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Sammanfattning  

Denna studie syftar till att undersöka en yrkesgrupps upplevelser av delaktighet vid 

förändring och engagemanget på arbetet. Hur upplever de anställda sin delaktighet vid 

förändringar i organisationen och om, och i så fall hur, de anser att det påverkar deras 

engagemang på arbetet?   

Våra frågeställningar som vi har utgått ifrån har varit dessa: 

 

-Hur upplever de anställda att delaktighet vid en förändring påverkar deras engagemang på 

arbetet? 

-Skiljer sig denna upplevelse från anställda som inte har varit lika delaktiga i en förändring? 

Ett kvalitativ undersökning i form av åtta enskilda intervjuer har genomförts, hälften med 

anställda som har varit direkt delaktiga i förändringsprojektet och hälften med anställda som 

har varit indirekt delaktiga i förändringsprojektet. Detta för att se om det fanns någon skillnad 

i det upplevda engagemanget beroende på om man har fått deltaga eller inte. 

Det kvalitativa resultatet indikerade på att respondenternas upplevde att engagemanget på 

arbetet blev större om de fick chans att vara delaktiga. I resultatet framgick det även att 

begreppen är närliggande varandra, de går hand i hand och fungerar ofta i samspel till 

varandra.  

 

Nyckelord: delaktighet, upplevelse, anställda, projekt, förändring, engagemang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

This paper aims to examine a profession´s experiences of participation in change and 

engagement in work. How do the employees experience their participation in organizational 

changes and if, and if so, how, they think it affects their engagement at work? 

Our questions we started from were these: 

 

-How does the employees experience that participation in a change affects their engagement 

at work?  

- Is this experience different from the employees who have not participated as much in a 

change? 

 

A qualitative study in the form of eight individual interviews have been conducted, half of 

employees who have been directly involved in the change-project and half by employees who 

have been indirectly involved in the change-project. This is to see if there were any difference 

in the experienced engagement, depending on whether they participated or not. 

The qualitative results indicated that the respondents felt that the engagement of the work was 

greater if they got the chance to participate. 

The results also revealed that the concepts are related to each other, they often go hand in 

hand, and often work in harmony with each other. 

 

Keywords: participation, experience, employee, project, change, engagement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

STORT TACK! 

Vi vill tacka vår kontaktperson och intervjurespondenterna på organisationen som har gjort 

denna uppsats möjligt.  

Tack även till vår handledare för kloka råd på vägen! 
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1. INLEDNING 

 

1.1 Inledning 

Delaktighet och engagemang är två ord som är vanligt förekommande i arbetslivet idag. 

Inom regelverket hittas delaktighet till exempel i lagen om medbestämmande i arbetslivet, 

MBL, som syftar till att öka de anställdas delaktighet och inflytande (LU, 2015).  

Delaktighet finner vi även i den senaste föreskriften från arbetsmiljöverket om den 

organisatoriska och sociala arbetsmiljön -AFS 2015:4, där delaktighet ingår som en 

beståndsdel i den organisatoriska arbetsmiljön (Arbetsmiljöverket, 2015). 

Delaktighet verkar dessutom vara en betydelsefull faktor när man avser ett friskt arbetsliv. 

2014 hade Arbetsmiljöverket tillsammans med Försäkringskassan en informationskampanj 

om ohälsa i arbetslivet och hur man förebygger den. Då var just delaktighet en av ”nycklarna” 

för att skapa friska företag. Delaktighet i det avseendet att ge medarbetarna handlingsutrymme 

och förankra visioner. Detta ger i sin tur medarbetaren bättre kontroll över arbetssituationen 

vilket gör att man får en bättre förmåga att kunna hantera de krav som ställs 

(Arbetsmiljöverket, 2014).  

 

Utifrån en enkätundersökning, som behandlar just engagemang i organisationen, genomförd 

av konsultföretaget Gallup i ca 140 länder, är endast 16 % av Sveriges medarbetare 

engagerade på jobbet. Det innebär att hela 84 % räknas som oengagerade, varav 12 % 

karaktäriseras som aktivt oengagerade. (Gallup, 2013:93) Eftersom detta inte är en 

vetenskaplig rapport bör vi dock se på detta med kritiska ögon, men det kan ändå ge oss en 

antydan om hur engagemanget ser ut i Sverige idag med Gallups mått mätt. 

Brist på engagemang kan vara ett kännetecken på ett dåligt utfört psykosocialt 

arbetsmiljöarbete (Lennéer Axelson & Thylefors, 2005:31) eller brist på syfte, det räcker inte 

att veta vad man gör, man vill veta varför man gör något också (Emdén, 2014). 

Det finns enligt Gallup olika grader av engagemang, men enligt Grankvist (2015:18) bör man 

dock ”inte värdera eller rangordna olika typer av engagemang i förhållande till varandra, 

utan se till helheten och minnas att alla förändringar kräver flera olika sorters engagemang i 

varierande omfattning och i olika perioder” . 

Sverigestudien, som syftar till att kartlägga svenskarnas attityder och värderingar, både i 

samhället i stort och på arbetsplatser, visar dessutom att engagemang har varit en 

återkommande värdering de senaste sex åren, både vad gäller nuvarande värderingar på 

arbetet samt önskade värderingar på arbetsplatsen (Preera, 2014:9–10). 

Engagemang är också med som en av de topp tio värderingar som genomsyrar arbetsplatsen 

inom alla åldersgrupper (Preera, 2014:12). Detta är intressant eftersom många studier 

samtidigt pekar på att engagemang i arbetet är något som ökar med åldern (Arbetsmiljöverket, 

2004:31). 

Hur hänger då dessa ord ihop? 

Delaktighet och engagemang förekommer bland annat i samma kontext när man talar om 

värdeord, då ingår båda i listan på de vanligast förekommande värdeorden i organisationer 

idag (Alani & Timander, 2013:168). 
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Delaktighet och engagemang är dessutom ofta sammankopplade på det sättet att många 

studier har påvisat att delaktighet leder till ett ökat engagemang på jobbet (Arbetsmiljöverket 

& Försäkringskassan, 2014). Att på olika sätt delta på arbetet såsom vid teamarbeten, kan 

minska den sociala ångesten samtidigt som motivationen ökar genom att individen får ökad 

självtillit och ökat engagemang (Erez, 1995). 

Berglund (2010:48) menar att huvuddelen av de skrifter som berör ämnen som engagemang 

och delaktighet på arbetsplatser studerar just effekterna av hur nöjda arbetstagarna är och 

tillfredsställelse med sitt arbete. Då förutsätts även att det finns ett samband som exempelvis 

att man presterar bättre om man trivs med sitt arbete, vilket inte alltid är fallet. Det finns alltså 

studier som inte stöder detta resonemanget ovan helt och hållet. 

I just denna studie fokuserar vi på hur de anställda upplever delaktighet vid förändringar i 

organisationen och om, och i så fall hur, de anser att det påverkar deras engagemang. Detta 

leder in oss på vårt syfte och frågeställningar. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är som sagt att undersöka en yrkesgrupps upplevelser av delaktighet vid 

förändring och engagemang på arbetet. Hur upplever de anställda sin delaktighet vid 

förändringar i organisationen och om, och i så fall hur, de anser att det påverkar deras 

engagemang på arbetet?   

Våra frågeställningar blir således: 

-Hur upplever de anställda att delaktighet vid en förändring påverkar deras engagemang på 

arbetet? 

 

-Skiljer sig denna upplevelse från anställda som inte har varit lika delaktiga i en förändring? 

1.3 Definitioner 

 

Delaktighet 

Det finns rikligt med definitioner på delaktighet. Somliga menar att delaktighet måste vara en 

grupprocess som involverar grupper av anställda och deras chef medan andra istället betonar 

överlåtande, det vill säga när individen får större frihet att fatta egna beslut. Det finns också 

de som avgränsar delaktighet till formella institutioner som exempelvis företagsråd. Slutligen 

görs en åtskillnad på begreppet då vissa anser att delaktighet är en process, medan andra 

istället anser att delaktighet är ett resultat. (Heller, Pusic, Strauss & Wilpert, 1998:15)  

Frey och Osterloh (2002) definierar delaktighet och deltagande som medbestämmande i 

arbetslivet. Vidare begreppsförklaring samt olika grader av delaktighet finns under 

teorikapitlet.  

I denna studie avgränsas begreppet delaktighet som en (grupp)process som involverar de 

anställda i olika processer på arbetsplatsen, främst då genom den sistnämnda definitionen av 

begreppet, medbestämmande i arbetslivet (Frey & Osterloh, 2002). 
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Organisationsförändring 

Begreppet organisationsförändring är ett mycket nyanserat och centralt begrepp i litteratur 

som behandlar utvecklingsprocesser i organisationer. Begreppet förändras beroende på vilket 

perspektiv och nivå analyseringen sker på. (Nonås, 2005:5) Enligt Huber (1991) innebär 

förändring ett nytt läge, och/eller ett annat läge än tidigare, i hur organisationen fungerar och 

hur man agerar som anställd och som ledare. I teorikapitlet görs ett närmare särskiljande av 

olika typer av förändringar. 

I studien använder vi oss främst av ovanstående, Hubers(1991), definition av begreppet 

förändring då det är ett regelverk angående uthyrningsregler som har förändrats i 

organisationen.  På så sätt har det nya regelverket påverkat och förändrat de anställdas 

agerande gällande just uthyrningsprocessen. 

Engagemang 

Likt båda av de ovanstående begreppen skiljer sig definitionerna även på engagemang. 

Kahn var en av de första som definierade och ställde upp teorier om arbetrelaterat 

engagemang (Albrecht, 2010:4). Han definierade begreppet på följande sätt ”as the 

harnessing of organizational members’ selves to their work roles; in engagement, people 

employ and express themselves physically, cognitively, and emotionally during role 

performance” (Kahn 1990:694). Översättningen blir på ett ungefär  “då 

organisationsmedlemmar utnyttjar sig själva i sina arbetsroller; vid sammandrabbning så 

använder samt uttrycker sig individer på ett fysiskt, kognitivt och känslomässigt plan under 

sina rollprestationer”. (Egen översättning) 

Kahn gör dessutom en definition på oengagemang som lyder: ”the uncoupling of selves from 

work roles; in disengagement, people withdraw and defend themselves physically, cognitively, 

and emotionally during role performance” (Kahn, 1990:694). Detta kan översättas ungefär 

som: “när anställda kopplar bort sig från sin arbetsroll; inte engagerar sig själv så försvarar 

individer sig själva fysiskt, kognitivt och känslomässigt under roll prestationer”.(Egen 

översättning)  

Ytterligare en definition på engagemang är gjord av Schaufeli, Salanova, Gonzales - Roma 

och Bakker (2002:74), de menar att engagemang är ett sinnestillstånd som relateras till 

arbetet, som är uppfyllande och positivt och utmärks i sin tur av kraft att växa, engagemang 

samt absorption. (Egen översättning). 

 

I vår studie görs en anslutning till båda de ovanstående definitionerna av engagemang. Den 

förstnämnda eftersom den tar upp hur engagemang kan uttrycka sig och för att det är givande 

att ha en motdefinition från samma författare. Den sista definitionen passar in både på hur vår 

tanke att undersöka engagemang från början var, samt att den passar in även på 

respondenternas huvudsakliga syn på engagemang (som vi frågar i intervjuerna; ”vad 

engagemang är för dig?”).  
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2. TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING 

 

2.1 Delaktighet 

Cressey (2004) har gjort en modell av hur olika former av delaktighet kan se ut och 

kategoriserar i sin tur in delaktighet i fyra olika kategorier som ligger mellan de olika 

formerna av delaktighet (representativ, formell, direkt samt informell). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. (Cressey, 2004. Refereras till i: Svensson, Aronsson, Randle & Eklund, 2007:41). 

