomi att göra. 
[…]  Delaktighet, diskutera hur det ser ut och kanske tillsammans komma 
fram till en lösning. […] Ja, för då är man ju delaktig och bestämmer.”  
 
” Vi diskuterar nog mycket att vi inte är delaktiga […] Det är så mycket 
snäva regler. […] Vi får ju göra scheman det är ju en form av delaktighet. Vi 
är ju delaktiga, vi har ju liksom möten om allt möjligt. […] Vi säger alltid 
vad vi tycker, det får vi ju, men om det händer något är en annan sak […] 
Men vi kan ju säga vad vi vill till vår sjuksköterska, till våran chef och 
biståndshandläggare, men ändock är det ju inte vi som bestämmer i alla fall. 
Men till en viss del kan man nog påverka […] men inte för mycket. De vill 
de inte…”  
 
”Ja, men om jag börjar med i själva arbetsgruppen, så känner jag mig 
[v]erkligen delaktig. […] Men om man ser till organisationen, så … känner 
jag mig [i]nte delaktig, för att man inte kan påverka..”  
 

Den andra frågan rör begreppet delaktighet, där frågan löd: finns det några eller 
något annat ord som du kopplar till begreppet delaktighet? 
 
Merparten av respondenterna definierade begreppet delaktighet som 
medbestämmande. Ett par av respondenterna angav samarbete och solidaritet som 
ord som de förknippade med begreppet delaktighet. Någon talade om att känna till 
och att tycka lika. 
 

”… Jag vill ju vara med när dom bestämmer saker, men det får vi ju inte, vi 
får direktiv från vår chef att så och så är det.”  
 
”Delaktighet det är ju solidaritet, att vi verkligen känner det…”  
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Förutom de första frågorna, fick respondenterna en del följdfrågor, som belyser 
hur personalen diskuterade kring delaktighet, på vilket sätt det nämns och om man 
upplever en delaktighet i organisationen, samt i så fall i vilka situationer delaktighet 
upplevdes av respondenterna. 
 
Nästan alla av respondenterna upplevde att man inte pratade om delaktighet. 
Upplevelsen av delaktighet fanns i arbetsgruppen hos de flesta respondenterna, och 
schemaläggningen av arbetet var en situation, som nämndes i positiva ordalag när 
delaktighet diskuterades. En annan situation som merparten av respondenterna 
återgav när det gällde upplevelsen av delaktighet, var olika slags möten. Några få 
upplevde delaktighet i det direkta vårdarbetet. Vidare upplevde de som hade någon 
form av fackligt uppdrag eller liknande, detta som en form av delaktighet. När det 
gällde upplevelsen av delaktighet i hela organisationen, svarade alla utom en av 
respondenterna, att de inte kände sig delaktiga i organisationen som helhet. Ett 
förhållande där delaktighet inte upplevdes, var i kontakten med 
biståndshandläggarna. Här önskade respondenterna en förändring för att kunna 
känna sig mer delaktiga.   
 
I kommande tema belyser intervjupersonerna med sina svar hur de upplever sina 
nuvarande och önskvärda förutsättningar till delaktighet i arbetssituationen. De 
svarar även på om upplevelsen av delaktighet skiljer sig på olika nivåer i 
organisationen. Vidare svarar de på hur det ser ut med delaktighet vid 
personalrekrytering och olika beslut, samt hur delaktighet fungerar när den är som 
bäst. Vi frågar även om det finns tillfällen, då delaktighet inte fungerar, och om det 
finns praktiska hinder, för att delaktighet inte kan fungera. (Fråga 3 samt följdfrågor 
i intervjuguiden). 
 

  
Tema nuvarande och önskvärda förutsättningar till delaktighet 
 
 
Tema nuvarande och önskvärda förutsättningar till delaktighet  
I denna fråga varierar svaren, och hälften av respondenterna anser att de har 
delaktighet och där den andra hälften inte anser sig ha någon delaktighet i sin 
arbetssituation.  
 

”… Jag är ju ändå delaktig känner jag. Jag kan styra mitt jobb lite grann.”  
 
”O nej, o nej, nähä. Här kan man ju påverka det lilla jobbet, hur man vill ha 
det just på avdelningen och sådant […] men sedan så när man ska föra upp 
saker och ting med delaktighet, då är det väldigt svårt." 

 
 

Fråga tre har temat delaktighet, nuvarande och önskade förutsättningar till 
delaktighet. 
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Följdfrågorna till fråga tre beskriver respondenternas upplevelse av delaktighet på 
olika nivåer i enheten, delaktighet vid personalrekrytering och möjligheten till 
delaktighet vid olika beslut. Den första följdfrågan som respondenterna besvarade, 
löd hur möjligheterna till delaktighet såg ut på olika beslutandenivåer i 
organisationen. Denna fråga kan tyckas ligga nära följdfrågorna till fråga två, men 
skiljer sig på så sätt, att förtydligandet görs just mot den möjliga delaktigheten vid 
beslutsfattande i de olika nivåerna inom kommunen.  
 
Inom arbetslaget upplevde de flesta respondenterna delaktighet. När det gällde 
delaktighet i hela organisationen, svarade majoriteten att de inte upplevde någon 
delaktighet.   
 
I följdfrågan om delaktighet i personalrekrytering, svarar huvudparten av 
respondenterna att de upplever en delaktighet. Det påtalades att planering och 
semestervikarier var något som personalen själva styrde över. Ett par respondenter 
svarade, att de inte kände någon delaktighet gällande rekrytering. 

 
”… på sommaren är det ju andra, då är det ju inte poolen, för de ska ju också 
ha semester. […] De täcker inte upp våra semestrar. Det ligger på oss själva 
att ordna. […] Det är en delegeringsfråga egentligen, fast det gynnar oss”  

 
När frågan ställdes om delaktighet i olika typer av beslut svarade de flesta av 
respondenterna, att de kände delaktighet i arbetslaget och där små beslut 
betonades. Nästan alla av respondenterna, beskrev att de inte upplevde någon 
delaktighet i beslutsfattandet i hela organisationen, det vill säga stora vid beslut.  
  

"Ja, det är ju lika dant, att möjligheterna är i arbetsgruppen, att man kan 
säga hur man tycker att man kan förändra i det lilla, det lilla som vi [k]an 
förändra..”  

 
”De stora övergripande frågorna, de känns som man inte har någonting. Det 
blir beslutat så pass högt upp och de har man ju ingen kontakt med […] Det 
är väldigt, väldigt smal väg uppåt, tycker jag.”  

 
Vid frågan om hur respondenterna beskrev delaktighet när den var som bäst, 
svarade ett fåtal av åtta respondenter direkt på frågan. Två respondenter svarade att 
den nuvarande formen var bra, och några uppgav att prata och komma överens i 
arbetsgruppen var det bästa, samt att vid delegering var då det fungerade bäst.  
 
När frågan ställdes om när delaktighet inte fungerar, svarade endast ett par av åtta 
respondenter. En påtalade att det inte fungerade, när man inte vågade säga vad man 
tyckte, av rädsla för att förlora arbetet. Beslut som kom ovanifrån upplevdes som 
ett hinder för delaktighet. 
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Vid sista följdfrågan till fråga tre efterfrågades eventuella praktiska hinder för 
förutsättningar till delaktighet, svarade några respondenter. Ett par av 
respondenterna såg ekonomin som ett praktiskt hinder. En svarade att svårighet 
fanns, när man har arbetat på olika arbetsplatser eller när man hade varit ledig. 
 

”Praktiska hinder, det är ju oftast ekonomin, det är ju det som styr hela den 
offentliga sektorn. Det är ju gisslet tror jag. Det är ju ingen 
inkomstbringande verksamhet, som vi håller på med. Och det som vi jobbar 
med är ju kvalitet och det går ju inte att mäta i pengar.”  
 

 

 

 
 
 
Tema kommunikation i förhållande till delaktighet  
Det respondenterna svarar på i detta tema, är hur det går till när de får information 
som rör arbetet, hur det går till när arbetsfrågor diskuteras och hur egna förslag 
anammas av kollegor och närmsta chef. (Fråga 4-6 samt följdfrågorna i 
intervjuguiden). 
 
Fråga fyra behandlar temat kommunikation ur olika aspekter. Frågan lyder: hur går 
det till när du eller ni får information som rör någon del av arbetet?  
 
Samtliga respondenter svarade att kommunikationen till största delen fungerade 
bra. Vid några tillfällen brister dock kommunikation människor emellan. Problem 
uppstod oftast när olika system inte var helt synkroniserade med varandra. Den 
skriftliga kommunikationen fördes via mail och ibland per post. Detta framfördes 
av samtliga respondenter. En muntlig tvåvägs kommunikation i det personliga 
mötet poängterades av hälften av respondenterna. Denna kunde ske såväl mellan 
arbetskamrater som mellan chef och arbetslag. Möten av olika slag, som exempelvis 
gruppträffar, nämndes av samtliga respondenter som en form av upplevd 
delaktighet. 
 