Heller at al. (1998:159-160) refererar även till forskningsgruppen IDE (1981) när det gäller att 

dela in delaktighet i olika grader. Ett kontinuum av effekter av inflytande görs, med 

originaltext inom parantes: 

1. Jag är inte inblandad alls (I am not involved at all) 

2. Jag har informerats om det i förhand (I am informed about the matter beforehand) 

3. Jag kan ge min åsikt (I can give my opinion) 

4. Min åsikt beaktas (My opinion is taken into account) 

5. Jag deltar med lika villkor (I take part with equal weight) 

6. Jag bestämmer själv (I decide on my own) 

En studie gjordes på sammanlagt 8 000 personer på 134 företag i 12 olika länder för att se 

vilket inflytande de hade över olika beslut. Det genomsnittliga resultatet för arbetare blev att 

deras delaktighetsgrad knappt räckte till den andra nivån ”informerad i förväg”. Även 

mellanchefernas resultat nådde i genomsnitt endast till nivå 2 och i vissa fall till nivå 3: ”kan 

ge min åsikt”. Inte i något av de 16 olika besluten, som studien utgjordes av, nådde varken 

arbetare eller mellanchefer ens till den näst sista nivån (nivå 5): ”delta med lika villkor”. 

(Heller et al. 1998:159–160 refererar till IDE, 1981:186) 

 

Delaktighet är ett hett debatterat ämne idag. Det finns en ofantlig mängd litteratur som 

behandlar ämnet delaktighet, både i vetenskapliga skrifter och i populärlitteraturen. En 

betydande andel finns även inom organisationsteoriområdet, som inkluderar delaktighet som 
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ett centralt koncept, då t.ex. i TQM (Total Quality Management) och inom sociotekniken 

(Heller et al. 1998:1,5,186; Nonås 2005:11). 

Delaktighet grundar sig, enligt Dachler och Wilpert (1978) på 3 huvudargument: 

1. Det humanistiska – delaktighet stärker människans värdighet samtidigt som den gynnar den 

personliga utveckling och tillfredställelsen på jobbet. 

2. Maktdelning - delaktighet ändrar fördelningen av den sociala makten, skyddar de anställdas 

intressen, stärker fackföreningarna samt utökar den politiska demokratins fördelar på 

arbetsplatsen.  

3. Organisationseffektivitet – delaktighet gynnar helt enkelt effektiviteten i organisationen. 

 

Nonås (2005:38) refererar till Locke et al. (1986) som menar att delaktighet definierar vilket 

inflytande man har i beslutsfattande. Han skiljer på olika tre grader beslutsfattande som är 

beroende av situationen: auktoritärt beslutsfattande (chefen fattar beslut själv), delegering (en 

eller flera anställda fattar beslut själv) samt delaktighet (chef och anställd fattar beslut 

tillsammans).  

 

Från ett organisatoriskt perspektiv är delaktighet dessutom av betydande karaktär då det kan 

förändra hur man som anställd uppfattar sitt jobb, hur man som anställd gör sitt jobb samt hur 

man som anställd ser på arbetsgivaren (Heller et al, 1998:10). 

 

Heller et al (1998:3) menar också att en stor mängd av forskningen har en skeptisk hållning 

till delaktighet och dess, många gånger, påstådda samband med effektivitet. 

2.2 Förändring 

Hashim menar att organisationsförändringar kan bero på både externa och interna faktorer 

(2013:686). För organisationen vi studerar var det aktuellt med båda dessa vid 

förändringsarbetet då de dels ville bli mer konkurrenskraftiga (yttre faktor) samt hade nya 

idéer om hur man skulle leverera större nytta och tillfredsställelse för hyresgästerna (inre 

faktor). Bartunek och Moch (1994:24-25) skiljer på olika grader av förändring: första, andra 

samt tredje ordningens förändring. Den första innebär små korrigeringar och/eller 

anpassningar inom det befintliga systemet. Andra ordningens förändringar är förändringar 

som helt ersätter det befintliga systemet med ett nytt system och slutligen tredje ordningens 

förändring som innebär att man utsätter och konfronterar de grundläggande delarna av 

värdesystemet hos en organisation och ersätter dessa med ett mycket nytt system.  

Norrgren (1996) nyanserar, i sin tur, begreppet förändringsarbete på 2 olika nivåer: förbättring 

och förnyelse. Förändring anger en stegvis eller grundläggande förändring av förhållanden. 

Förbättring definieras som en successiv förändring av nuvarande förhållanden, medan 

förnyelse beskriver en förändring som är grundläggande och radikal (Norrgren,1996:14). 

 

Förutom att begreppet förändring kan definieras och graderas på olika sätt finns det också 

olika typer av strategier vid förändringar. Exempel på olika strategier vid förändringar i 

arbetslivet är: 

 Toppstyrd förändringsstrategi: förändringen drivs av ledningen i organisationen. 
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 Representativ förändringsstrategi: förändringen drivs, dels av ledningen i 

organisationen, men också representanter för olika personalorganisationer. 

 Delaktig förändringsstrategi: förändringen drivs av medarbetarna. Målet är då att få 

arbetet med förändringen att bli en naturlig del av det dagliga arbetet. 

(Angelöw, 1991:93-96)   

I denna studie ligger fokus på den sistnämnda, delaktig förändringsstrategi och man kan med 

denna dra flera paralleller till kaizenmetoden. Styhre utvecklar begreppet kaizen på följande 

vis: ”samtliga anställda på en arbetsplats har förmågan, viljan och ansvaret att bidra med små 

förändringar och förslag till förändringar, som syftar till att eliminera moment eller på andra 

sätt utveckla och förbättra verksamheten” (Styhre, 2002:174). 

Kaizenmetodens praktik och filosofi, som är relevanta för och kan kopplas ihop med delar i 

denna studies komponenter, kan sammanfattas på detta sätt: 

 

– Det finns ingen, på förhand, utformad strategisk plan. Ledningen i organisationen har dock 

det överordnade ansvaret och gör en värdering av vilka förslag till förändringen kan tänkas 

fungera på lång sikt. 

– Det är från de som jobbar i botten på organisationen, de som arbetar i den direkta 

verksamheten som ska ha ansvar för förslagen till förbättringar. Dessa är de som faktiskt vet 

vad som händer i verkligheten, eftersom det är de som upplever den varje dag. Detta kan i sin 

tur eliminera eventuella förändringsmotstånd som är vanliga när det kommer 

förändringsbeslut uppifrån. 

– Förstärkt arbetsmotivation sätter fart på medarbetarnas utveckling, eventuella hinder för 

utvecklingen ska elimineras. 

 Lennéer, Axelson, och Thylefors (2005:186) refererar till Imai 1986; Schroeder och Robinson 

2002; Styhre 1998. 

Enligt Hashim (2013:688-689) kan en organisationsförändring delas upp i fyra grundläggande 

steg: 1)Utvärdera behovet av förändring, 2)Initiera förändring, 3) Genomföra förändring, 

4)Utvärdera förändring. 

 

2.3 Delaktighet vid förändring  

Det finns idag många olika modeller och strategier för organisationsförändringar. I 

förändringsarbete bör det alltid finnas möjlighet för den anställda att vara delaktig i någon 

form (Berger, Hart & Lindberg, 1995). Detta är i enlighet med Hashim(2013:689-690) som 

menar att delaktighet kan vara en bra taktik vid implementeringen av förändringsarbete om 

man vill förhindra motstånd samt även Fuchs och Prouska (2014) som menar att de anställdas 

delaktighet i en organisationsförändring är en viktig faktor för hur lyckad förändringen blir. 

Det en stor del av forskningsfältet belyser är betydelsen att vara involverad, vem/vilka som får 

delta samt vilka faser av förändringsarbetet de deltar i (Nonås, 2005:2-4). Kunskaps- och 

forskningsläget som finns idag pekar också på att om de som berörs av förändringen också är 

delaktiga i den, då blir förändringsarbetet lyckat. Delaktighet och inflytande verkar därmed 

vara en förutsättning för att de anställda ska engagera sig i förändringen - en framgångsrik 
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förändring(Nonås, 2005:36; Lines, 2004). Lyckade förändringsstrategier kräver att det finns 

utrymme för olika intressen. För att identifiera intressekonflikter behövs metoder som ger 

utrymme och möjlighet för att diskutera olika lösningar. Detta för att majoriteten sen ska 

kunna acceptera, eller i varje fall inte kämpa mot, förändringen. Detta, menar Nonås 

(2015:39), kan uppnås genom delaktighet och inflytande. 

Även Judson (1991) menar att delaktighet anses vara en av de bästa och kraftfullaste 

påtryckningsmetoderna från ledningen för att få de anställda att acceptera en förändring. 

Delaktighet har dessutom en positiv inverkan på förändringar, då anställda oftast är mer 

benägna att genomföra de beslut som de själv har hjälpt till att skapa än beslut som kommer 

ovanifrån. De egna besluten gör att de bättre vet vad som förväntas av dem samtidigt som att 

få vara med och fatta ett beslut gör att de anförtror sig det. (Heller et al 1998:10) 

Nonås (2015:24) tar upp fyra exempel, varav tre svenska och ett amerikanskt, på 

organisatoriska förändringar. I samtliga dessa betonas relevansen av att de anställdas lärande 

är en viktig del av målet i förändringsarbetet, vilket i sin tur framhäver vikten av en bred 

delaktighet av de anställda som berörs av det. 

Det har också gjorts åtskillnader på olika förändringsstrategier. Gustavsen, Hofmeier, Ekman 

Philips och Wikman (1996:58ff) skiljer på olika förändringsstrategier. En av dem, 

konceptdriven strategi, lägger tyngdpunkten på bland annat kommunikation. En 

bakomliggande tankegång med denna strategi är att hitta skandinaviska förändringsmönster, 

det vill säga demokratiska och låter gärna organisationens anställda diskutera både 

strategifrågor och organisationens riktning samt att genom dialog mellan ledning och 

anställda skapa samarbete och delaktighet (Naschold, 1993; Norrgren, Hart & Schaller, 1996; 

refererad av Nonås 2005:28). Håkansson (1995) gör i sin tur en annan distinktion mellan fyra 

förändringsstrategier. Processorienterad förändringsstrategi, som är likartad med ovan nämnda 

strategi, är en strategi som kan startas på både hög - ledningens, och låg - de anställdas, nivå. 

Utmärkande för denna strategi är att processen snarare prioriteras än innehållet. 

Förändringsarbetet omfattar en bred delaktighet i problemlösningsfasen (Se Nonås 2005:24–

25).  

Inlärning vid förändringar är således en central del i förändringsstrategier och påverkar 

förändringen både i processen och i innehållet. En förändring med hjälp av en lärande strategi 

innebär att nästan alla anställda är delaktiga och får vara med och bidra till att utveckla 

förbättringsarbetet(Nonås 2005:2). Att skapa förutsättningar för att generera en bred 

delaktighet bland de anställda blir då en av ledningens största uppgifter. 

I en studie av Norrgren et al. (1996), som undersökte effektiviteten av förändringsstrategier, 

jämförde de den programmatiska strategin (en mer expert- och uppifrån och ner-driven 

strategi samt åt det mer planlagda hållet) och inlärningsstrategier. Resultatet de kom fram till 

var att inlärningsstrategierna lättare kunde gynna effektivitetsvinster för organisationen, än 

den programmatiska strategin. Effektivitetsmåttet i den mening hur förändringsarbetet hade 

påverkat exempelvis produktivitet, kvalitetsnivå, större delaktighet samt bättre arbetsklimat 

(Nonås 2005:27–28).  
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Delaktigheten kan dock vara ett tidskrävande moment i en strategi just i designfasen om man 

jämför med andra förändringsstrategier. Men detta tas igen i ett senare skede eftersom själva 

förändringen både tar mindre tid och blir enklare (Nonås 2005:39). Även Svensson, Aronsson, 

Randle och Eklund (2008:43) trycker på vikten av delaktighet och att det är avgörande för att 

åstadkomma resultat i ett projekt, trots eventuella svårigheter att upprätthålla en hög grad av 

delaktighet, samt krävande i resurser och tid vid ett, framförallt långsiktigt, utvecklingsarbete. 

 

Trots att delaktighet ofta framställs som en positiv aspekt finns det också forskare som är 

kritiska till om delaktighet, ur ett perspektiv från de anställda, verkligen är så bra. Frågor 

såsom att de anställda kan få ett för stort inflytande och hur det i så fall kan påverka dem förs 

på tal. Theorell (2003) skriver att ett för stort inflytande kan vara ångestskapande för vissa 

människor.  Detta eftersom många faktiskt vill ha någon som säger åt vad man ska göra och i 

värsta fall kan man till och med må sämre om man tvingas fatta egna beslut. En förklaring till 

detta kan dock vara att de människor, som vill att andra ska fatta beslut åt dem, internaliserats 

d.v.s. normer och värderingar införlivas med individen och blir på sätt, till slut, en del av 

individen själv. (Theorell, 2003:9-10) 

Samtidigt lyfter Theorell också aspekten om att för lite inflytande, eller bristande 

beslutsutrymme, faktiskt har flera ohälsoaspekter också och kan inverka på bland annat hjärt-

kärlsjukdomsrisk och funktionella mag-tarmbesvär (2003:48). 

 

Ännu en kritisk röst för delaktighet vid organisationsförändringar kommer från O’Connor 

(1995). I studien är fyra företag inom tillverkningsbranschen undersökta, där medarbetarna 

var mer, eller mindre, delaktiga i en organisationsutveckling. Trots att målet med förändringen 

var att involvera medarbetarna, menar författaren att det ändå sker en kamp mellan 

inkludering och exkludering av individer (1995:769). O’Connor menar att delaktigheten 

begränsas till de som ville initiera förändringen från början vilket oftast är en ledningsgrupp 

och dess nyckelpersoner. Övriga inkluderas endast om de är villiga att följa med och komma 

överens med dessa nyckelpersoner, medan de som inte är eniga med vad ledningsgruppen vill 

istället framstår som motståndare. Enligt ledningen beror detta motstånd på okunskap och 

brist på förståelse vilket gör att de inte har något att säga till om och de blir därför 

exkluderade (O’Connor 1995:790–792). 

2.4 Engagemang 

Det finns en rad olika faktorer i organisationen som kan påverka anställdas engagemang i 

arbetet. Barnes och Collier (2013) menar att tillfredsställelse på arbetet är en av de faktorerna 

som har mest inverkan på engagemanget. Detta fastslås även av Bedarkar och Pendita (2013) 

som instämmer i ovanstående att en anställds engagemang blir stärkt av tillfredsställelse på 

arbetet. 

 

Meyer, Gagné och Parfynova (2010) har skapat en modell som baseras på självbestämmande-

teorin och trekomponentsmodellen för åtagande, som beskriver dels de bakomliggande 

mekanismerna vid utvecklingen av engagemang samt som identifierar vilka faktorer som 

främjar dessa och slutligen tar upp vinsterna av engagemang.  
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Fig. 2. Mayer et al (2010) 

 

Modellen gör, förutom skillnad på aktivitets- och organisations engagemang, skillnad på tre 

olika nivåer av engagemang: oengagemang, villkorligt engagemang samt fullt engagemang.  

På den första nivån, oengagemang, finns den en avsaknad av medveten arbetsordning eller 

målinriktad energi, hos den anställda. Anställda som har ett villkorligt engagemang vet att 

uppgifterna de gör är nödvändiga för en forsatt anställning och andra förmåner. De kan dock 

inte njuta av sina arbeten eller se det som meningsfullt. Slutligen, anställda som känner fullt 

engagemang, är helt självstyrda.  De har en inre motivation som, där de uppgifter som kräver 

prestationsförmåga, är njutbar medan uppgifter som inte är lika inre motiverande, ändå ses 

som värdefulla och meningsfulla (Meyer et al, 2010). 

  

Macey och Schneider (2008) menar att medarbetarengagemang är ett relativt nytt begrepp. 

Dessutom är begreppet mycket tvetydig och/eller otydligt. Många HR-konsulter brukar istället 

för att definiera vad begreppet innebär, peka på vilka fördelar som kommer med 

medarbetarengagemang. (Macey & Schneider, 2008:3-4) 

 

Det finns, som synes, många definitioner av engagemang. Något som går som en röd tråd 

genom definitionerna är dock det faktum att det är ett åtråvärt tillstånd med ett organisatoriskt 

syfte. Även att engagemang uttrycker passion, entusiasm, delaktighet samt energi är en 

vedertagen uppfattning. (Macey & Schneider, 2008:4) 

Det är också vanligt att medarbetarengagemang i folkmun anses som något speciellt, extra 

och avvikande gällande arbetsinsatsen. Många forskare har också gått på den linjen att 

engagemang betyder att man gör en extra ansträngning, mer än vad som krävs eller förväntas. 

Samtidigt finns det ett läger med forskare som menar att engagemang innebär att man, istället 

för att göra det där lilla extra, göra något mer annorlunda och/eller smartare. Det finns således 
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delade meningar om huruvida engagemang innebär ett kvantitativt eller ett kvalitativt 

beteende. (Macey & Schneider, 2008:14–15) 

Scherbaum, Putka, Naidoo och Youssefnia (2010:190–192) tar upp vilka drivkrafter som är 

viktiga för att de anställda ska kunna känna engagemang. De fem vanligaste, och största, 

drivkrafterna är följande: organisationens vision, medarbetarutveckling, innovationsfokus, 

högsta ledningen samt samarbetsfokus. Bono och Judge (2013) menar också att ett 

transformativt ledarskap främjar de anställdas engagemang i arbetet. Ledarskapet gör att de 

upplever arbetet som viktigt, njutbart och tillfredställande (2013:568–569) som enligt dem är 

grundläggande i engagemang. Enligt Berglund (2010:21) är dock engagemang svårt att mäta.  

 

I en annan studie tas det upp hur man kan mäta hur arbetskrav påverkar arbetsengagemang, 

samt hur detta påverkar hälsan hos dem anställda. Genom att inkludera engagemang i krav, 

kontroll och stödmodellen kom man fram till att genomföra åtgärder som syftar på att skapa 

engagemang i jobbet ger en positiv hälsoeffekt hos dem anställda och kan bidra till att minska 

risken för att de anställda utvecklar depression. Att främja engagemang kan också ge bättre 

hälsomässiga resultat än vanligt hälsofrämjande arbete, och därför också en bättre psykisk 

arbetsmiljö. (Torp, Grimsmo, Hagen, Duran, & Gudbergsson, 2012) 

Sammanfattningsvis finns det mycket forskning som genom det sociotekniska synsättet, ett 

traditionellt synsätt i Sverige, lägger fokus på exempelvis medarbetarinflytande (Gustavsen, 

2007; Thorsrud, 1977. Se von Thiele Schwarz, Stenfors-Hayes, Augustsson & Hansson, 

2013). Det finns i aktuell forskning stort stöd för vikten av att de anställda är delaktiga i just 

utvecklings- och förändringsprocesser (Kock, 2013:187).  

I forskninglägret finns det en tilltro till att delaktighet ökar engagemanget och även det 

motsatta, det vill säga att ett högt engagemang genererar delaktighet (Pfeffer & Veiga, 

1999:40). Däremot är det svårare att hitta forskning som behandlar både delaktighet vid 

förändringar och engagemang i samma studie. 
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3. METOD 

 

3.1 Urval 

Vi fick kontakt med vår studieorganisationen genom att vi mailade en förfrågan om att skriva 

vår kandidatuppsats hos just denna organisation. Syftet arbetade vi tillsammans med 

organisationen fram så att både vi och de skulle få ut något av studien. De hade nyligen 

genomfört en medarbetardriven organisationsförändring. Därför blev vårt främsta fokus på 

detta och sedan kände vi även ett intresse för engagemang i arbetet och bestämde oss för att 

kombinera dessa. 

Intervjurespondenterna till vår studie blev utvalda av vår kontaktperson på organisationen, 

ytterligare diskussion om detta finns under avsnittet etik i detta kapitel.  

Det blev totalt åtta respondenter, fyra respondenter som hade varit med i projektgruppen 

(direkt delaktiga) samt fyra respondenter som inte hade varit med i projektgruppen (indirekt 

delaktiga). Dessa åtta ingick i samma yrkesgrupp, och hade ungefär samma arbetsuppgifter. 

Av de åtta intervjurespondenterna fanns det två män och sex kvinnor, denna snedfördelning 

kunde avspegla sig i att yrkesgruppen på organisationen i sig är kvinnodominerad. Eftersom 

denna variabel ändå inte var relevant för vårt syfte och därmed inte för resultatet kommer 

detta heller inte att redovisas eller tas vidare hänsyn till. 

Respondenterna har jobbat på organisationen olika länge, vissa i hela 30 år, medan andra bara 

hade jobbat där i två år. Det blev därför en bra blandning av de anställda. Intervjutillfällena 

var uppdelade på två dagar, en dag för de som hade varit direkt delaktiga och en dag för de 

som hade varit indirekt delaktiga. Båda uppsatsförfattarna var närvarande under samtliga 

intervjuer samt turades om att intervjua medan den andra skrev stödanteckningar samt skötte 

den tekniska utrustningen. 

3.2 Datainsamling 

Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod, intervju, till vår studie.  

Intervjuer är passande att använda när man vill samla in data såsom exempelvis personliga 

åsikter, känslor, upplevelser samt erfarenheter (Denscombe, 2009:232; Eriksson-Zätterqvist & 

Ahrne, 2015:34). Eftersom vår studie handlar om de anställdas upplevelse av delaktighet vid 

förändring och engagemang blev intervju det mest naturligaste metodvalet. Vi ville försöka 

skapa en djupare förståelse för de anställdas upplevelser kring deras delaktighet i projektet 

och deras engagemang. Vi gjorde därför våra intervjufrågor utifrån de teman som vi hade: 

delaktighet och engagemang. Vi tog hjälp av vårt syfte och våra frågeställningar samt tidigare 

forskning för att komma på vilka frågor som skulle vara relevanta att ställa. Dessutom hade vi 

fått en genomgång och bakgrund om projektet av organisationen, vilket hjälpte oss ytterligare 

med att skapa frågor inför intervjun med de anställda.  

Vi skapade två intervjuguider. En för de som hade varit indirekt delaktiga i projektet och en 

för de som hade varit direkt delaktiga i projektet. Trots att det inte var tanken från början 

slutade det med att de blev nästintill identiska, med samma frågor. Intervjuguiden bestod av 

18 frågor (för hela intervjuguiden, se bilaga 1 och 2). 

När vi utförde intervjuerna började vi med att presentera oss och vårt syfte med 

undersökningen. Detta följdes sedan av upplysning om anonymitet, frivillig medverkan samt 
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förfrågan om inspelning. De fick efter det fylla i en egenkonstruerad delaktighetsstege (se 

bilaga 3), både för delaktighet i projektet men också för delaktighet i deras vardagliga jobb.  

Detta för att både vi och de skulle få en antydan om vad delaktighet betydde i sammanhanget 

samt som en konkret siffra på delaktighet för oss i ett senare skede. De fick även möjlighet att 

ändra denna efter att vi hade haft intervjun, ifall de hade kommit på andra tankar.  

Efter det fick de främst för att ”värma upp”, berätta lite om sig själva, sin roll på 

organisationen samt hur länge de har jobbat där. Detta eftersom den första frågan har en 

betydande roll för resten av intervjun och den bör vara av en enkel karaktär, som ska få 

respondenten att bli avslappnad inför intervjun (Denscombe, 2009:256). 

Intervjuerna var semistrukturerade, vilket innebär att det fanns en planerad lista med frågor 

som skulle besvaras och vilka ämnen som skulle beröras. Dessutom är man mer flexibel vid 

en semistrukturerad intervju i t.ex. vilken ordning man ska avhandla ämnena samt att man 

låter den som blir intervjuad att utveckla sina svar (Denscombe, 2009:234-235). Detta var 

något som vi märkte av under intervjuerna. Att både vi, som intervjuare, och respondenterna 

blev mer anpassningsbara och smidiga i såväl frågor och svar, intervjuerna flöt på. 

Under intervjuerna gjordes fältanteckningar i kombination med ljudupptagning. Denscombe 

menar att ljudupptagning har flera fördelar såsom ”... en permanent och närmast fullständig 

dokumentation när det gäller det som sägs under intervjun. Det är också enkelt för andra 

forskare att kontrollera dem. ”, samtidigt som det inte medför några större störningar för den 

som blir intervjuad (2009:259). Det var dock en respondent som inte ville bli inspelad, så vi 

respekterade dennes önskan och gjorde noggrannare fältanteckningar på den respondenten 

istället. Alla inspelade intervjuer har dessutom blivit utskrivna i efterhand.   