”… Jag känner ändå att det alltid finns forum så att säga, man kan framföra 
sina synpunkter. Man blir lyssnad på…”  
 
”Jag själv försöker ju, […] så jag känner väl att jag gör vad jag kan för att 
försöka vara delaktig. Jag är ju intresserad, men jag märker ju att många 
gånger så stångar man sig ju blodig.”  

 
”… Vi har ju Internet, vi har ju nytt datasystem  […] men de skriver inte på 
datorn, utan de bara ringer till oss...” 

Det tema som nu kommer att tas upp, handlar om ämnet kommunikation. 
Vårt grundantagande om kommunikation är att det kan spegla delaktigheten 
i en organisation. 
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I fråga fem talar respondenterna om hur det går till, när de diskuterar arbetsfrågor. 
Ett förtydligande om vad som räknas som arbetsfrågor, belyser vi det som 
respondenterna återgav, exempelvis hjälpmedel i arbetet, samt andra involverade 
personer i vården. Den brist som uppdagades i fråga fyra, som behandlade 
kommunikation, togs även upp i fråga fem, som en arbetsfråga.  
 
Majoriteten av respondenterna ansåg att arbetsfrågor diskuterades i den närmaste 
gruppen. Nästan lika många intervjupersoner uppgav att de diskuterade 
arbetsfrågor på olika möten. Hälften av respondenterna uppgav att man 
diskuterade frågor med chefen. Problem kunde uppstå vid brist på forum för att 
diskutera arbetsfrågor. Anledningen till detta sågs främst som en bristande kontakt 
mellan olika system i organisationen. En annan aspekt som framkom när 
arbetsfrågor diskuterades, var att det hos somliga fanns en strategi för att undvika 
de schemalagda husturerna. För att undvika den psykiska oroskänslan några kände 
inför dessa husturer, sjukskrev man sig eller tog en semesterdag då en hustur var 
inlagd på schemat. 
 

”… och hemtjänst var inte heller informerade och så, och så fick vi ringa och 
ringa och fråga, och de ringde och frågade och han ringde och frågade : Ska 
jag komma nu? Nä, du står inte på datan den här veckan.” 
 
”… chefen vill att vi ska använda hjälpmedel[…]säger aldrig nej till något 
hjälpmedel som vi vill ha.” 
 

Fråga nummer sex beskriver respondenternas upplevelse av hur kollegor och chefer 
anammar framlagda förslag, och på vilket sätt respondenterna upplever att de får 
feedback tillbaka. 
 
Merparten av respondenterna uppgav att de kunde lägga fram förslag, däremot 
upplevde respondenterna att ekonomin ofta satte käppar i hjulet. De flesta av 
respondenterna svarade, att de hade upplevt att de fick feedback på sina förslag, 
beroende på vad det var för förslag.   
 

”Alltså, det känns inte svårt att få tala om vad man tycker, men jag tycker 
inte att det händer så mycket, va…”  
 
  ”Chefen är inte rädd för såna saker, […] säger ju att vi ska gå vidare om det 
är något vi tycker och kan komma tillbaks te [chefen] å säga att så här menar 
vi……Så det…ja, chefen är inte omöjlig …Se'n är det inte säkert att det blir 
så mycket, det beror ju på vad vi vill ha.” 
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Tema kompetens och utbildning i förhållande till delaktighet 
Respondenterna redogör för om de har deltagit i någon internutbildning, och i så 
fall, hur de upplevde att de nya kunskaperna kunde användas i arbetet. Vidare talar 
de om hur dessa kunskaper delgavs till kollegor, vilka möjligheter som finns till 
utbildning och vilka möjligheter som finns för att ge förslag till utbildningar inom 
arbetet. Anledningen till dessa frågor, var att försöka få ett grepp om 
respondenterna upplevde att det fanns delaktighet inom detta område. (Fråga 7-10 
samt följdfrågor i intervjuguiden).  
 
Frågan belyser vad respondenterna tycker att kompetensutbildning betyder för 
dem. Under intervjuerna framkom ingen skillnad mellan begreppet 
kompetensutveckling och kompetensutbildning, som användes av respondenterna i 
lika stor omfattning. Dessa båda begrepp redovisas här likvärdigt. 
 
Kompetensutbildning ansågs av de flesta respondenterna som besvarade frågan, att 
det var bra och viktigt att förnya och vidareutveckla sig själv. Detta ansåg 
respondenterna gynnade en känsla av delaktighet. En respondent talade om sin 
uppskattning för den utbildning till undersköterska, som hade genomgåtts en längre 
tid tillbaka. 
 

”Det är ju bra tycker jag. Jag tycker att man ska vara uppskattad, när man 
jobbar med äldre.” 
 
”Att man får göra ny saker, att man lär ju sig hela livet. 
Kompetensutveckling på arbetet är bra, men också att man utvecklas som 
människa. Det är häftigt, jag är inte samma person nu som jag var när jag 
var tjugo.”  
 

Denna fråga belyser respondenternas upplevelser av de interna utbildningar som 
man hade deltagit i, och hur de upplevde att de nyvunna kunskaperna kunde 
användas i arbetslivet. Några fler än hälften av respondenterna svarade, att de hade 
deltagit i någon form av utbildningar. Det fanns möjlighet till olika slags 
utbildningar, där ”caféutbildningar” nämndes. Vid gruppträffar kunde 
sjuksköterskan ibland delge personalen kunskap om till exempel sårvård, som också 
ansågs av respondenterna som kortare utbildningstillfällen.  
 
 
 

I det tema som kommer härnäst, beskriver respondenterna sin uppfattning 
om kompetensutbildning och kompetensutveckling i förhållande till 
delaktighet. 
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I frågan hur man delgav kollegor de kunskaper som inhämtats på kursen, svarade 
ett par respondenter att kunskapen rann ut i sanden, eftersom hela arbetslaget inte 
hade fått samma kunskap. Respondenterna talade om minskad upplevelse av 
delaktighet, när kunskapen inte kunde delas av arbetskamraterna. Ett forum för att 
kunna delge varandra kunskaper, var gruppträffarna. 

 
”… och sedan kommer man ju tillbaka, och så här ska vi jobba! Är så här 
tjoo! Det rinner ju bara ut i sanden. Man orkar liksom bara inte. […] Det är 
bättre att skicka ett helt arbetslag, för då jobbar man ihop sig där. När du 
kommer hem, liksom, det är svårt att komma som en omvälvare ensam. 
Man tar ju till sig så mycket, och ibland är det svårt att få ut det till hela 
arbetslaget.”  

 
Fråga nio och tio har vi här länkat ihop, då frågorna ligger så nära varandra. 
Frågorna belyser möjligheterna till utbildning i arbetet och chanserna att själv 
kunna lägga fram förslag till utbildningar. 
 
Mer än hälften av respondenterna nämnde caféutbildningar som ett alternativ.  
Nästan lika många av respondenterna angav att de kunde ge förslag till chefer om 
någon form av intern utbildning, men upplevelsen var att förslagen anammades 
endast delvis, vilket minskade känslan av delaktighet. Hälften av respondenterna 
talade om demensutbildningen, som var en utbildningsform, som ingick i de så 
kallade Ylva-pengarna. De som hade talat om demensutbildningen, nämnde den i 
positiva ordalag. 

 

 

Tema hälsa i förhållande till delaktighet 
Respondenterna beskriver sin psykiska och fysiska arbetsmiljö, möjligheter till att 
inverka på den egna arbetssituationen ur ett hälsoperspektiv och om de såg något 
samband mellan hälsa och delaktighet. 
 
Fråga nummer elva omfattar respondenternas upplevelse av den egna psykiska 
arbetsmiljön. 
 
Påfrestande och psykiskt jobbig, var ord som användes för att beskriva den 
psykiska arbetsmiljön av alla respondenterna. Hälften av respondenterna upplevde 
att det var stressigt, och att de inte hann med att göra ett bra arbete. En respondent 
talade om hot från brukare. I sådana situationer uppgavs att man talade med sina 
arbetskamrater för att få stöd. 
 

Temat som nu kommer att redovisas, tar upp olika aspekter som berör ett 
eventuellt samband mellan delaktighet och hälsa. 
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”Ja, den kan vara rätt tung faktiskt. Det blir ju det när man jobbar med 
människor, det händer ju saker och ting. Man pratar med arbetsgruppen, vi 
får ju liksom ’heala’ varandra…”  
 
” … för det mesta är det ju jobbigt, när man inte känner att man hinner mä. 
Man känner inte att man gör något bra jobb, fast man försöker.” 
 
”Stressig. […] Plus att man har den här larmtelefonen hela tiden, som ringer 
på en. Du har anhöriga som väntar, du kanske har någon som ligger inför 
döden, då ska du liksom vara på ett visst sätt då. […] Vi får vara 
kameleonter.”  
 