Vi har i studien använt oss av både induktion, när man utgår från data, och som främst är 

kopplad till den kvalitativa forskningen men också deduktion när man utgår från teorier. En 

kombination av dessa kallas analytisk induktion vilket då innebär att man, som vi, använder 

både deduktion och induktion. (Watt Boolsen, 2007:26) 

Validiteten eller trovärdigheten och hur säkra resultaten är i vår studie anser vi vara relativt 

hög. Det finns aldrig någon garanti för kvalitativa forskare att man har en absolut trovärdighet 

men trovärdigheten kan öka om man som forskare kan försäkra att ”undersökningens data 

har producerats och kontrollerats i överensstämmelse med god praxis” (Denscombe, 

2009:380), vilket vi anser har gjorts. 

Dessutom har vi också endast försökt tagit upp intervjudatan i resultatet som verkligen svarar 

på det vi hade i syfte att undersöka, vilket också ökar trovärdigheten. 

Reabiliteten, det vill säga tillförlitligheten, i vår studie anser vi också vara jämförelsevis hög. 

Enligt Denscombe kan man som forskare öka tillförlitligheten genom att redogöra för metod, 

analys och beslutsfattande mycket grundligt (2009:381). Därför har vi försökt att göra en så 

målande bild av dessa avsnitt som möjligt, vilket kan bidra till att andra forskare som skulle 

göra vår studie skulle få samma resultat som vi fick. 

Datan vi fick från våra intervjuer har vi dessutom, till viss del, kunnat koppla till teorier och 

hittat belägg för i tidigare forskning, vilket vi anser öka tillförlitligheten ännu mer. 
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Vad gäller generaliserbarheten av vår studie upplever vi att den generaliseras i viss grad. Vissa 

delar av resultatet kan generaliseras och andra delar kan inte generaliseras, det vill sägas 

överföras på andra studier (Denscombe, 2009:382). Eftersom det är en kvalitativ studie som 

undersöker anställdas egna upplevelser om delaktighet och engagemang kan man inte 

garantera någon generaliserbarhet. Det är individuella upplevelser, alla människor är unika 

och upplevelserna i samma händelser kan uttrycka sig på olika sätt hos olika individer. Men i 

stora drag tycker vi att generaliserbarheten är relativt hög. 

3.3 Databearbetning och analys 

Enligt Rennstam och Wästerfors (2015) finns det tre sätt att göra en analys på kvalitativ data: 

sortera, reducera och argumentera. Detta ska i sin tur lösa tre problem: 

oöverskådlighet/oordning, irrelevant/för mycket information samt problemet att göra sig hörd 

(2015:220). Därför har vi efter de båda intervjutillfällena lyssnat vi på våra inspelningar och 

läst våra fältanteckningar för att därefter kategorisera och sorterat in datan under teman såsom 

delaktighet, förändring och engagemang. Vi diskuterade igenom vad som sagts i intervjuerna 

och hur vi tolkade svaren, för att få ta del av den andres åsikter och tolkning och helt enkelt få 

en mer nyanserad och tydlig bild av datamaterialet.  

Eftersom alla intervjuer, utom en, blev inspelade har vi dessutom skrivit ut dessa. Det är ett 

tidkrävande moment men har sina fördelar eftersom man får ”närkontakt” med datan samt att 

det är lättare att analysera data som är utskriven, än data som endast är upptagen i ljud 

(Denscombe, 2009:260). I samband med detta har vi kunnat hitta relevant information, eller 

snarare kunnat reducera det irrelevanta, utan att tappa viktiga nyanser. 

Till sist har vi argumenterat för vår intervjudata och vårt syfte genom att förankra vårt 

forskningsresultat i tidigare forskning och teori samt hittat både liknelser och skillnader. 

3.4 Etik  

Vi har försökt att utforma vår intervjuguide så neutral som möjligt, dels för att inte ställa 

ledande frågor och dels för att inte lägga, på förhand, antaganden i frågorna.  

Som nämnts tidigare informerades respondenterna vid intervjutillfället om undersökningens 

syfte, att det var frivilligt att delta, att den som deltog i kommer att förbli anonym och 

slutligen att det material som samlas in endast kommer att användas i forskningssyfte. 

Vi följde därmed också de fyra huvudkraven från vetenskapsrådets forskningsetiska principer: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 1990). 

Kontaktpersonen som vi hade på organisationen valde ut vilka anställda som skulle bli 

intervjuadeav oss. Detta kan ha påverkat vårt resultat eftersom kontaktpersonen på så sätt kan 

ha styrt resultatet utefter vilka intervjupersoner han valde till studien, exempelvis om han har 

valt de som skulle svara på ”rätt” sätt. 

 Eftersom ingen av oss har några personliga kopplingar med någon av de vi intervjuade, eller 

organisationen i helhet, kunde vi dock vara både objektiva och kritiska till den informationen 

vi fick ut av intervjuerna. 

3.5 Metoddiskussion 

Vi tycker att kvalitativ metod, intervjuer, var helt rätt metodval för den här typen av 
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undersökning. Fördelar med intervju som metod är att man får ett djup i ämnen som man inte 

kan nå med exempelvis enkäter. Det är flexibelt eftersom man har möjlighet att göra 

justeringar under intervjuns gång och dessutom få chansen att ställa relevanta följdfrågor på 

ett intressant svar. Slutligen får man en hög svarsfrekvens. Eftersom alla intervjurespondenter 

hade fått en intervjutid bokad fick vi 100 procent i svarsfrekvens. 

Nackdelar med metoden är att den kräver en del tid, både vad gäller genomförande av 

intervju, databearbetning samt analys. Det sistnämnda beror till stor del på att man inte får 

några standardiserade svar och dessa är därför inte lika lätta att koda som man till exempel 

kan göra med enkätsvar. Tillförlitligheten tenderar att minska eftersom det är svårt att uppnå 

konsistens samt objektivitet. Detta bottnar i intervjuarens och kontextens inverkan på den 

intervjuade. (Denscombe, 2009:267–269) 

Hade vi haft mer tid hade det givetvis varit önskvärt om alla inom den yrkesgruppen på 

organisation kunde svarat, eftersom man kan ha missat någon åsikt, just för att få en 

fullständig översikt. Fler antal intervjuer hade dessutom varit intressant att få göra för att få en 

ännu mer ingående insikt i våra teman. 

 

Det verkade som delaktighet och främst engagemang var svåra ämnen att ”improvisera” om. 

Vissa respondenter menade att de hade kunnat ge bättre och mer uttömmande svar om vi hade 

skickat ut frågorna på förhand. Detta kan ha både sina för- och nackdelar. Fördelar kan ju som 

sagt vara att respondenten kan tänka ut sina svar och ge en mer rättvis bild av vad de tycker, 

de riskerar inte att komma på något som de ville ha sagt i efterhand. Samtidigt kan detta vara 

en risk. En nackdel på det sättet att de övar in vad de ska säga, man missar den spontanitet 

som kan vara givande i vissa frågor. Dessutom skulle troligtvis inte intervjun ha samma flyt 

eftersom respondenten kan ha ett ”manus” med sig.  
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4. OM ORGANISATIONEN OCH ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGEN 

Organisationen är ett medelstort företag med ungefär 110 anställda. Den är uppbyggd som en 

matrisorganisation. Bolaget som är verksamma inom fastighetsbranschen är kommunalägt och 

har en historia på ungefär 70 år. Engagemang är ett återkommande ord som verkar genomsyra 

i organisationen dels genom att vara ett av deras värdeord samt ett begrepp som står i fokus i 

deras personalpolicy.  

Organisationen har nyligen genomfört ett utvecklingsprojekt där medarbetarna har varit 

involverande, drivande och delaktiga. De kallar det för en medarbetardriven 

verksamhetsutveckling. 

Projektet tog 12 månader och började med att man gjorde en benchmarking på 

kommunikation, regelverk samt uthyrningsprocesser. Detta följdes av djupintervjuer med 

personalen vilket ledde till förändringsförslag som presenterades för den externa 

konsultfirman. Sedan påbörjades projektet med projektgruppen (som bestod av två olika 

yrkesgrupper från organisationen samt externa konsulter, totalt 10 personer) med ett 

projektmöte i veckan i genomsnitt. Därefter följde förankring i organisationen med 

regelbundna presentationer och feedbackmöjligheter. 

Förändringen som drevs av medarbetare från organisationen samt externa konsulter 

resulterade i ett förändrat regelverk gällande uthyrning, vilket i sin tur resulterade i ett 

förändrat arbetssätt för de anställda. Organisationen anser själva att arbetssättet, med en 

projektgrupp där medarbetarna fick vara med, lyckades eliminera motstånd till förändringen 

samt lyckades skapa en känsla av medansvar i organisationen. De gjorde som sagt 

djupintervjuer med alla berörda medarbetare dels för att det är de som faktiskt har erfarenhet 

och kunskap från uthyrningsfrågor i vardagen och dels för att man ville bygga in förankring i 

hela processen. 

Projektet resulterade i ett längre regelverk än tidigare, trots att ambitionen har varit att minska 

ner antalet sidor. I efterhand har organisationen dock insett att ett kortare regelverk istället 

skulle kunna öka tolkningsutrymmet ytterligare istället för att göra det tydligare. 

Sammanfattningsvis har projektet resulterat i mer generösa, transparenta och tydliga 

uthyrningsregler. På lång sikt tror organisationen att detta nya regelverk kommer att öka deras 

konkurrensförmåga. 
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5. RESULTAT 

 

5.1 Resultat 

Enligt den från IDE, delaktighetsstege, finns det sex grader av delaktighet. Följande visar hur 

delaktiga de intervjuade anser sig vara generellt på arbetet: 
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1
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2

2,5

Inte alls

involverad

Informerad Ge åsikt Åsikt

beaktad

Deltar lika Egna beslut

Direkt delaktiga

Indirekt delaktiga

Resultaten visar på en hög nivå av påverkande och egenbestämmande i arbetet. Både de som 

var direkt delaktiga och de som var indirekt delaktiga anser sig kunna delta på lika villkor 

samt ta egna beslut på arbetet generellt. Anledningen till en halv på direkt delaktiga var att en 

respondent inte kunde bestämma sig mellan dessa två och satte därför krysset mellan dessa 

nivåer. 

Tabellen nedan visar hur delaktiga de intervjuade ansåg sig vara i projektet: 

0

0,5

1

1,5

2

Inte alls

involverad

Informerad Ge åsikt Åsikt

beaktad

Deltar lika Egna beslut

Direkt delaktiga

Indirekt delaktiga

Resultaten här var överraskande eftersom dem som inte var direkt delaktiga i projektet ändå 

kända sig delaktiga i nästan samma grad som dem som var direkt delaktiga. 

För att tydliggöra hur respondenterna anser hur delaktighet och engagemang hänger ihop 

kommer vi att redovisa detta i början på respektive grupps intervjuresultat. Detta kan hjälpa 

läsaren att förstå hur resonemanget och deras tankegångar går senare, i frågor gällande 

delaktighet i förändring respektive engagemang.  

Vi har dessutom valt att ha många, vad vissa kanske skulle anse som för många, citat i 

resultatdelen. Detta för att dels göra texten mer levande, men också för att vi vill skapa en 

större insikt i hur respondenterna svarade och på det sättet förhoppningsvis skapa en bättre 

helhetsbild för läsaren.  

Vi vill också påpeka att vi i intervjuerna fick många andra faktorer på vad som ökar 

respektive minskar både delaktighet och engagemang, eftersom det är sällan det bara är en 

faktor som påverkar en annan. Trots att vi fick många intressanta inputs på detta har vi försökt 
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att hålla ner på detta, åtminstonde i resultat och analys, eftersom det inte är studiens 

undersökningssyfte. Dock har vi valt att ha med vissa citat eller uttalanden som kanske inte 

direkt behandlar ämnena, men ändå kan kopplas till dem indirekt. 

 

5.2 Intervjuresultat – indirekt delaktiga 

I intervjuns senare del behandlades delaktighet och engagemang och hur respondenterna 

upplevde att/om dessa hänger ihop. En röd tråd bland alla svar på denna fråga var att dessa två 

begrepp har en stark koppling och berör varandra. Nedan redovisas de svar vi fick: 

”Jag tycker att dom hör ihop. Saknar man den ena så saknar man den andra så att säga. Man 

måste vara delaktig för att engagera sig.” 

”Är du delaktig i något så får du ju engagemang på köpet, för att du bara ’åh, va kul’, och så 

spinner man vidare på det. [...] Om folk ser att du är engagerad vill de ha med dig och du blir 

då delaktig i olika sammanhang. [...]Men det är nog viktigare att vara engagerad framför 

delaktig, för då blir du kanske delaktig på köpet.” 