I denna fråga nummer tolv, talar respondenterna om den egna upplevelsen av den 
fysiska arbetsmiljön. De flesta av respondenterna svarade att det var jobbigt med 
tunga lyft. Det omtalades dock, att tillgången till olika hjälpmedel var god. Ett par 
av dem som besvarade frågan, ansåg att de hade en bra fysisk arbetsmiljö. Dessa 
intervjupersoner hade något annorlunda arbetsuppgifter, som kan ha påverkat 
svaren. 
 
Fråga tretton handlar om respondentens egna möjligheter att påverka 
arbetssituationen, sett ur ett hälsopersektiv. Några av respondenterna nämnde att 
det fanns möjlighet att få ekonomisk rabatt (från kommunen) på fysiska aktiviteter, 
medan några efterlyste en valfrihet, för att själv få avgöra till vilken fysisk aktivitet 
rabatten skulle användas till. Respondenterna påpekade en avsaknad av 
hälsokontroller med återkommande intervaller. 
 

”Hälsoperspektiv, ja det händer ju inte så mycket. […] Några hälsokontroller 
eller så, det finns det ju inte när man jobbar så här. Dä vet jag ju, att vi har 
tagit upp för länge sedan. På industrier har de ju storkontroller när de fyller 
fyrtio och femtio…”  
 
”… alla mansdominerade arbeten har ju årskontroller  […]men här har vi ju 
inget. […] Ja, det är klart, man skulle vilja, man vill ju att någon bryr sig om 
en.”  
 

I fråga fjorton frågade vi om respondenten såg något samband mellan delaktighet 
och hälsa. Samtliga respondenter angav att de såg ett samband mellan delaktighet 
och hälsa. Respondenterna menade att delaktighet var en viktig bit för att 
underhålla och bibehålla en god hälsa.  
 

” [J]a, det är viktigt med delaktighet för får man inte det så blir man 
frustrerad, och när man blir frustrerad så får man kroppsliga sjukdomar om 
man inte passar sig. Och man utvecklas inte som människa om man går i 
någons ledband hela tiden. Det är viktigt med delaktighet. [D]et är det!”  
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Vid början av undersökningen gjordes några dokumentanalyser, där bland annat 
verksamhetsplanen och ett anonymt arbetsdirektiv från en biståndshandläggare kan 
nämnas. Vi utförde några observationer för att öka vår förståelse för den 
verksamhet som har studerats. Detta har inte varit vår huvudsakliga 
informationskälla, men det har ändå varit till hjälp i vårt arbete. 

Vid observationen som skedde vid en gruppträff upplevde vi att det fanns en 
känsla av att det gick an att säga vad man tyckte. Diskussionerna pendlade mellan 
allvarliga ämnen och mer detaljerade frågor av praktisk karaktär. Lite svårare frågor 
diskuterades längre, alla kom inte till något beslut vid detta tillfälle. Det var mycket 
skratt mellan de ämnen som togs upp, för att sedan gå tillbaka till allvarligare 
punkter. Ledaren bollade tillbaka vissa frågeställningar, exempelvis löneförhöjning. 
Alla deltog i samtalet, sånär som på en person, som var tyst mest hela tiden. Den 
personen kom inte med in i samtalet på samma vis som de andra, nästan under hela 
tiden vi var där. Den allmänna känslan var dock, att det var en trygg stämning, som 
inbjöd till diskussioner i det lilla avlånga rummet med relativt enkel möblering.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                   
 
 
                                                                                                                                              

I det ämnesområde som följer i nästa kapitel, kommer vi att analysera 
resultaten på liknande vis som tidigare. Analysen sker således temavis. 
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Analys 
 
Tema delaktighet och definitioner  
Globaliseringens långsiktiga och nog så kännbara konsekvenser för de flesta 
områden i arbetslivet, har inte passerat oförmärkt förbi. Habermas anser att det har 
blivit allt svårare för de nationsstater, som ska försöka hålla sig à jour med de 
konkurrensinriktade marknadskrafter globaliseringen har fört med sig. Habermas 
talar om det val han anser att nationsstaterna har, som består i att inskränka den 
statliga regeringsmakten, som medför en nedmonteringspolitik för medborgarna. 
Sociologen Bauman talar om arbetet och dess sedan lång tid otrygga situation, men 
anser att arbetet har fått en annan utformning och karaktär idag. Våra respondenter 
talar till exempel om det nya datasystemet och heltidsreformen, som påverkade alla, 
vare sig man ville det eller ej.  
 
Även Beck talar om de rationaliseringar som görs i välfärdssamhällets stora 
organisationer som till exempel äldreomsorgen. Beck talar också om hur alla dessa 
olika trender, marknader och konjunkturer påverkar oss som vi inte kan värja oss 
emot eller styra över. Efter de gyllene åren efter andra världskriget, fram till slutet 
av åttiotalet, inföll en lågkonjunktur och en down-sizing period, som även drabbade 
den offentliga sektorn.  
 
Att arbetssituationen för våra respondenter har blivit tuffare, talar alla våra 
intervjupersoner om. Det har minskats ned i personaltätheten, vilket har fört med 
sig att arbetsuppgifterna och ansvaret har ökat, samtidigt som resurserna har 
minskat. Här talar respondenterna exempelvis om den kraftiga försämring av de 
boendes hälsa, som påverkar de personer som vi har intervjuat. De boende är 
sjukare, när de kommer till enheten jämfört med för några år sedan. Detta 
överensstämmer mycket väl med de svar vi fått från respondenterna, som talade 
om många efter varandra följande omorganisationer. Detta medför enligt 
Habermas att den sociala sammanhållningen undergrävs, och att den demokratiska 
stabiliteten i dagens samhälle får utstå hårda prövningar. Habermas menar vidare, 
att en resignation har spridit ut sig hos de välfärdsstater, som tidigare såg välfärden 
som en slags samhällig trofé. 
 
Rosabeth Moss Kanter talar om det som hon kallar maktstruktur, som innebär de 
faktiska möjligheterna att agera effektivt inom organisationen. Kanter menar att om 
individen ska kunna agera effektivt, beror det på den hierarki som råder i 
organisationen och den allians som finns mellan underordnade, kollegor och 
chefer. Våra respondenter talar om ord som medbestämmande och solidaritet, när 
de beskriver delaktighet. Andra nämnde exempelvis att känna till som en synonym 
till delaktighet. De personer som hade någon typ av exempelvis fackligt uppdrag 
eller liknande, upplevde att de kände en delaktighet i sin arbetssituation, men de 
upplevde inte någon delaktighet med den övriga organisationen. De personer vi 
intervjuade, såg arbetsplatsmötena som ett forum, där man kände sig delaktig.  
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Det handlar om möten på intervjupersonernas egen nivå, som de känner sig 
delaktiga i, inte till några andra beslutsfattande nivåer inom organisationen. Den 
delaktighet som våra svarspersoner anser sig ha, rör den direkta vårdsituationen, det 
vill säga att kunna besluta i "det lilla". Dessa personer tillåts förflytta sig något litet i 
horisontellt riktning, men har inte samma möjligheter till en vertikal förflyttning. 
 
Dessa olika möten, kan ses som ett samordnande av kommunikativ rationalitet, 
som Habermas skriver om. Här finns det möjlighet att komma till ett samförstånd 
mellan parterna, medarbetarna talar om delaktighet när det gäller gruppmöten. Vi 
tolkar det som att i detta skede uppnår parterna en kommunikativ rationalitet, det 
finns ett samförstånd och därav känner sig medarbetarna delaktiga. När 
medarbetarna talar om delaktighet utanför dessa träffar, pekar de på alla regler och 
bestämmelser, som begränsar deras känsla av delaktighet. Här ser vi hur 
systemvärlden som Habermas talar om inverkar på livsvärlden och i vår tolkning 
upplever inte människor någon delaktighet. Samtidigt ser vi att definitionen av 
delaktighet kan ha sitt ursprung i Habermas samförstånd. Det vi tidigare har talat 
om är att respondenterna benämner delaktighet som solidaritet och 
medbestämmande, och där det krävs ett samförstånd för att uppnå denna känsla. 
 
Tema nuvarande och önskade förutsättningar till delaktighet 
Arbetslivsforskaren Thomas Backström talar om det egna ansvaret för de beslut 
som medarbetarna fattar, såväl gemensamma som de egna besluten, är tätt 
sammanlänkade med delaktighet. Backström menar att om en arbetsgrupp är trygg i 
den egna förmågan att handskas med mål och visioner, och är vana att arbeta efter 
gemensamma beslut, förenklar det för gruppen att förstå vad som kan vara rimligt 
att påverka i andra situationer eller ej. Detta förhållningssätt menar Backström, 
skapar ett konstruktivt klimat inom gruppen. 
 
Kanter intresserade sig för kvinnors placeringar i olika organisationer. Författaren 
drev en tes, nämligen att arbetet "gör" människan. Kanter fann ett mönster, där 
människorna fungerade i förhållande till var de befann sig i organisationen. 
Författaren menar att kvinnorna oftast befann sig i de mest underordnade 
positionerna, och där det inte fanns möjlighet till mer makt, vilket i sig hindrade 
kvinnornas möjligheter till utveckling och rörlighet i arbetet. Kanter fann även, att 
de som inte upplever sig ha några möjligheter, hade tendenser till att ha låga 
förväntningar om befordring och inte heller hade så höga ambitioner, och att dessa 
rentav undervärderade det egna kunnandet i arbetet.  
 
Dessa ovanstående teorier anser vi belyser detta dilemma väl, då hälften av våra 
respondenter svarade att delaktighet endast upplevdes inom den lilla egna 
arbetsgruppen, att det var där man kunde styra något litet. Den andra hälften 
svarade att de kände sig delaktiga till en viss del i sitt arbete. Ett flertal av dem som 
hade svarat på frågan, ansåg att det var svårt att föra saker vidare till andra nivåer 
inom organisationen.  
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Dessa respondenter såg inte heller några direkta möjligheter till att delta i 
beslutsfattande annat än i den egna arbetsgruppen. Beck talar om ett ytterst vanligt 
förekommande mönster, som visar att ju mer makt det finns inom ett visst fält, 
desto färre kvinnor representeras där. Med andra ord, ju mer marginellt eller 
"obetydligt" ett område ses, desto mer troligt, menar Beck, är att kvinnor hamnar i 
detta arbetsfält. Det är ungefär vad vi har observerat, då våra respondenter arbetade 
på en kvinnodominerad arbetsplats. 
 
Bauman menar att klyftan har ökat mellan människans individualitet och 
individualiteten som den verkliga förmågan att kunna hävda sig. Det blir alltså 
svårare att uppnå individuation, för att använda Baumans ord. Detta ser vi som ett 
mönster hos våra respondenter, som relativt samstämmigt ser det som svårt att få 
gehör för att driva frågor vidare i den organisation de arbetar inom. 
 
Det som Kanter beskriver som möjlighetsstrukturer, anser vi passar väl inpå det 
ovan beskrivna förhållandet för våra respondenter. Genom att möjlighetsstrukturer 
blir självuppfyllande profetior, det vill säga att de personer som inte har så stora 
möjligheter att påverka, inte heller i samma utsträckning får eller kan ta vara på de 
möjligheter som står till buds. Detta menar Kanter kan bero på att personerna 
identifierar sig med kollegor på samma nivå som dem själva. Kanter talar också om 
möjlighetsstrukturer, som kan vara de möjligheter som finns till att klättra några 
karriärsteg, de vägar som kan öppnas just för att man innehar en särskild position 
och de möjligheter som finns att utvecklas i arbetet, samt möjligheten att ta del av 
eventuella förmåner i arbetet. 
 
Backström talar om att en organisations hållbarhet är baserad på den sammanlagda 
kompetensen hos medarbetarna, som han menar är något som växer fram ur det 
språk och arbetssätt medarbetarna frambringar under arbetets gång. Detta ska 
kunna vara en användbar kompetens i det dagliga arbetet, och inte förhindras av 
chefer som inte är benägna till förändringar eller krångliga regelverk, menar 
Backström. Merparten av dem som besvarade denna fråga om delaktighet i 
personalrekryteringar, svarade att de upplevde att det fanns delaktighet just i denna 
situation. De poängterade även, att det var något de upplevde som gynnande för 
dem själva, vilket visar på en användbar kompetens, så som vi har förstått 
Backströms tankar kring detta. En viktig del i detta, menar Backström, är att 
cheferna faktiskt vågar lita till medarbetarnas förmåga till problemlösningar i 
verksamheten. Detta kan gynnas av en dialog mellan chefer och medarbetare, som 
tillsammans kommer fram till hur verksamheten ska bedrivas på bästa sätt. 
 
Ellström menar, att möjligheten till att medverka och att själv kunna påverka med 
sitt eget sätt att agera i arbetssituationer, är mycket viktigt för att människor ska 
känna sig tillfreds. Författaren ser det faktiskt som ett av våra mänskliga 
grundläggande behov.  
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När det gällde huruvida respondenterna talade om upplevelsen av delaktighet och 
olika slags beslut, svarade nästan alla att de kände delaktighet i beslutsfattande i det 
egna arbetslaget, det vill säga beslut som var av mindre vikt. Nästan alla av dem 
som svarade, upplevde att de inte hade någon delaktighet i de beslut som fattades i 
hela organisationen, med andra ord, de beslut som var mycket betydelsefulla. 
 
Här menar Monica Bjerlöv, att det kan uppstå en del besvär, om medarbetarna inte 
har en förståelse för hela organisationen och de mål som finns, och den samverkan 
de ändå har till, och med, varandra. Delmål och övergripande mål kan bli alltför 
otydliga, och kan leda till att enskilda såväl som grupper inom organisationen, kan 
skapa sig egna mål, istället för att alla drar åt samma håll, när det gäller 
verksamhetens mål. Om det har skapats en dialog mellan olika yrkesgrupper från 
skilda nivåer, kan detta gynna en större förståelse vid besvärliga situationer. Det 
finns en vetskap om vilka svårigheter som kan finnas, och det finns också en 
vetskap om varför problemet har uppstått. Bjerlöv menar att en kunskap om den 
egna och andras roller sett ur ett organisatoriskt helhetsperspektiv, kan minska en 
känsla av alienation i arbetslivet.  
 
Sättet som ledarskapet utövas på inom organisationen spelar naturligtvis en 
avgörande roll i hur det ser ut med möjligheter till delaktighet Backström menar att 
många medarbetare upplever att avståndet till cheferna är för stort. Backström talar 
vidare om att chefens roll mer bör likna regissörens, och att ledarrollen mer ska 
inriktas på kommunikation och de sociala processer som sker, då medarbetarna blir 
mer och mer delaktiga inom organisationen. 
 
Respondenterna beskriver detta som dels att de inte har någon kontakt med "de 
som beslutar om de övergripande frågorna" och det är en väldigt smal väg uppåt, 
dels att någon upplevde det som att man inte vågade säga vad man tyckte, för att 
man var rädd för att förlora sitt arbete. Detta talar för att Backströms ord kan gälla 
även för respondenterna i vår enhet, i synnerhet som de själva svarar att beslut 
uppifrån, upplevs som ett hinder för att delaktighet ska uppnås. Även Bauman 
pekar på att samhället av idag präglas av flera omständigheter, som bidrar till en 
allmän osäkerhet. Det finns mycket som inte längre kan betraktas som pålitligt och 
fast, vilket påverkar den mänskliga identiteten. Den identitet vi skapar om oss i vårt 
arbetsliv, kan vara nog så viktig, och kanske av den anledningen, att någon talar om 
att vara rädd för att förlora sitt arbete, om man säger sin mening. När vi frågade 
respondenterna om de upplevde några praktiska hinder för att delaktighet skulle 
kunna uppnås, svarade ett par att det var ekonomin som var ett hinder, och någon 
svarade det att det var om man hade varit på olika arbetsplatser eller hade varit 
ledig från arbetet. 
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Inger Söderberg påtalar en viktig poäng i sammanhanget, nämligen den att 
delaktighet inte ska förväxlas med en personlig anpassning till olika 
arbetsåtaganden, som inte renderar de resurser som krävs för att ha en chans att 
utföra uppgiften. En respondent ser det som att ekonomin är det stora gisslet och 
det som styr hela den offentliga sektorn. 
 
När respondenterna besvarade frågan om när delaktighet var som bäst, svarade ett 
fåtal på den direkta frågan. Svaret löd från två personer, att det var bra som i den 
nuvarande formen, några svarade att det var att prata och komma överens i 
arbetsgruppen, samt att det var bäst vid delegering. Ellström talar om det egna 
handlingsutrymmet individen har, eller för delen även tar, för att själv välja vilken 
metod som ska användas för att de uppsatta målen ska kunna nås, helt enkelt om 
och på vilket sätt individen kan påverka med de egna handlingarna. Detta menar 
Ellström är av största vikt för vårt välbefinnande och för vår hälsa. 
 
Även Bauman talar om en ömsesidighet, som grundar sig på en växelverkan mellan 
människornas handlingar, som formar individualiteten och samhället formar 
människorna, och där en balans mellan trygghet och frihet påverkar demokratin i 
samhället. 
 