”Får man vara delaktig i olika avseenden så engagerar det också...” 

”Dom går hand i hand. Man behöver inte ha delaktighet för att känna engagemang, men det 

är ju mycket enklare att känna engagemang ifall man är delaktig. Så delaktighet främjar väl 

egentligen engagemanget. Sen kan du ha ett jäkla engagemang utan att vara delaktig i 

beslutsprocesser och så vidare. Men är du delaktig så främjar det engagemanget skulle jag 

säga. Det gör det för mig i alla fall.” 

Under intervjun bad vi även respondenterna definiera delaktighet. En gemensam tanke för 

dem flesta var att delaktighet betyder att man får vara med och påverka beslut, ha möjlighet 

att själv bestämma över sitt arbete, samt att ens åsikter och tankar räknas. Samtliga 

intervjurespondenter tyckte att delaktighet var viktigt i arbetet. Det ger både en möjlighet att 

”förändra någonting som är sagt från början, att förändra en redan utskriven väg” samt 

”verkligen utveckla, att få vara med från grunden”. 

En fråga handlade om hur de hade varit delaktiga under projektets gång och om dem hade 

önskat ännu mer delaktighet än vad dem hade. Samtliga svar visade att denna grupp kände att 

deras delaktighetsnivå var tillräckligt hög och att de kunde påverka om dem önskade det. 

Däremot kunde det förekomma vissa hinder för att inte göra sin röst hörd:  

”vi har ju fått göra workshops i grupper och diskutera förändringarna, det kanske inte är ett 

forum som passar alla”.  

Samtidigt menar denna respondent att det då har funnits möjlighet att gå direkt till en anställd 

i projektgruppen och/eller projektledaren och prata istället. Många är ganska nöjda med sin 

delaktighet och menar att om dem hade varit mer delaktiga så hade det tagit mycket tid från 

deras dagliga arbete, vilket kunde blivit ett problem i längden.  

Eftersom detta är gruppen som inte varit lika delaktiga undrade vi såklart om de upplever att 

de eller andra tycker att det har funnits en orättvisa, för de som inte varit med. Svaren i denna 

grupp var enade, nej, det har inte funnits någon orättvisa kring det. Däremot menar en 

respondent att: 
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”Saker och ting är inte orättvisa i den bemärkelsen. Sen kanske vissa hade velat vara med och 

inte fick frågan, men så är det ju, man kanske inte kan vara med i allting heller”.  

Förändringen av regelverket ledde ju till medelstor påverkan för organisationen. Har därför 

förändringen påverkar de anställdas dagliga arbete?  Detta gav varierande svar i gruppen. De 

som inte hade varit i organisationen över längre tid tyckte en sak:  

”Jag kan ju känna att om det händer något så vill man kanske diskutera det med kollegorna, 

har det då varit en kollega som jobbat här i tio år så har vi ju kanske varit lite ojämna. Jag 

har ju velat anamma de här riktlinjerna till 100 procent medan de är kvar i det gamla och 

tycker ’men så gjorde vi ju innan’ och ’det här är lite konstigt’. Så jag tror att det är rätt bra 

att ha varit med från början med de nya. Man är inte så inkörd liksom utan rätt öppen för 

förändringar”.  De gamla uthyrningsreglerna hade alltså inte ens hunnit fastna i deras 

arbetsrutiner. De som varit i organisationen lite längre var också öppen för förändringen: 

”Det har varit en positiv förändring, bättre riktlinjer. Övergången mellan gammal och nytt 

regelverk var inget stort problem”.  

Det nya regelverket bidrog till att göra deras arbete enklare och mer strukturerat även om det 

var helt nya rutiner att förhålla sig till. 

Respondenterna i denna grupp nämnde att fördelar med att vara delaktig var att man fick vara 

med och påverka och bestämma. Delaktighet gör även att det gör det enklare att ta till sig 

beslutet eftersom att man själv har haft möjligheten att påverka. Nackdelar som kom fram 

under intervjun var att delaktighet utöver det dagliga arbetet tog mycket tid från vanliga 

arbetsuppgifter vilket gjorde att man kunde känna sig stressad, trött och därför mindre 

fokuserad. En annan nackdel som nämndes var att delaktighet kunde leda till att vissa 

möjligtvis kunde känna sig åsidosatta. (Som nämnts innan tycker dock ingen i denna grupp att 

det har varit orättvist, men de kan ju inte tala för alla). 

Att kunna påverka och vara delaktig i sitt arbete verkade vara något som både är 

betydelsefullt och genomförbart i organisationen. En respondent säger:  

”Känner jag att jag inte kan få vara med och bestämma eller så, då saknar jag engagemanget 

med. Jag behöver det för att få vara delaktig för att få vara engagerad och utvecklas i min 

yrkesroll”. 

Samtliga medarbetare svarade att dem hade möjlighet att påverka sitt eget arbete samt vara 

delaktig i organisationen. Detta sker dels genom kontinuerliga möten med respektive 

kundgrupp men också genom andra projektgrupper internt. Det nämndes att organisationen 

hade en öppen atmosfär där anställda hade bra möjligheter att tycka till. Det fanns dock 

återkommande tankar om att detta forum inte passar alla samtidigt som det är svårare att 

påverka om man inte är med i någon projektgrupp. 

När intervjurespondenterna blev tillfrågade att definiera engagemang så var ordet driv något 

som nämndes av flera. En driv mot att göra ett bra jobb, att bry sig om det man jobbar med 

och ”vara hungrig” på det sättet att man alltid önskar en utveckling. En definition på 

engagemang var:  

”Engagemang är delaktighet och utveckling framförallt. Att känna liksom att jag utvecklas 

som person och får ta större och större ansvar. Alltså man växer och med engagemanget 
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växer också ansvaret”. 

Engagemang innebar också, enligt respondenterna, att visa intresse, att man önskar att 

påverka genom diskussioner och att man gärna vill ta ansvar. 

Hur har då engagemanget utvecklats hos respondenterna under deras tid i organisationen? I 

stora drag verkar engagemanget ha ökat bland de anställda i denna grupp. Jämfört med när de 

började svarade samtliga att dem var mer engagerade i sitt arbete nu än på dag ett. Detta 

berodde till viss del på variation i arbetsuppgifterna och att man har ”blivit varm i kläderna”. 

Samtidigt fanns det också några som ansåg att engagemanget på arbetet varierar:  

”Det går lite i omgångar. Tror att mitt engagemang är större nu än det var innan”. 

Det som engagerar de anställda i denna intervjugrupp var i all huvudsak mötet med 

hyresgästerna. Eftersom att mötet med kunder är ett bra sätt att få feedback och/eller kritik så 

var detta den kanske viktigaste engagemangsfaktoren för flera. Att hela tiden få nya 

utmaningar, positivitet bland kollegor, samt att det var kul att gå till arbetet var också något 

som verkade engagera denna intervjugrupp. Samtidigt kan det också skapa engagemang om 

man tycker något borde förändras:  

”Om man tycker att någonting är fel, ’det här funkar inte med hur jag vill göra, hur jag vill 

jobba’. Nu är jag med i en projektgrupp för en sak som jag har tyckt varit knasig sen dag ett, 

då (när den startades) var det ju givet att jag ville vara med där och göra en förändring, 

haha.” 

Ungefär hälften av intervjurespondenterna svarade att de jobbade bäst och engagerade sig 

mest i team eller i små projektgrupper. Den andra hälften jobbade bäst själva eftersom dem 

tyckte att det då var enklare att fokusera på sitt eget arbete. 

På frågan om de anställda kände att de hade möjlighet att utvecklas i sitt arbete svarade 

samtliga anställda att de kände att det fanns en bra möjlighet att utvecklas i sitt arbete och att 

detta var något som de trivdes med. Utvecklingsmöjligheterna som fanns var genom ständiga 

projektarbeten som hela tiden pågår i organisationen och som man kan få vara med i. Dessa 

projektarbeten verkar dock inte alltid bara vara något positivt:  

” Just nu finns det många projekt i organisationen, kanske till och med för mycket”. 

 

Samtidigt så är det möjligt att utvecklas genom de olika affärsområdena inom organisationen. 

Detta kan bidra till de högra siffror (från 1-10) om hur mycket man såg fram emot att gå till 

jobbet varje dag, där det var övervägande nior och tior. 

5.3 Intervjuresultat – direkt delaktiga 

En av intervjuns sista frågor löd: ” Tycker du att delaktighet och engagemang hänger ihop? I 

så fall hur? ” Vi fick väldigt givande svar: 

”Dom hör ihop väldigt bra. Delaktighet skapar ju ett engagemang och engagemang skapar ju 

delaktighet så att. Man måste ju ha både och, man kan inte räkna med att vara delaktig utan 

att engagera sig eller tvärtom.” 

”..av det vi har gått igenom med den här projektgruppen så känner jag att får du vara 

delaktig så kommer du visa engagemang. [...]När någon visar mig, när jag får vara med och 
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tycka till, när jag får vara med och påverka och när jag får gensvar på det att jag gör det bra 

också, då ökar engagemanget i allt du gör, så är det.” 

”Jag tycker de hänger ihop, det är nästan samma ord för mig. [...] Jag har svårt att skilja på 

dem, de går ändå hand i hand.” 

”Känner man sig inte delaktig, så har man ju inget engagemang. Då blir det att man inte bryr 

sig. [...] Engagemang är ju också ett av våra värdeord, vi återkommer till dem ganska mycket 

faktiskt. Jag tycker dom (engagemang och de tre andra värdeorden) är rätt ord både ut mot 

hyresgästerna och internt bland personalen. ” 

Som synes ovan verkar respondenterna uppleva och ha erfarenheter av att det ibland krävs 

delaktighet för att vara engagerad och, även det omvända, att det krävs engagemang för att 

vara delaktig. 

 

Alla var överens om att delaktighet är viktigt på arbetet. De menade att det är genom 

delaktighet som man kan vara med och påverka och som får ens åsikter och tankar att höras. 

Några respondenter nämnde till och med att delaktigheten har hjälpt dem till att utvecklas på 

organisationen, både i sina egna roller och till andra, mer ansvarstagande, roller. Dessutom 

menade en respondent att man stagnerar om man inte får vara delaktig eller med och påverka. 

Samtidigt kommer meningar fram om att delaktighet kanske inte är lika viktig för alla: 

”..sen finns det ju medarbetare som gör det de har skrivit under att göra och de får betalt för 

det, sen räcker liksom det. Men sen finns det ju såna som jag, som är ständigt hungrig efter 

utveckling.” 

Denna grupp av respondenter, som var direkt delaktiga i förändringen och därmed också i 

projektgruppen, var ganska övertygade om att de som inte hade fått vara med i gruppen hade 

känt orättvisa. De hade med andra ord en helt annan syn på detta än den andra, icke delaktiga 

gruppen vi intervjuade som inte ansåg att det var orättvist. 

Nedan redovisas några av de kommentarer från de som har varit med i projektgruppen om 

orättvisan: 

”Det var inte mycket som kommunicerades ut under tiden utan de fick färdiga förslag, 

därefter blev de delaktiga. De kunde protestera eller tycka något var bra. Men för deras del 

kanske det var lite för sent, vi var väldigt delaktiga och de kom in lite sent, kan tänka mig att 

de kan tycka det...”  

”I början var det ingen som sa något om det. När vi skulle presentera det för alla och ta in 

vad alla tyckte, vad ska ändras på, vad är bra, vad är inte bra, då fick man höra lite att ’ja, 

det där hade ju jag velat vara med på’ och ’varför fick just dom vara med’? ” 

Samtidigt menade en av respondent att det kanske inte ens är orättvisa i den mening att de inte 

fick vara med i gruppen som har varit det enda problemet:  

”Det handlar nog också om att bara bli tillfrågad. Det kanske är många som inte vill vara 

med, men de kanske vill ha frågan.”  

En annan tanke om hur orättvisa, delaktighet och engagemang hänger ihop: 
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”Det kan jag nog känna, att dom som inte varit glada att de inte fått vara med i gruppen, de 

blir inte samma engagemang i uthyrningsreglerna då. Det har nog märkts.” 