Bauman menar att balansen mellan trygghet och frihet i samhället påverkar den 
demokratiska strävan att förverkliga ett autonomt samhällsideal. Kanter blir 
ytterligare en i raden, som teoretiskt bekräftar dessa intervjupersoners svar. Vi ser 
det som Kanter talar om, nämligen att de som upplever sig ha lite mer makt, skapar 
fler tillfällen till mera möjligheter, och därmed verkar uppleva mer delaktighet i sin 
arbetssituation. Ett kommunikativt handlande kan också vara inriktat mot egen 
vinning, men Habermas menar att detta endast kan nås genom att båda parter har 
eller når en gemensam förståelse. Detta avspeglar sig i de berörda personernas 
handlingar, som i det här fallet kanske kan bestå av någon form av "mer makt" eller 
andra stimulerande uppgifter utöver det vanliga, och som kan vara en slags "intern" 
överenskommelse mellan de berörda personerna. En gynnsam situation som skapar 
andra möjligheter, med andra ord. 
 
Ett par respondenter svarade på frågan om när delaktighet inte fungerar. Någon 
sade att det inte fungerar, då man inte vågar säga vad man tycker av rädsla för att 
förlora sitt arbete, och någon menade att beslut som kom ovanifrån upplevdes som 
ett hinder för att vara delaktig. Här kan Ellströms tankar om en slags inlärd 
hjälplöshet passa in i sammanhanget. Vi menar att det mycket väl kan spela in hur 
graden av möjligheter till att påverka, har sett ut tidigare för den enskilde. Om man 
har mötts tidigare av negativa besked, kan det påverka hur man tror att man kan ha 
möjlighet att påtala det man vill förändra i arbetet. Man har så att säga tappat 
självförtroendet en aning, när det gäller att vara med och påverka, och kanske rent 
av avstår helt från att försöka. 
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Söderberg vid Arbetslivsinstitutet, talar om de flexibilitetskrav som ofta förväntas 
av medarbetarna i dagens arbetssituationer. Inom psykologins område har man 
länge känt till, att människor oftast inte är så flexibla, utan anpassar sig mera till de 
flexibilitetsförväntningar arbetsgivaren kan tänkas ha. 
 
Här anser vi att man kan tala om Habermas systemvärld, som han ser som 
bestående av sakliga och anonyma relationer. Respondenterna talar om den långa 
vägen upp till beslutsfattarna, som medarbetarna inte har någon kontakt med. 
Enligt Habermas går dessa kontakter under benämningen instrumentella, av den 
anledningen att de har utvecklats ur interpersonella förhållanden. Detta kan 
medföra att den kommunikativa rationaliteten kan vara i farozonen av den alltför 
instrumentella rationaliteten. Vidare nämner Habermas hur rationella samtal 
överlåts till experter, och på så vis skiljer de sig från de vardagliga samtalen. Dessa 
samtal är de som egentligen skulle föras med den ordinarie personalen i 
arbetssituationen, men som intervjupersonerna upplever att det beslutas över 
huvudet på dem som egentligen arbetar med det som ska beslutas om. 
 
Bauman menar att människan behöver både frihet och trygghet, och offras det ena, 
så förloras det andra, men oavsett vilket som offras, blir det ett lidande för 
människan. Det kan vara en anledning till att någon respondent inte låter sin 
stämma höras i olika situationer. 
 
Bauman menar att tryggheten inkluderar ett skydd för människan och det finns tre 
slags lidanden som hotar individens trygghet. Dessa kommer från den egna 
kroppen, från yttervärlden och från vårt förhållande till andra människor. Här ser vi 
husturerna som ett tydligt exempel. Det blir en slags rädsla för att våga pröva ett 
annat arbete i verksamheten, det vill säga att man är rädd för att förlora tryggheten 
som finns på den egna avdelningen. Friheten att våga pröva något nytt blir i det här 
fallet ”hotfullt”.  
 
Tema kommunikation i förhållande till delaktighet 
Habermas skapade teorin om ett kommunikativt handlande, som relaterar till den 
subjektiva världen, den objektiva världen och den sociala världen. Han menar att 
det i språket finns ett bemödande från minst två aktörer, att uppnå ett gemensamt 
samförstånd dem emellan, som i sin tur kan leda till ett kommunikativt handlande. 
De ultimata är att det Habermas kallar telos uppnås. Med telos avses, som 
Habermas menar troligen finns inneboende hos människorna, att både en inbördes 
och en ömsesidig förståelse uppnås mellan aktörerna. 
 
Samtliga av respondenterna svarade på frågan om kommunikation, att den till 
största delen fungerade bra. Detta rörde speciellt då den skriftliga kommunikation 
som fördes via mail. Ibland fördes kommunikationen via vanlig postgång. Detta 
framfördes av samtliga respondenter.  
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Hälften av respondenterna poängterade den personliga tvåvägskommunikationen i 
ett möte, som kunde ske såväl mellan arbetskamrater som mellan chefen och 
arbetslaget. Alla intervjupersoner talade om de olika slags möten som en form av 
kommunikation. 
 
Wilhelmson skriver: om en organisation ska vara hållbar på längre sikt, är några av 
de allra viktigaste sätten att det finns en dialog, en kommunikation och en 
återkoppling mellan chefer och medarbetare. Det menar Wilhelmson är 
nödvändigt, för att medarbetarna ska uppleva en delaktig situation i sitt arbete. En 
samverkanssyn om verksamheten ökar delaktigheten, som i nästa led kan främja 
samarbete till andra delar av organisationen. Arbetsplatsmöten kan vara ett bra 
forum att utgå ifrån, eftersom det redan är en bekant företeelse för medarbetarna. 
Wilhelmson påpekar värdet av att kunna samtala inom den egna gruppen, men 
också hur man talar till och med varandra, samt hur olika yrkeskategorier 
tillsammans kan belysa problem från flera aspekter och uppnå en större förståelse 
för andras arbetssituation. En flexibel dialog kan ta upp skillnader till ljuset och visa 
en annan sida och förståelse för ett eventuellt problem, istället för att befästa 
olikheter på ett negativt sätt. När denna typ av kommunikation påbörjas, kan en 
viss osäkerhet infinna sig hos de berörda parterna, med både medarbetare och 
ledning har ansvar för att acceptera att detta tar sin tid. Det gäller våga se själva 
dialogen som ett arbetsverktyg och att våga lita på att och hur 
kommunikationsprocessen verkar.  
 
Även Bjerlöv talar om den pusselbit som kan komma på plats, då en dialog 
kommer till stånd, då medarbetare och chefer får en inblick om sin egen delaktighet 
och roll i helheten i organisationen. Respondenterna är väl medvetna om de forum 
som finns för att göra sin stämma hörd, och de upplever att de lyssnas på, men inte 
fullt ut. 
 
De respondenter som tog upp ämnet om arbetsfrågor, talade om en ängslan och en 
oro, när det gällde arbetssituationen. De så kallade husturerna var en aspekt som 
togs upp. Det framkom att det fanns personer som var oroliga när det var en 
hustur inlagd på schemat. Det nämndes att det fanns en vetskap om att somliga 
personer sjukskrev sig eller tog semester de dagarna då husturen låg på deras lott. 
Det fanns även en ständig oro för de boendes välmående, men även en oro för 
kollegor och en vag oro inför framtiden. Bauman talar om en betydelsefull aspekt i 
samhället av idag, nämligen individernas eget förtroende, det förtroende som finns 
för andra och förtroende för institutioner. Bauman menar att tilliten måste öka 
inom stora organisationer, och byggas upp mer av en ömsesidighet mellan 
människor och samhället.  
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Beck skriver om den ökade individualisering som i dagens modernisering har lett 
till att vi har förlorat vår trygghet. Vi vet inte längre vad normen är i de situationer 
vi möter, och Beck menar att vi därför behöver en annan slags tillhörighet i det 
sociala livet, det Beck kallar en reintegration. De konsekvenser som detta för med 
sig enligt Beck, blir att människorna styrs av de förutsättningar som gäller inom 
institutionen, men hon får själv hantera de konsekvenser av de beslut hon tar.                                                                               
 
Kanter beskriver hur de människor som inte har så många möjligheter i sin 
arbetssituation gärna identifierar sig med kollegor i samma position som de själva, 
och att dessa personer kan tänkas vara mer lojala mot de mer lokala enheterna, än 
mot hela organisationen. Det kan vara väl överensstämmande med det som 
respondenterna påtalar, då de säger att de mest tar upp arbetsfrågor i den egna 
gruppen, även vid allvarligare situationer som hot, tas detta upp med de närmaste 
kollegorna i arbetslaget. Detta kan vara något som visar bristen på tillit mot 
organisationen och andra enheter inom vårt undersökningsområde, men det kan 
också vara en fingervisning om en personlig oro hos enskilda individer. Kanters 
tankar om möjlighetsstruktur och maktstruktur styrker dessa funderingar, liksom 
Beck och Baumans tankar om tillit och förtroende, passar in för att belysa 
respondenternas situation. 
 
Både Bjerlöv och Backström, talar om den process det innebär att träna delaktighet. 
De menar att det är av stor vikt, att det ges möjligheter och tillfällen för 
medarbetare och chefer, att utifrån en dialog omsätta beslut till konstruktiva 
handlingar. En annan viktig aspekt är, att det finns tillfällen till återkoppling till det 
som rör arbetssituationer. Ett bra sätt att ”få med alla på tåget”, är att använda sig 
av arbetsplatsträffar, menar Bjerlöv och Backström. Vi ser att respondenterna 
pratar om gruppträffar, men att det i denna form talar de även om de regler som 
begränsar beslutanderätten. Tannebaum menar att det inte behöver betyda att man 
inkräktar på olika beslutsnivåer, utan att det handlar mer om att ge varje grupp 
större inflytande över sin egen situation.  
 
De flesta av respondenterna kunde ge förslag, men påtalade att ekonomin ofta var 
det som stoppade att det blev något resultat. Kanter påpekar, att det kan finnas en 
del omständigheter som kan inverka på de möjligheter en person kan ha att agera 
fritt. En del av det Kanter visar på, är till exempel om funktionen är relevant och 
synlig i organisationen, om personen har sina arbetskamraters stöd i frågan och om 
personen uppmärksammas av andra inom organisationen. Kanter menar, att om 
medarbetarna inte upplever delaktighet, kan följden bli att det blir svårt att förstå 
beslut som andra har fattat. I värsta fall kan det upplevas som att man utsetts för 
stora psykologiska krav, utan att man har kontroll över sin situation i arbetet.  Det 
visar citatet, där det är lätt att säga det man vill, men sedan händer inte så mycket 
efter det.  
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Backström skriver om vikten av att både medarbetare och chefer måste våga släppa 
taget, för att en delaktighet och ett utökat ansvar ska komma till stånd. Chefer 
måste våga tillåta medarbetarna att ge förslag till lösningar om hur verksamheten 
ska bedrivas. Medarbetarna måste i sin tur våga lämna synen på allordnande och 
allvetande chef, och i stället våga tro mer på den egna förmågan till att lösa 
problem. För att bekräfta det med Baumans ord, så måste tilliten ökas i 
organisationen, eftersom förtroende, både det egna och det för andra är 
betydelsefullt. Det är även vad Wilhelmson säger, då det talas om att båda parter 
måste våga sätta sin tillit till en dialog som ett arbetsverktyg, som måste ses som en 
längre process, där det viktigaste är att ha en dialog och en kommunikation och 
återkommande återkoppling. Beck beskriver det som återintegration, och Backstöm 
menar att det krävs att möten mellan människor äger rum på ett konstruktivt sätt, 
för att denna tillit ska utvecklas till delaktighet.  
 
Det personliga mötet nämndes av hälften av respondenterna, där man ansåg att 
man lyssnades på. Några respondenter talade om de problem som ibland uppstod, 
dels på grund av brist på forum för att kontakta andra system i organisationen, här 
omtalades exempelvis kontakter med biståndshandläggaren, som det inte upplevdes 
att det fungerade tillfredställande med. Här talar Wilhelmsson om vikten att få 
igång samtal både inom gruppen och mellan olika yrkeskategorier. Det viktiga är att 
båda parter litar på kommunikationsprocessen. 
 
Vi kan konstatera, att det oftast inte är en brist på forum för att främja 
diskussioner, utan frågan är på vilket sätt dessa möten används. Intervjupersonerna 
ser inga problem i att få göra sin stämma hörd, utan det är snarare vad som händer 
sedan.  Vi kan också se att en vilja till att tillmötesgå varandra ändå finns, 
åtminstone delvis. Det som Habermas talar om som den ömsesidiga förståelsen, 
det inbyggda telos som finns hos människorna, blir synonymt med denna goda vilja 
till samförståndsförsök. Det som nu sker, är att man pratar inte samma språk med 
varandra, trots att man arbetar ihop och under samma mål och förutsättningar i det 
långa loppet. Vi tolkar det som den systemvärld som gör intrång i livsvärlden, enligt 
Habermas. Både Bjerlöv och Habermas ser värdet av att en dialog kan komma till 
stånd. Personerna som befinner sig inom det målrationella handlandet, måste 
kunna tala med dem som har expertkunskaperna inom det egna området. Om de 
berörda personerna tydligare kan se den egna arbetsrollen som den pusselbit, som 
är så välbehövlig i den stora organisationen, kan man också uppleva en delaktighet i 
ett större sammanhang. Det kan vara en anledning till varför medarbetarna 
upplever mest delaktighet inom den egna arbetsgruppen, men inte ser sig som 
delaktiga i hela organisationen.  
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Backström menar att hållbarhet inom en organisation bärs upp av alla 
medarbetarnas sammanlagda kompetens. Den kompetensen kan bara växa fram ur 
det språk, de relationer och arbetssätt som medarbetarna och cheferna skapar 
under arbetets gång. Denna kompetens ska kunna omsättas i det praktiska arbetet, 
utan att det stoppas av besvärliga regler eller chefer som inte är tillräckligt flexibla. 
Detta menar Backström, kräver möten mellan människor, och det vill säga att 
ledarskapet blir mer inriktat mot kompetensutveckling, kommunikation och de 
sociala processer som följer av att medarbetarna blir mer delaktiga inom 
organisationen. Vi ser att det finns en samlad kollektiv kompetens hos 
intervjupersonerna, som inte blir synliggjord inför andra kolleger och 
organisationen i sort. Intervjupersonerna talar om när de inte ges tillfälle för att 
delge kunskaper till kollegor från exempelvis utbildningar.  
 
Tema kompetens och utbildning i förhållande till delaktighet 
Frågan om kompetensutbildning eller kompetensutveckling ansåg de flesta av 
respondenterna var bra, bra på så sätt att man fick förnya sig som människa och 
vidareutveckla sig själv. En intervjuperson beskrev den uppskattning över 
utbildning, som personen hade genomgått för en längre tid sedan. 
 
Arbetslivsforskaren Backström menar att en hållbarhet i en organisation bärs av 
den sammanlagda kompetensen hos medarbetarna. Denna kompetens är det som 
har vuxit fram ur det dagliga sättet att tala med varandra och sättet att arbeta. 
Denna kompetens ska vara av det slaget, att den ska kunna omsättas i praktiken på 
ett enkelt sätt. Backström menar här, att ledarskapet mer måste ta en karaktär av 
regissörens, det vill säga att ledarskapet mer inriktas mot kommunikation och 
utveckling och sociala processer, för att delaktigheten ska gynna medarbetare inom 
organisationen. 
 
Ellström hävdar, att om en individ har möjligheter till att påverka genom sina egna 
handlingar och de konsekvenser som följer, leder detta till en viktig betydelse i 
välbefinnande, egen personlig utveckling och hälsa. Detta konstaterande 
överensstämmer med de svar vi fått från respondenterna, som överlag visade att de 
var positiva till utbildning. Ellström talar vidare om det handlingsutrymme som 
individen har för att välja väg, metod och att vara med och bestämma det mål som 
ska uppnås. Det gäller även vilket sätt en utvärdering eller återkoppling sker på. 
 
Ellström menar att det är viktigt att medarbetarna själva har fått vara med att 
diskutera fram övergripande mål. Detta blir extra vikigt, då det underlättar att få 
med alla i diskussionen om målen, särskilt för att de som arbetar i själva 
verksamheten verkligen skall förstå och ta till sig mål som gäller för hela 
organisationen. Det påtalas av intervjupersonerna, att man strävar efter att vara 
delaktig så mycket som möjligt, men det finns en känsla av motstånd. Det beskrivs 
om att man bara stångar sin panna blodig. 
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Ellström skriver att processen (att få diskutera målen, vägen dit och att få tillfälle till 
återkoppling) är lika viktig som de nedskrivna målen. Om arbetsgruppen tar tillvara 
på tillfället att handla, beror på det subjektiva handlingsutrymme som finns. Detta i 
sin tur är avhängigt på det självförtroende och tidigare erfarenheter som individen 
har gjort, när det rör den egna förmågan till egenkontroll, det vill säga inlärda 
förväntningar.  
 
De tillfrågade personerna beskrev sin uppfattning om interna utbildningar och hur 
de hade kunnat använda den kunskap de fick efter utbildningen, samt på vilket sätt 
de delgav andra kollegor dessa nyvunna kunskaper när de var tillbaka på 
arbetsplatsen. Här nämndes de så kallade "caféutbildningarna" som ett slags 
möjlighet till utbildning. Citatet är ganska talande, när man har varit på en 
utbildning är man fylld av inspiration och idéer för hur man ska arbeta, men sedan 
rinner det bara ut i sanden. Ellström påpekar att det finns olika sätt att lära sig 
något, och det blir olika lärande om det är ett positivt eller negativt lärande. Om det 
blir ett negativt lärande, kan individen eller gruppen bli passiviserad eller uppleva en 
underordning och en så kallad inlärd hjälplöshet, med bland annat en försämrad 
problemlösningsförmåga som följd för individen. Detta lärande sker oftast 
omedvetet, vi har lärt oss något vid sidan om. Däremot, om utbildningen är 
integrerad ihop med medarbetarnas vardagssituation och ihopkopplad med teori 
och den praktik som är relevant för medarbetarna, ökar chansen att de nyvunna 
kunskaperna och de egna handlingsplanerna utmynnar i konkreta handlingar i 
arbetet. 
 