Denna eventuella orättvisa har dock åtgärdats senare då det har skapats andra, mindre grupper 

för sidoprojekt som har skapats av detta stora projekt. Då har alla som vill vara med, fått vara 

delaktiga i dessa. 

Gruppsammansättningen verkar har betydelse för hur delaktig/engagerade vissa har varit i 

projektgruppen:  

”Jag kan känna mitt engagemang, när det kommer en annan personlighet in, det kan dämpas. 

[...] En person kan minska någon annans engagemang kan jag känna med en inställning t.ex. 

eller så.” 

Samtidigt kan ju graden av delaktighet bero på hur mycket man får säga och hur mycket andra 

gör sig hörda:  

”Att vara delaktig innebär ju att du är en i gruppen. Det innebär inte att du måste tillföra 

något revolutionerande, du kanske säger två saker under hela tiden. Det handlar inte om det. 

[...] Det kan vara vad som helst, hjälpa till med tekniken, hämta kaffe, alltså så som man 

fungerar i en grupp.” 

Sammantaget verkar det som om de allra flesta i denna grupp tycker att denna 

förändringsstrategi, med delaktighet från de anställda, är ett bra sätt att arbeta med förändring 

på:  

”Det har varit en spännande resa, jag har faktiskt aldrig jobbat på det här sättet. Han 

(projektledaren) valde ju att ta, istället för att sitta med konsulter och hyreslagen och så där, 

så tänkte han ’jag tar människor som jobbar med det idag, jag hör vad dom tycker’. [...] Så 

han tog ju nytta av vad han hade, det kostar inte mycket pengar att prata med oss. [...] De 

(juristerna) har ju koll på hyreslagen och så men det är ju inte hela sanningen.” 

Däremot verkar det ha funnits en viss skepticism till en början:  

”Det har varit lite så innan att man satte ihop sådana här grupper för att personalen skulle få 

vara delaktiga, men sen tog de (ledningen) besluten ändå. Så var det nog lite de första 

dagarna och träffarna, att vi är bara några marionettdockor liksom. Men så blev det ju inte. 

Så vi har varit jättedelaktiga.” 

Denna gruppen berättar att de fick vara delaktiga genom att både fick vara med och påbörja 

förändringen och sedan använda sig av den, eftersom det var deras roll och dess regelverk 

som förändringen resulterade i. Trots att de flesta kände sig nöjda med hur mycket de hade 

fått vara delaktiga och att det skulle vara naturligt att de skulle få vara med och förändra det 

som de jobbar med dagligen, var det ändå vissa tankar om att man kunde ha varit mer delaktig 

än vad man fick:  

”..det var ju vissa tankar och beslut som ledningen ville driva igenom. Jag är inte så säker på 

att man hade kunnat förändra dom så mycket om man verkligen ville. ” 

Den största nackdelen med att vara delaktig menade många var tidsåtgången. De var ju med i 

projektgruppen samtidigt som de hade sin heltidstjänst, vilket vissa gånger kunde vara både 

påfrestande och stressande. Det gick vid vissa tillfällen ut på den ordinarie tjänsten, både 

genom att de ska gå på möten minst en gång i veckan och därtill kommer uppgifter som de 
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ska lösa till nästa veckas projektgruppmöte utöver sina dagliga arbetsuppgifter: ”Emellanåt 

var man helt slut, men det är ju i slutändan positivt ändå.” 

 

 En annan röst om delaktighet och hur det kan yttra sig som en nackdel: 

”Jag är delaktig i varenda litet hörn just nu. Kanske lite för delaktig ibland. Det är inget 

negativt med det så länge man kan sköta det. Klarar man inte av pressen att hantera det så 

kan man ju lätt tappa sin tjänst, för den är ju det viktigaste, jag får ju betalt för den 

arbetsbeskrivningen i min tjänst. Allt det här andra gör man ju liksom för att hjälpa företaget, 

för att utveckla, hela den biten. Man får aldrig tappa sin grundgrej.  ” 

Utöver projekt som dessa finns det goda möjligheter att vara delaktig och kunna påverka 

arbetsplatsen eftersom det är mycket eget ansvar, de har sitt eget ansvarsområde som de får 

påverka, om det är något som de inte anser fungera så bra så är det bara att lägga fram det: 

”Alltså hela företaget vill ju bli bättre, så ser man fel och brister och vill förändra det så är 

de bara positivt, så är det här tycker jag.” 

 samt  

” De är jättepositiva här till att komma med idéer. Och uppskatta, de uppskattar 

engagemanget jättemycket. Och engagemanget blir ju ansvar och både de orden är ju 

dessutom värdeord för organisationen.” 

Om vikten och betydelsen att vara delaktig i jobbet:  

”Det blir positivt, man känner sig engagerad i jobbet. Att man inte liksom bara ’nu slutar jag 

och nu går jag hem’ utan att man bryr sig om och vill göra ett bra jobb.” 

Respondenterna i denna grupp definierade engagemang som att man bryr sig, att man gör sitt 

bästa och anstränger sig. Många tyckte att engagemang var svårt att svara på vad det innebar. 

Endel tyckte till och med att engagemang och delaktighet nästan är samma ord. 

Tre av de fyra som var med i denna intervjugrupp, där man hade varit delaktig i förändringen, 

tyckte att projekt som detta, när man får chans att vara delaktig, gör dem mer engagerade i 

arbetet. Man får chansen att göra sig hörd och en respondent menade att det känns som att 

man blir ett med företaget på det viset. Ett uppriktigt svar på varför engagemanget egentligen 

ökar med delaktigheten är: 

”Vi är ju liksom människor, vi är mänskliga och vi söker ju, eller det är väl inte alla som gör 

det, men oftast så söker ju människor någon form av bekräftelse i det man gör. Hade ingen 

bekräftat det jag gör hade man ju skitit i att engagera sig, då får man ju gå och lägga sig, då 

får ni göra det själva liksom...” 

 

 Den (enda) som inte tyckte det menade att:  

”..engagemanget finns ju alltid där, detta (delaktighet i projekt) är ju bara en metod ju. 

Annars engagerar man sig med en annan metod...” 

Alla i intervjugruppen var eniga om att de såg fram emot att gå till arbetet varje dag (siffrorna 

varierade från 8-10):   

”Det är aldrig tråkigt att gå till jobbet. Man pratar ju mycket med sina vänner och sådär hur 

de har det på arbetsplatserna, och så känner man ’jag ska aldrig sluta här’.” 
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Majoriteten av respondenterna menar att arbete i team gör de mer engagerade än när de 

arbetar ensamma. Detta just för att det skapar möjlighet för diskussion och blir ett bollplank 

samt för att det är roligt att vara flera. En tanke som också kommer fram, från hen som inte 

var så säker på att just team engagerar mest, är att det är situationsberoende: ”Är det stora 

beslut som ska tas, tillexempel som med det här projektet, kan det vara skönt att ha någon att 

bolla med. Och då kan det vara skönt att vara flera. Men om de tär någonting man kan, så 

gör jag det nog helst själv, hahaha..” 

Alla känner att det finns möjlighet för att utvecklas på arbetsplatsen genom att det dels finns 

arbetsuppgifter som man inte behärska till fullo än och dels eftersom man hela tiden ställs 

inför nya utmaningar och arbetsuppgifter och ibland även en ny roll. För en annan är det 

främst sidoprojekten och chansen att vara med i projektgrupper som gör utvecklingen möjlig. 

Saker som inte främjar engagemang menar en respondent, är om man inte har några 

påverkansmöjligheter:  

”Om man inte har någon möjlighet att påverka eller om det man gör är fel utan att kunna 

förändra det eller sitt arbetssätt, då skulle man tappa engagemanget tror jag. Men så tycker 

jag inte att det är här.” 

”Blir man inte hörd så har man ju inget engagemang till slut och då blir det ju bara negativt, 

då gör man ju bara det nödvändigaste liksom.” 

Eller om man får för mycket att göra: 

”Vi är olika, en del tycker om att ha mycket att göra, men för vissa kanske engagemanget 

minskar när man känner att det blir för mycket.” 

På frågan om hur engagemanget har förändrats under deras tid på organisationen får vi olika 

svar. De flesta menar att deras engagemang har ökat medan andra menar att det är det 

detsamma som när man började på organisationen. Anledningen till att det har ökat är främst 

för att man har utvecklats i organisationen och fått nya roller och/eller arbetsuppgifter. 

Ytterligare en anledning till varför engagemanget har ökat menar en respondent är för att 

”man har fått en helhetsbild”. 

5.4 Sammanfattning resultat 

Utifrån intervjusvaren skiljde det sig mycket lite på hur man såg på och upplevde delaktighet 

och engagemang på arbetet mellan de  olika grupperna. De anställda ansåg att engagemang 

och delaktighet i många fall går hand i hand, och att de upplever att de kan påverkar varandra 

– engagemang kan skapa delaktighet och delaktighet kan skapa engagemang.  

Samtidigt kom det fram nackdelar med hög delaktighet. Det är att det tar mycket tid utöver 

det dagliga arbetet. Om man är delaktig i projekt utöver de vanliga arbetsuppgifterna så tar det 

tid och kan vara utmattande i längden. Det var därför viktigt för flera intervjurespondenter att 

man hittade en balansgång mellan det dagliga arbetet, delaktighet samt engagemang i olika 

projekt så att de dagliga arbetsuppgifterna inte blev bortprioriterade. Det som verkade vara 

viktiga faktorer för att skapa engagemang, utöver delaktighet, var feedback från 
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hyresgästerna, kollegor samt chefer. Möjlighet att utvecklas samt nya och varierande 

arbetsuppgifter var andra faktorer som var med och påverkar engagemanget på arbetet. 

Frågan om det hade förekommit någon upplevelse om orättvisa blev mycket intressant. Det 

var här som skillnaden i svaren, mellan grupperna, var som störst. Alla i den indirekt delaktiga 

gruppen tyckte inte att det fanns det, medan de som hade varit med i projektgruppen menar att 

det har förekommit. Att de som inte hade varit med i gruppen kände sig lite utelämnade och 

åsidosatta. Samtidigt har tack vare att detta kommit fram, resulterat i mer projekt att vara 

delaktiga i för alla. 

Sammanfattningsvis kan man dra slutsatser om att organisationen ger utrymme och 

förutsättningar för de anställda att vara både delaktiga och engagerade i sitt arbete. Hur stor 

delaktighet den anställda önskar är också något som går att bestämma själv genom 

organisationens många projektarbeten. Där får man själv välja hur delaktig man önskar vara.  

Engagemangsnivån kan man också påverka själv eftersom man har möjligheten att välja 

projekt att vara med i. Ett projekt man själv tycker är intressant skapar mer engagemang, och 

det finns alltid engagemang med detta system eftersom det också alltid finns anställda som 

intresserar sig för projekten. Därför blir det också en hög nivå av både delaktighet och 

engagemang i organisationen. 
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6. ANALYS 

 

6.1 Delaktighet och förändring 

Det har varit en både delaktig och representativ förändringsstrategi (Angelöw 1991:95-96), 

eftersom det i vissa frågor har drivits främst av ledningen men samtidigt har förändringen 

också drivits av medarbetarna själva och de har fått vara delaktiga i förändringsprocessen. 

Förändringen har skett med hjälp av en lärande strategi, det vill säga, nästan alla anställda har 

varit delaktiga och fått vara med och bidra till att utveckla förbättringsarbetet (Nonås 2005:2). 

Detta stämmer överens med det faktum att utveckling och lärande står i fokus i 

organisationens personalpolicy vilket gör att detta troligtvis är ett naturligt inslag hos 

organisationen. 

Det framgår alltså av resultatet att båda grupperna har både förmåga, vilja och ansvar för att 

vara delaktiga i en förändring och/eller förslag till förbättringar vilket Styhre (2002) menar är 

en central del i Kaizen. Kopplingar kan göras till kaizen även med de faktum att ledningen 

värderar förslag som kommer från de anställda och har endast ett övergripande ansvar över 

förändringen, det mesta gör de anställda. De anställda har fått ansvar eftersom det faktiskt är 

de som gör det dagliga jobbet, i vilket förändringen ska ske, vilket gör att de vet vad som bäst 

kan ändras på. ( Lennéer, Axelson, och Thylefors (2005:186) refererar till Imai 1986; 

Schroeder och Robinson 2002; Styhre 1998). 