De möjligheter medarbetarna upplevde att de hade till utbildning, var de så kallade 
caféutbildningarna. Detta nämnde hälften av respondenterna, och den andra 
hälften uppgav att de kunde ge förslag till chefen angående någon form av 
utbildning. Upplevelsen var inte att dessa förslag anammades fullt ut. Femtio 
procent av dem som svarade, talade om den så kallade demensutbildningen, som 
var en utbildningssatsning för "Ylvapengar". Denna utbildning talades det också 
uppskattande om. Respondenterna talar om att alla vill gå på utbildning, helst med 
hela arbetslaget. 
 
Tema hälsa i förhållande till delaktighet 
Bauman talar om några faktorer som bidrar till en känsla av osäkerhet i dagens 
föränderliga samhälle, där inte mycket kan betraktas som pålitligt. Detta påverkar 
den identitet som människan har byggt upp under lång tid, och kallas 
"palimpseidentiteter", eller ungefär "ögonblicksidentiteter" av Bauman. 
Respondenterna svarade på frågan om den psykiska hälsan, att de upplevde den 
som psykiskt jobbig och påfrestande, var ord som alla svarspersoner använde för 
att beskriva den psykiska hälsan. Hälften av respondenterna upplevde att det var 
stressigt, och att man inte hann göra ett bra jobb. En respondent talade om hot 
från brukare.  
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En av respondenterna visar med citatet hur en "vardagspalimpseidentitet" kan se 
ut, när det talas om när någon ligger inför döden, anhöriga väntar, larmtelefonen 
ringer och ..."vi får vara kameleonter.” Bauman menar att om människan är otrygg, 
finns det inte tid över för att reflektera på ett djupare plan över några högre värden 
i samhället, och det man funderar på, är det som är viktigast just för stunden. En 
intervjuperson upplever att det är jobbigt, för att viljan, men inte tiden finns för att 
göra ett bra jobb. Det blir tydligt hur Baumans tanke får sin giltighet i det uttalandet 
från en respondent. 
 
Gardell har intresserat sig för det som kallas för frihets-och-kvalifikationsmodellen, 
som i korta ordalag innefattar vilka kvalifikationskrav arbetsuppgifter innehåller. 
Det kan bestå av krav på kunnande, initiativ, självständighet och ansvarstagande, 
som blir FK-nivån. Denna FK-nivå använder sedan Gardell till att se hur den 
påverkar arbetsglädjen och den psykiska hälsan, samt hur FK-nivån tillsammans 
med arbetsglädjen påverkar ökade anspråk på beslutsfattande i arbetslivet. Finns 
det en hög kvalifikationsgrad och självbestämmande, för det med sig att 
arbetsglädjen ökar. Dessa faktorer tillsammans, ökar kravet att få delta i 
beslutsfattande i arbetslivet, samtidigt som det ökar ett psykiskt välbefinnande. 
Denna modell om psykisk hälsa, samt en god fysisk hälsa, kan med andra ord bana 
väg för en ökad delaktighet och demokrati. Detta kan vi se som att det stämmer 
med hur respondenterna som har något annorlunda arbetsuppgifter, till exempel 
fackliga uppdrag eller liknande, upplevde att de hade större delaktighet inom 
organisationen. Vi tolkar det som att respondenterna upplever att det finns ett tak 
på frihetsgraderna inom arbetssituationen för det egna handlingsutrymmet. Här ser 
vi hur Gardells tankar om hur den psykiska hälsan överensstämmer med 
respondenternas känsla av att de inte gör något bra arbete, trots att de försöker.  
 
Karasek och Theorells modell om krav och kontroll, visar på ett lättöverskådligt 
sätt hur stora krav och liten kontroll över den egna arbetssituationen alltför lätt kan 
leda till större sårbarhet, sämre utvecklingsmöjligheter och i värsta fall en negativ 
stress. Det omvända råder, då en person upplever stor egen kontroll, och stora 
krav, som i sin tur kan leda till en personlig utveckling och att man lär sig nya saker. 
De fynd som Karasek och Theorell har påvisat med hjälp av denna modell, har 
även bekräftats i andra studier, som visar ett klart samband med hjärt och- 
kärlsjukdomar och den grad av kontroll och krav personen har över sin 
arbetssituation. Vi anser att modellen är användbar både till att belysa den psykiska 
och fysiska hälsan, eftersom stress kan ta sig så olika uttryck och drabbar både 
kroppen och själen. 
  
Ellström skriver även han om den personliga egenkontrollens vikt och värde. Han 
menar att om individen själv kan kontrollera sitt agerande och kunna påverka 
konsekvenser genom det egna handlandet och att ha vissa möjligheter att kunna 
påverka det som sker i omgivningen, för det med sig en väsentlig betydelse för 
hälsa, välbefinnande och personlig utveckling. 
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När det gällde den fysiska arbetsmiljön, svarade respondenterna att det var jobbigt 
med tunga lyft. Man betonade att tillgången på hjälpmedel var god. Några av 
intervjupersonerna ansåg att deras fysiska arbetsmiljö var god. Respondenterna 
redogjorde även för den egna möjligheten att kunna påverka sin arbetssituation, 
sett ur ett hälsoperspektiv. De talade om en viss rabatt (från kommunen) som 
kunde fås, för att utöva någon form av fysisk aktivitet. Intervjupersonerna såg 
gärna att de själva fick tillgång till den ekonomiska rabatten, men själv fick välja 
fysikisk aktivitet. Detta pratar Gardell om, att i förlängningen kan det leda till en 
ökad delaktighet och demokrati.  
 
Utifrån Becks tankar om kvinnorna, som hamnar i de sjunkande skeppen i 
arbetslivet, tolkar vi detta som respondenternas tal om hälsokontroller. 
Respondenterna tar upp återkommande hälsokontroller, liknande de som kan 
finnas vid privata företag. Respondenterna arbetar i en miljö som präglas av 
kunskap om hälsa och omsorg, men talar om att de inte kallas till egna 
hälsokontroller. Medarbetarna förväntas ge en bra vård och omsorg, men som 
några respondenter frågar sig: vem bryr sig om oss?  
 
Respondenterna återger att det var viktigt med delaktighet och hälsa. De talar om 
hur känslan av frustration kan infinna sig om man har för stora krav och för lite 
kontroll på den egna arbetssituationen, det vill säga om man går i någons ledband. 
Respondenterna talar om den stressiga arbetsmiljön, som kan leda till olika slags 
sjukdomar.  Detta visar att Ellström, Gardell och Karsek och Theorells tankar väl 
kan appliceras på respondenternas arbetsvillkor, sätt ur psykiskt och fysiskt 
perspektiv. 
 
Sist, men inte minst, frågade vi om respondenterna såg något samband mellan 
delaktighet och hälsa, vilket samtliga av dem svarade att de kunde se sambandet. 
Respondenterna var eniga, att delaktighet var viktigt att underhålla för att en god 
hälsa skulle kunna bibehållas.  
 
 

 

 

 

 
 
 

Slutligen kommer en kort sammanfattning om undersökningen. 
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Sammanfattning  

Respondenterna talar om den förändring som har skett inom vården, med 
minskade resurser på alla plan. Respondenterna berättar om oro, som oftast är 
förknippad med för små resurser inom organisationen. De talar om flera 
omorganisationer som påverkat dem i deras arbetssituation. Respondenternas 
definitioner av begreppet delaktighet omtalades som solidaritet och 
medbestämmande, och de upplever delaktighet med sin egen avdelning. 
Kommunikationen upplevdes oftast fungera bra. Det fanns dock ett "tak" för hur 
långt kommunikationen kunde nå inom organisationen, och det fanns svagheter 
mellan olika system inom organisationen, som minskade upplevelsen av 
delaktigheten. Det respondenterna vidare skildrar, är hur utbildning hjälper 
personer att växa som människor, och som ökar känslan av delaktighet. För att 
lyckas vidarebefordra kunskapen, talar respondenterna om att fler bör utbildas 
samtidigt. Psykisk och fysisk hälsa relateras till delaktighet av alla respondenterna. 
Sammanfattningsvis kan vi se att respondenterna inte upplever delaktighet med 
hela organisationen, utan mer med sitt eget arbetslag.  
 