Inlärningstrategier är också, till skillnad från andra förändringsstrategier enligt Norrgren et al 

(1996) se Nonås (2005:27–28) mer gynnsamma för t.ex. större delaktighet samt bättre 

arbetsklimat. Detta överensstämmer med det som kom fram i intervjuerna, att man trivs på 

jobbet och att det finns många möjligheter till att vara delaktig i olika förändringsprojekt om 

man vill. 

 

Som tidigare nämnts fick de anställda, främst gruppen som var direkt delaktiga, vara med i 

förändringen.  De anställda fick således vara med i två av de fyra grundläggande stegen i 

Hashims(2013) resonemang om stegen i en förändring: nummer 2) initiera förändring samt 

3)tillämpa förändring. 

 

6.2 Delaktighet 

Det framgår av intervjuerna att delaktighet är en viktig ingrediens på arbetet och bidrar till 

både personlig utveckling i arbetsrollen samt arbetsglädje, vilket i sin tur står i linje med 

Dachler och Wilperts (1978) humanistiska argument - ett av de tre huvudargumenten för 

delaktighet. Utveckling, eller rättare sagt medarbetarutveckling, är i sin tur enligt Scherbaum 

et al (2010:190–192) en av de fem viktigaste drivkrafterna som skapar engagemang. 

Dessutom kommer även visionen in här, vilken ju är den största drivkraften för att skapa 

engagemang (Scherbaum et al, 2010:190–192). Organisationens värdeord, som ska hjälpa 

organisationen mot dess vision, är bland annat engagemang. Företagets vision har att göra 

med nöjda kunder, vilket i många fall, menar respondenterna, kräver engagerade och 

delaktiga medarbetare. Detta är även i enlighet med Heller et al (1998:10) om att delaktighet 

påverkar hur man som anställd uppfattar och gör sitt jobb samt hur man ser på arbetsgivaren. 
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Även det faktum att engagemang står i fokus även i personalpolicyn, kan vara ytterligare en 

medverkande kraft till att engagemang genomsyrar hela organisationen – vilket märks under 

intervjuerna, delaktiga i projektet eller inte. Organisationen ger alla som vill vara delaktiga 

chansen att vara det, vilket skapar ett engagemang både för de som tar chansen att vara 

delaktig den och de som inte gör det. Alla kan dessutom engagera sig på olika sätt. 

 

I empirin kan vi också se vissa likheter med O´Connors (1995) resonemang om att 

inkludering också innebär exkludering. Urvalet till projektgruppen gjordes på ledningsnivå 

och O´Connor menar att endast de som är villiga att genomföra förändringen får vara 

delaktiga. I detta fall var förändringen av regelverket välkomnad av alla anställda vilket 

innebär att det inte borde finnas några som, enligt O´Connors tankegångar, skulle bli 

exkluderade. Däremot sker ju ändå en exkludering eftersom alla inte fick möjligheten att vara 

med. Den gruppen som varit delaktiga trodde att de som inte fått vara en del av 

projektgruppen hade upplevt det som orättvist, medan gruppen som inte varit delaktiga inte 

kände sig exkluderade. Det verkar därmed som att upplevelsen av exkludering sker på olika 

nivåer. 

Många av de intervjuade svarade att projektet hade varit mycket tidskrävande och man ju 

hade deltagit i projektet samtidigt som man hade sin vanliga tjänst. Vissa respondenter tyckte 

till och med att det kunde vara för många projekt igång samtidigt vilket kan vara stressande i 

sig. Särskilt om man vill engagera sig i så många projekt och förändringar kan det vara svårt 

att säga nej till en förfrågan att vara med i exempelvis en projektgrupp. Detta kan kopplas till 

Theorells (2003) reonemang om att delaktighet kan ha negativa konsekvenser också, då det 

bl.a. kan skapa ångest.  Delaktighet behöver alltså inte vara något positivt för alla. Om 

delaktighet leder till högre arbetsbelastning och man då får mindre tid till de primära 

arbetsuppgifterna kan det i sin tur leda till stress. Det måste således finnas möjlighet och 

förutsättningar för att återhämta sig för att delaktighet inte ska omvandlas till något negativt. 

 

På IDEs gradering av delaktighet svarade respondenterna olika beroende på om det gällde 

delaktighet generellt på arbetet eller i projektet. Generellt på arbetet skiljde sig det inte 

nämnvärt mellan grupperna som varit antingen delaktiga i projektgruppen eller inte. Det var 

då de två högsta nivåer av delaktighet som dominerade; jag deltar med lika villkor samt jag 

bestämmer själv. 

För delaktighet i projektet varierade nivåerna, som förväntat, lite mer. Både mellan de två 

grupperna men även mellan de anställda som varit i samma grupp. Allt från nivå 3 (jag kan ge 

min åsikt) till nivå 6 (jag bestämmer själv) kryssades i. 

Båda dessa resultat var häpnadsväckande med tanke på de resultat som IDE:s studie hade gett, 

dvs. att ingen, inte ens mellanchefer, uppnådde nivå 5 i delaktighet (IDE, 1981:186, Se Heller 

et al, 1998:159–160). Den lägsta nivån i vår kvalitativa undersökning var nivå 3.  

Vi kan tänka oss att vårt resultat skiljer sig så pass eftersom det verkar som IDE:s studie var 

gjord på en fabrik (eftersom de yrkesgrupper de tar upp är arbetare, förmän och mellanchefer) 

samt att den är utförd på 1980-talet, då inte medbestämmande var lika vanligt som idag. Detta 

kan påverka det stora glappet i vårt respektive deras resultat. Dessutom är vi medvetna att 

studien inte gjordes under exakt samma förutsättningar. Det vill säga, vi ställde inte upp olika 
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scenarion där de skulle gradera sig i delaktighetsskalan på sex nivåer, såsom IDE gjorde, utan 

vi gjorde ett mer allomfattande formulär.  Se vidare kritisk diskussion om studien i avsnitt 7.1 

Diskussion. 

Enligt ovanstående graderingskala av delaktighet samt utifrån intervjuresultatet verkar det 

som att, enligt Cresseys (2004) delaktighetsmodell nedan, de som varit direkt delaktiga i 

projektet främst ligger på högra sidan – direkt delaktighet, medan de som varit indirekt 

delaktiga i projektet främst ligger på den vänstra sidan – representativ, indirekt delaktighet. (I: 

Svensson et al, 2008:41) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi kan finna dessa liknelser i svaren på frågan om hur man hade varit delaktig i projektet. Då 

de som hade varit indirekt delaktiga övervägande svarade att de hade fått vara med och 

bestämma i viss mån, samtidigt som det mycket redan var bestämt då, vilket vi anser vara mer 

som rådgivning och konsultation. De som var direkt delaktiga i projektet fick från början vara 

med i problemlösningsfasen och ha en öppen dialog med ledningen samt att de arbetade i 

team. Man skulle också kunna skilja på de båda grupperna genom Lockes et al (1986) 

definitioner på vilket inflytande man har i beslutsfattandet då det i så fall skulle vara 

delegering för de indirekt delaktiga samt delaktighet för de direkt delaktiga (se Nonås, 

2005:38). 

 

6.3 Engagemang 

Enligt Mayers et al (2010) engagemangsmodell verkar det som att alla, som vi talade med, är 

fullt engagerade på arbetet det vill säga, när man har en inre motivation och tycker att alla 

arbetsuppgifter, även de som är mindre motiverande än andra, är meningsfulla. Detta trots att 

alla inte varit lika delaktiga i just denna förändringen. Anledningen till att vi inte kan se någon 

större skillnad på upplevelser mellan de anställda som varit med i just detta projekt och de 

anställda som inte varit med kan vara att det finns så många projekt i gång samtidigt. Var man 

inte delaktig i detta projektet/förändringen så är man delaktig i ett annat. Det är därför svårt att 

se om ett visst projekt engagerar mer än andra. Visst kan man mäta det i tid, men som Macey 

och Schneider (2008:14–15) menar så råder det delade meningar om engagemang är ett 

kvalitativt eller kvantitativt beteende. Däremot kan vi ju inte veta med säkerhet hur 
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engagerade de anställda är eftersom engagemang, som nämnts tidigare, är svårt att mäta 

(Berglund, 2010:21). 

 

6.4 Delaktighet och engagemang 

Nästan alla respondenter svarade även att delaktighet, i exempelvis projekt som detta, faktiskt 

skapar ett större engagemang hos dem. Detta kan vi finna belägg för i tidigare forskning från 

Nonås (2005:36) samt Lines (2004) att delaktighet och inflytande är en förutsättning för att de 

anställda ska engagera sig i förändringen - en framgångsrik förändring.  Alla respondenter 

verkar tycka att förändringen har blivit till det bättre, vilket vi skulle säga känneteckna en 

framgångsrik förändring. Enligt Heller et al (1998:10) är det också mer troligt att anställda 

fullgör ett beslut som de varit med att skapa än ett beslut som kommer från ledningen. Detta 

fick vi också fick bekräftat i intervjuerna, att de anställda inte haft några svårigheter att skifta 

från det gamla till det nya regelverket, eftersom de har fått vara med och besluta om det. 

 

Sammanfattningsvis kan det, för många, ökade engagemanget kopplas ihop med det faktum 

att det faktiskt finns fler förändringsprojekt nu än tidigare på organisationen att vara delaktig 

i. Både delaktighet och engagemang sågs som övervägande positiva inslag vid en förändring, 

vilket i sin ur går i linje med att delaktighet, och engagemang, hos de anställda skapar 

förutsättningar för en lyckad organisationsförändring (Hashim, 2013; Fuchs & Prouska, 2014; 

Nonås, 2005; Lines, 2004; Heller et al, 1998). 

 

6.5 Slutsats 

För att återknyta till vårt syfte och våra frågeställningar görs nedan en slutsats för att besvara 

dessa. 

Vårt syfte med studien var att undersöka en yrkesgrupps upplevelser av delaktighet vid 

förändring och engagemang på arbetet. Hur upplever de anställda sin delaktighet vid 

förändringar i organisationen och om, och i så fall hur, de anser att det påverkar deras 

engagemang på arbetet?   

Konklusionen här blev att vi fick en bra inblick och förståelse hur intervjurespondenterna 

upplevde både delaktighet vid förändring i organisationen samt engagemang. Vid en överblick 

av det kvalitativa resultatet får vi en indikation på att de anställda upplever hög delaktighet 

både vid enskilda förändringar men också generellt på arbetet samt ett högt engagemang. 

Utifrån de anställdas svar kan vi dra slutsatsen om att delaktighet och engagemang är något 

som för de intervjuade går hand i hand och som kan påverka varandra. Självklart finns det 

flera faktorer som kan påverka både engagemang och delaktighet och dessa är inte 

uteslutande, men det verkar, enligt respondenternas svar, vara någon koppling mellan dessa. 

De anställda verkar var tillfredställda på jobbet, nöjda med de uppgifter, delaktighet och 

ansvar de får, de upplever i sin tur även stort engagemanget på arbetet. Det går i linje med 

Barnes och Colliers (2013) samt Bedarkar och Pendita (2013) forskning om att 

arbetstillfredställselse kan påverka engagemanget på arbetet positivt.  

Skillnaderna mellan delaktighet och engagemang är dock, enligt respondenterna, svåra att 

definiera. Intervjurespondenterna hade fler sätt att definiera både engagemang och 

delaktighet, men det fanns ändå en röd tråd genom svaren. 
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Våra frågeställningar var följande: 

-Hur upplever de anställda att delaktighet vid en förändring påverkar deras engagemang på 

arbetet? 

samt 

-Skiljer sig denna upplevelse från anställda som inte har varit lika delaktiga i en förändring? 

På den första frågan indikerar resultatet på att respondenterna upplever att delaktighet vid 

förändringar kan påverka deras engagemang. Ju mer delaktig man får möjlighet att vara, desto 

bättre förutsättning för att öka engagemanget både i förändringen och på arbetet. Vissa 

respondenter menade att dessa två är i ett ömsesidigt förhållande som behövs för att den andra 

ska kunna fungera. Samtidigt var det respondenter som tvärtemot upplevde att delaktighet inte 

alls påverkade engagemanget och/eller tvärtom. 