Om vi utgår från vår teoretiska referensram finner vi att Bauman och Beck skriver 
om globaliseringens påverkan på välfärdsarbetet och människornas otrygghet som 
en följd av det. Habermas talar om vikten av kommunikation och förståelse 
människor emellan. Ellström, en bland många av de arbetslivsforskare som tidigare 
har nämnts, påtalar att det måste finnas en ömsesidighet från alla parter. 
Arbetsgivaren måste bjuda in medarbetarna i processen och använda dialogen som 
ett verktyg under en längre tid. Medarbetaren måste få och ta ett eget ansvar och 
lita till den egna förmågan att lösa problem. Detta leder till välbefinnande, hälsa och 
personlig utveckling. Finns det en möjlighet till att vara med och påverka sin 
arbetssituation, så mår människan bättre som flera av teoretikerna påpekar. 
 

Förslag till åtgärder 

Vi menar att organisationen med dess medarbetare skulle kunna skapa en vinna-
vinna situation om dessa förslag tog tillbeaktande. 
 
Kommunikationen fungerade bra enligt medarbetarna. Förslaget är att använda 
intranät, speciellt när det gäller information. Intranätet kan även utvecklas med ett 
eget verksamhetsblad, där chefen med en bildbyline kan ha ordet. Det kan också 
finnas en öppen diskussionssida där medarbetare kan lämna förslag. I 
verksamhetsbladet skulle det vara möjligt att synliggöra scheman om hur och var 
personer i enheterna skall tjänstgöra, allt för att skapa en vinna-vinna situation och 
öka delaktigheten inom organisationen för medarbetarna. 
 
Kommunikationen mellan olika system i organisation kan förbättras. Detta kan ske 
i forum som har en kontinuitet, där medarbetarna tillsammans utvecklar systemen 
mellan olika interna beslutssystem, som är gränsöverskridande mellan yrkesroller. 
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Det finns även möjligheter till förbättringar när det gäller höjning av kompetens, 
samt hur kunskap förmedlas. Detta genom att medarbetarna kanske i högre grad 
kan styra om de vill ha kortare och fler utbildningar, eller om de hellre vill satsa på 
att hela arbetslaget får utbildning (vid olika tidsintervaller). Den nya kunskapen kan 
förmedlas vidare på gruppträffar, men även vidarebefordras till andra avdelningar 
och enheter.   
 
I de system som rör husturerna, finns det en form av delaktighet och kompetens, 
som kan utvecklas. Husturerna är betydelsefulla i olika aspekter, där även utbyte av 
kunskap kan ske. Här ser vi att båda parter kan vinna, då vi tror att individer som 
känner en större tillit till sig själva och organisationen, har lättare att anamma nya 
uppgifter. Husturernas status kan möjligen höjas om en positiv förstärkning sker. 
Vi tror att detta skulle gagna delaktighet i organisationen. 
 
Ett hälsofrämjande för personalens räkning kunde möjliggöras, då det finns mycket 
egna resurser inom kommunen att tillvarata. Här finns möjlighet att bygga ett 
system som främjar personalens hälsa, vilket gynnar organisationen i stort.  
 

Framtida forskning 

Denna undersökning har som syfte att behandla upplevelsen av begreppet 
delaktighet för medarbetare. Ämnet finner vi mycket intressant, och vi anser att det 
finns mycket kvar för framtida forskning. Några förslag till när det gäller fortsatt 
forskning skulle vara att se ledarskap kopplat till delaktighet. Fler studier om inlärd 
hjälplöshet och organisationers uppbyggnad i förhållande till medarbetares 
upplevelser av delaktighet, skulle tillföra värdefulla rön inom området. 
 
Vidare skulle det vara intressant att undersöka upplevelsen av begreppet delaktighet 
och kompetens, och då se på skillnader mellan olika enheter och yrkesgrupper. 
Detta skulle även kunna vidareutvecklas genom att man gör en jämförelse mellan 
olika kommuner. Ytterligare en aspekt som vore intressant att forska om, är om det 
finns någon kulturell påverkan av upplevelsen som rör delaktighet och 
kompetensutveckling. Med kulturell påverkan menar vi den kutym som råder inom 
och mellan yrkeskategorier.  
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Följebrev       Bilaga 1. 
 
Vi är två studenter från Linköpings universitet, Carina Skullman och Christina 
Botvidsson, som läser sociologi på c-nivå. Ämnesområdet för vår uppsats är 
delaktighet inom äldreomsorgen. Vi är glada för att vi har bjudits in hit till denna 
kommun, och ser fram emot att ta del av de erfarenheter du/ni vill delge oss inom 
detta ämnesområde. 
 
För att få en så klar bild som möjligt, vill vi göra några intervjuer, vara med och se 
hur det ser ut på din arbetsplats, kanske vara med på något möte, allt för att 
beskriva er vardag i arbetet så tydligt som möjligt. 
 
Intervjuerna är helt anonyma och frivilliga, och man besvarar enbart de frågor man 
själv vill. Allt insamlat material kommer att behandlas med sekretess och kommer 
inte att kunna härledas till enskilda individer eller berörd verksamhet. 
 
Du/ni är viktiga för oss, och det du/ni säger, är av stor betydelse för oss och vårt 
arbete! 
Har du/ni några frågor, är du/ni välkomna att maila oss! 
 
Till Carina:  carsk151@student.liu.se 
Till Christina:  chrbo835@student.liu.se 
 
 
 
Vi tackar så mycket för att vi fick komma hit, och stort tack för din medverkan! 
Vänliga hälsningar Carina och Christina 
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Intervjuguide      Bilaga 2. 
Etiska regler   
(Presentation)  
(En muntlig presentation vid observationen) 
Presentation och bakgrund till det arbete vi gör. 
 
”Inledningsfrågor”  
 – Hur länge har du varit anställd här?  
 – Beskriv dina arbetsuppgifter? 
 – Om du blickar tillbaka en längre tid, har det skett någon större 
förändring i din arbetssituation? 
 
Tema: Begreppet delaktighet 
 
1. – Om du skulle beskriva ordet delaktighet på din arbetsplats, hur skulle du 
beskriva det 
   
 
2. – Om du tänker på delaktighet, finns det några eller något annat ord som du 
kopplar till begreppet? 
 
 – Hur diskuterar ni delaktighet i arbetet? 
 – På vilket sätt nämner man delaktighet? 
  – Upplever du att man känner sig lika delaktig inom sin egen avdelning 
 som i hela verksamheten? 
 – I vilken situation upplever du delaktighet? 
 
Tema: Delaktighet och nuvarande och önskade förutsättningar 
 
3. – Om du skulle beskriva dina möjligheter till delaktighet i din arbetssituation, vad 
säger du då?   
 
Hur ser det ut på de olika nivåerna i enheten till exempel ditt arbetslag/chef? (Är 
det på din egen nivå du kan vara delaktig? Finns det möjlighet att vara delaktig 
uppåt i organisationen?) 
 
Finns möjlighet att vara delaktig när det gäller personalrekrytering? 
Finns det möjlighet att vara delaktig när det gäller olika typer av beslut? 
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 – Om du skulle beskriva delaktighet, när det fungerar som bäst, hur 
 ser den ut då?   
 – Vill du berätta om det finns något tillfälle när delaktighet inte 
 fungerar hos er? 
  – Finns det några praktiska hinder du kan beskriva som förhindrar 
  förutsättningarna till delaktighet? 
 
Tema: Kommunikation 
 
4.  Hur går det till när du eller ni får information som rör någon del av arbetet? 
 
5.  När ni diskuterar arbetsfrågor, hur går det till? 
 
6. Hur upplever du att förslag/frågor från dig eller dina kolleger anammas av 
din/dina närmsta chefer?                              
 – Beskriv/på vilket sätt då? 
 – Hur kan du se att du får feedback tillbaka?  
 
Tema: Kompetens/utbildning  
 
7. Vad betyder kompetens utbildning för dig? 
 
8. Om du har deltagit i någon form av internutbildning, hur upplevde du att du 
kunde använda dina nya kunskaper i din arbetssituation? 
 – Nej/varför? 
 – Ja 
 – Hur delger ni era arbetskamrater era nya kunskaper? 
  
 
9. Hur ser din möjlighet ut till utbildning inom arbetet? 
 
10. Vilka är dina möjligheter att ge förslag på kompetens utbildning? 
 
 Tema: Hälsa 
 
”Bakgrundsfrågor”: 
 
 – Vill du berätta lite kort om dig själv? 
 – Hur långt har du till arbetsplatsen? 
 – Hur ser det ut där du bor?   
 
11. Hur upplever du din psykiska arbetsmiljö? 
 
12. Hur upplever du din fysiska arbetsmiljö? 
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13. När det gäller din egen möjlighet att inverka på din arbetssituation ur ett 
hälsoperspektiv, vad tänker du då på? 
 
14. Kan du se något samband med delaktighet och hälsa?  
 Beskriv/förklara 
 
Var det någon fråga som var oklar?  
 
Är det något som jag har glömt att ta upp som du tycker att vi skulle ha pratat om 
när det gäller delaktighet i arbetet? 
 
Tack för att du tog dig tid att besvara våra frågor! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