Den andra frågeställningen har varit svår att bena ut genom intervjuresultaten. Eftersom 

hälften av vår urvalsgrupp till intervjuerna hade varit direkt delaktiga i en nyligen genomförd 

förändring och den andra hälften hade varit indirekt delaktiga i samma förändring var vår 

ambition att jämföra dessa två grupper för att se om de upplevde engagemanget på olika sätt 

eftersom de hade varit olika delaktiga i förändringen. Då vi sedan fick reda på att anställda, 

som varit indirekt delaktiga i just den förändring som avses i denna studie, varit delaktiga i 

andra projektgrupper och förändringar istället, kan detta ha varit en faktor till att vi alltså inte 

har sett någon skillnad i det upplevda engagemanget mellan grupperna beroende på hur 

delaktiga de har varit.  

Det kan alltså ha varit svårt för intervjurespondenterna som var indirekt delaktiga att isolera 

sina tankar om delaktighet och engagemang endast till detta projektet, vilket var vår 

målsättning från början. 
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7. DISKUSSION 

 

7.1 Diskussion 

Intervjurespondenterna i studien verkade som sagt uppleva en hög grad av delaktighet och de 

verkade ha möjlighet att själv kunna påverka vilken grad av både delaktighet och engagemang 

som de ville ha. 

I inledningen av denna studie framhölls det att delaktighet kan vara en av ¨nycklarna¨ till att 

skapa friska företag, vilket absolut verkar bevisas i denna organisation. De anställda hade en 

positiv inställning till jobbet överlag, och det verkade vara en hög grad av trivsamhet internt 

inom organisationen.  

Utifrån intervjusvaren så verkar de anställda, precis som med delaktighet, uppleva en hög 

grad av engagemang. Att engagemang innebar en utveckling av sig själv både privat och som 

anställda var också något som nämndes i intervjusvaren. Möjligheten att utvecklas genom att 

vara engagerad var något som gjorde engagemang till något viktigt i arbetet. 

I inledningen av studien nämns det att brist på engagemang kan vara ett tecken på ett dåligt 

genomfört psykosocialt miljöarbete. Om man ska förlita sig på detta så betyder det att 

organisationens arbete med den psykosociala arbetsmiljön har varit lyckad eftersom de 

anställdas upplevelse av engagemang på arbetet verkar vara hög. Detta går även i linje med 

Torps et al (2012) studie om att engagemang, och främjandet av det, kan skapa förutsättningar 

för en bättre psykisk arbetsmiljö. 

I förhållande till tidigare forskning anser vi att vår studie främst bidrar till att bekräfta den. 

I vissa fall har vår studie dock visat resultat som skiljer sig markant från tidigare forskning 

och teori. Den studien vi syftar på är den som Heller at al (1998) refererar till. I den studien  

verkar de anställda uppleva sig som främst odelaktiga i arbetet, de når knappt nivå 3. I vår 

studie var resultatet nästan raka motsatsen, då delaktigheten var hög och nådde alla de högre 

nivåerna. En kritisk diskussion bör föras kring detta då studien är gammal, sedan 1981, samt 

utförd på en fabrik. Detta betyder att det är inom arbetarsektorn, vår studie är gjord inom 

tjänstemannasektorn och det kan alltså påverka den stora skillnaden. Dessutom är graden av 

medbestämmande högre idag än den var för 35 år sedan. Allt detta kan tyvärr bidra till att 

sänka trovärdigheten av vår studie. Vi har ändå valt att ha med denna eftersom vi anser att 

delaktighetsstegen fortfarande är relevant för vår studie, däremot är den jämförande aspekten 

inte så relevant. 

Det verkar verkligen som organisationen som ju både i personalpolicy, värdeord och vision 

framhäver lärande och utveckling, som stimulerar delaktighet och engagemang, samt 

engagemang för sig, vilket gör att organisationen genomsyras av både delaktighet och 

engagemang. Detta leder till att de anställda upplever att de både kan vara delaktiga och 

engagerade i den utsträckning de vill. ”Walk the talk” är ett talesätt som vi anser verkligen 

stämmer in på denna organisationen. 

 

7.2 Bidrag till den arbetsvetenskapliga forskningen 

Vår studie har alltså främst bekräftat mycket av tidigare forskning och teori som har använts 

under studiens gång. Dessutom kan man säga att vi har undersökt delaktighet från en 
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gruppaspekt eftersom vi ämnade undersöka skillnaden mellan grupper som är på samma nivå i 

organisationen, men ändå, inom vissa områden, olika delaktiga. Även det faktum att vi har 

gjort en studie som behandlar tre områden inom arbetsvetenskaplig forskning i en studie; 

delaktighet, organisationsförändring samt engagemang på arbetet. Dessa typer av studier har 

vi inte kunnat hitta och vi anser därför att vi har sammanfogat tre, i dagens läge, relevanta 

ämnen. 

7.3 Metodens betydelse för resultatet 

Vi är nöjda med vårt val att ha enskilda intervjuer med de anställda. Ett alternativ hade kunnat 

vara att ha en gruppintervju med de olika grupperna, direkt delaktiga samt indirekt delaktiga, 

för sig för att få flera perspektiv samtidigt och samtidigt en diskussion. Det finns mycket att 

hämta från gruppdynamik så man skulle kunna få ett mer nyanserat samt bredare resultat då 

vissa saker som någon annan inte tänkte på tas upp och så spinner de också vidare på det. Det 

hade också kunnat bli en mer ensidigare form eftersom alla kan inte blir lika aktiva eller inte 

vill säga något som inte passar in. Man får helt enkelt inte får höras på samma sätt som om 

man sitter i en enskild intervju. Som vissa sa på intervjuerna, grupparbeten och workshops är 

inte ett forum för alla. 

Om tiden hade funnits hade det också varit givande att genomföra en enkät även inom andra 

professioner på organisationen. Enkät skulle dock vara svårt att hantera detta ämne som ofta 

handlar om hur respondenterna upplever, i detta fall, delaktighet och engagemang. Men det 

skulle kunna ha fungerat som en slags förundersökning för att få en bredare bild av 

organisationen, för att utifrån det kvantitativa resultatet sedan gå djupare i ämnet med 

intervjuerna. 

7.4 Förslag till vidare forskning 

Det finns mycket forskning om delaktighet, delaktighet vid förändring samt engagemang på 

arbetet, men främst då var för sig eller som rör effektiviteten på organisationen. Vi menar att 

man borde kombinera dessa faktorer i forskningen, dels för att tydligare se vad som främjar 

vad, men även för att se hur ingen/låg delaktighet eller inget/lågt engagemang påverkar den 

andra. Mer kritisk forskning på båda områden skulle också behövas eftersom det verkar som 

att det främst ges en övervägande glorifierad bild över både delaktighet och engagemang. 

Som vi nämnt så finns det en fin linje över hur det kan gå för långt och bli problem istället för 

att dessa ger möjligheter. 

 

Ytterligare en fråga som vi känner är intressant att forska om skulle vara vilka val man står för 

inför sådana här beslut. När exempelvis ledningen bestämmer sig för att inte outsourca 

uppgiften exempelvis ett projekt, som annars verkar vara ett ganska vanligt inslag i dagens 

organisationer, och istället låta sina anställda sköta det. Hur påverkar det de anställda? Tjänar 

organisationen på det ekonomiskt, eftersom de anställda då istället gör annat än vad deras 

rollbeskrivning säger? Blir anställda stressade av detta extraarbete? Hur delaktiga ska 

medarbetarna behöva vara eller är det en fråga om de vill vara delaktiga? Är det långsiktigt 

smart för organisationen att göra på det sättet eller är det bara en kortsiktig lösning? Många 

frågor som skulle vara spännande att få svar på. 
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En annan intressant koppling att undersöka, i samma tema med delaktighet-engagemang, 

skulle vara en jämförande studie mellan arbetare och tjänstemän, då statistik från SCB (2015) 

visar att det ofta är ganska stor skillnad på inflytandegrad både mellan tjänstemän och 

arbetare, men även mellan könen. Ett exempel är inflytande över förläggning av arbetstid. 

Nästan 45 % av arbetarna, båda könen, saknar detta inflytande medan bara 15 % män 

respektive 22% av kvinnorna i tjänstemannasektorn saknar detta inflytande. Även den gamla 

studien från IDE väckte detta intresse. 
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BILAGA 1  

INTERVJUGUIDE för de som inte varit (lika/direkt) delaktiga 

 

Börja med att berätta om din roll på företaget och hur länge du har jobbat här. 

DELAKTIGHET - Vad är delaktighet för dig? 

1. Hur har du varit delaktig i projektet? Hade du viljat varit mer delaktig än du fick? 

2. Upplever du att det är orättvist att alla inte har fått varit delaktiga i projektet? 

3. Hur har förändringen påverkat dig i ditt arbete?  

4. Har det funnits möjlighet för dig att komma med feedback på de beslut och förändringar 

som gjorts? 

5. Vad finns det för fördelar med att vara delaktig tycker du? Vilka nackdelar finns det? 

6. Utöver detta projekt finns det andra möjligheter på din arbetsplats att vara delaktig och 

påverka på din arbetsplats? Hur då i så fall? 

7. Är det viktig för dig att känna att du kan påverka och vara delaktig i din yrkesroll? 

Varför/varför inte? 

ENGAGEMANG - Vad är engagemang för dig? 

1. Hur har ditt engagemang utvecklats/förändrats under din tid hos X (organisationen)? Ökat 

eller minskat? 

2. Vad är det som gör att du engagerar dig på detta arbete/ Vad gör att du inte engagerar dig? 

3. Engagerar du dig när du jobbar ensam, eller i team? 

4. I vilken grad ser du fram emot att gå till arbetet varje dag? (1 stämmer inte- 10 stämmer 

mycket bra) 

5. Känner du att du har möjlighet att utvecklas i ditt arbete? På vilket sätt? 

6. Känner du att du har möjlighet att prestera i ditt jobb, och blir dina prestationer 

uppmärksammade? 

7. Vad får dig engagerad på jobbet? 

8. Tycker du att delaktighet och engagemang hänger ihop? I så fall hur?  

 

Är det något ytterligare du har att tillägga kring detta tema? 
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BILAGA 2 

INTERVJUGUIDE för de som varit delaktiga  

Börja med att berätta om din roll på företaget och hur länge du har jobbat här. 

DELAKTIGHET – Vad är delaktighet för dig? 

1. Hur har du varit delaktig i projektet? Hade du viljat vara mer delaktig än du fick? 

2. Vad finns det för fördelar med att vara delaktig tycker du? Vilka nackdelar finns det? 

3. Tror du att de som inte har fått vara delaktiga i detta projekt känner orättvisa? 

4. Upplevde du att du kunde påverka gruppens diskussioner och beslut? 

5. Hur har förändringen påverkat dig i ditt arbete? 

6. Utöver detta projekt finns det möjligheter på din arbetsplats att vara delaktig och påverka 

på din arbetsplats? Hur då i så fall? 

7. Är det viktig för dig att känna att du kan påverka och vara delaktig i din yrkesroll? 

Varför/varför inte? 

ENGAGEMANG – Vad är engagemang för dig? 

1. Hur har ditt engagemang utvecklats/förändrats under din tid hos X (organisationen)? Ökat 

eller minskat? 

2.  Vad är det som gör att du engagerar dig på detta arbete/ Vad gör att du inte engagerar dig? 

3. Känner du dig mer engagerad i arbetet när du får vara delaktigt, t.ex. som i detta projekt? 

4. Känner du att du engagerar dig mer när du jobbar ensam eller i team? 

5. I vilken grad ser du fram emot att gå till arbetet varje dag? (1 stämmer inte -10 stämmer 

mycket bra) 

6. Känner du att du har möjlighet att utvecklas i ditt arbete? På vilket sätt? 

7. Känner du att du har möjlighet att prestera i ditt jobb, och blir dina prestationer 

uppmärksammade? 

8. Vad får dig engagerad på jobbet? 

9. Tycker du att delaktighet och engagemang hänger ihop? I så fall hur?  

 

Är det något ytterligare du har att tillägga kring detta tema? 
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BILAGA 3 

Delaktighetsformulär 

 I Projektet Generellt på 

arbetet 

Jag var/är inte alls involverad   

Jag var/är informerad om 

förändringar på förhand 

  

Jag fick/får ge min åsikt   

Min åsikt blev/blir beaktad   

Jag deltar med lika stor 

betydelse som de andra 

  

Jag kunde/kan ta egna beslut   
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