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Sammanfattning 
Denna studie behandlar delaktighet inom en byråkratisk organisationsform i en västsvensk 

kommun. Den ämnar ta reda på om demografiska faktorer har en avgörande betydelse för hur 

personal upplever delaktighet på arbetsplatsen. Med hjälp av en enkätstudie jämförs kön, 

ålder och anställningslängd mot tre nivåer av delaktighet: att få sin röst hörd, möjlighet till att 

forma arbetsplatsen och att inkluderas i beslutsprocesser. Chi-två metoden används för att 

upptäcka eventuella samband. De tre nivåerna av delaktighet har arbetats fram genom teorin 

om human relations, som här ställs i kontrast till byråkratin inom organisationsteorins 

strukturella perspektiv. Byråkratin lämnar föga utrymme för delaktighet, medan de 

huvudsakliga beståndsdelarna i human relations i stort handlar om just delaktighet. Tidigare 

forskning visar fördelar med delaktighet i organisationer generellt sett, men det föreligger 

svårigheter att applicera en sådan organisationsform i en regelstyrd kommunal verksamhet. 

Studien har dock ett grundläggande antagande om att personalen inom den offentliga sektorn 

ändå upplever ett visst mått av delaktighet. Frågan är om denna upplevda delaktighet styrs av 

demografiska faktorer. Svaret på denna fråga kom efter 21 hypotesprövningar, och resultatet 

var tydligt. Det visade att kvinnor och män, människor i studiens båda åldersgrupper och 

personal med olika anställningslängd upplever delaktighet på ett relativt snarlikt sätt. Det 

finns ingen avgörande skillnad som kan styrka att män upplever delaktighet annorlunda än 

kvinnor, eller någon skillnad rörande ålder eller anställningslängd. Det tycks snarare vara en 

fråga om att forska vidare med utgångsblick i arbetsmiljön och arbetsplatsens kultur – för att 

se om de faktorerna påverkar hur personalen upplever delaktighet. 
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1. Inledning 

Kan delaktighet vara relevant för en offentlig organisation? Det är en fråga som gärna vill ta 

hänsyn till flera perspektiv för att få ett svar. Denna tanke är i alla fall studiens huvudsakliga 

spörsmål och kan ses som en följetång genom hela studien. Inom byråkratin – den typiska 

organisationsformen för en offentlig organisation – håller strukturen traditionellt sett dörrarna 

stängda för delaktighet (Flaa, Hofoss, Holmer-Hoven, Medhus & Ronning, 2011, s.22, 27-

28). Ändå finner vi spår av frågans relevans inom svensk lagstiftning, närmare bestämt Lag 

(1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Delaktighet tycks vara en folklig vilja eftersom 

den har funnit ett uttryck på ett juridiskt plan. Kan alltså dörrarna öppnas för en mer 

omfattande nivå av delaktighet inom offentlig sektor? 

Egentligen är det svenska demokratiska systemet byggt på en politisk delaktighet som främst 

utkristalliseras genom rösträtt, även om andra möjligheter finns till medborgerligt deltagande 

(Bengtsson, 2012, s.34-35). Denna grundläggande demokratiska delaktighet är dock 

begränsad till en politisk nivå. På tjänstemannanivå innebär inte rösträtten delaktighet på den 

faktiska arbetsplatsen. Att få sin röst hörd, att ges möjlighet till att forma arbetsplatsen och att 

bli inkluderad i en aktuell beslutsprocess, är ingen självklarhet i en byråkrati. 

Teoretiskt sett finns mycket att hämta som rör just delaktighet. Det perspektiv inom 

organisationsteorin som i mångt och mycket bygger på delaktighet kallas för human relations. 

Forskning inom denna teori fokuserar i huvudsak på den privata sektorn. Att applicera 

delaktigheten på en offentlig myndighet skulle potentiellt sett innebära svårigheter. Hierarkin 

inom byråkratin fungerar nämligen som en flaskhals för att i någon vidare utsträckning ta 

hänsyn till personalens trivsel (Bolman & Deal, 2014, s.155). 

Ändå visar forskning inom human relations att delaktighet har tydliga fördelar för en 

organisation (Applebaum, Baily, Berg & Kalleberg, 2000, s.228). Resultatet av sådan 

forskning ligger som ett överhängande problem för den byråkratiska organisationsformen 

inom offentlig sektor. Detta eftersom den i någon mån motbevisar byråkratins faktiska nytta. 

Men kanske kan problemet vändas tillbaka mot human relations, för hur passar egentligen 

delaktighet i en regelstyrd och formell verksamhet? Är struktur och hierarki verkligen 

överlägset? Som nämnt ovan så finns en inbakad delaktighet på svenska arbetsplatser. I 

verkligheten har den dock en övervägande indirekt karaktär och innebär inte någon aktiv form 

av delaktighet. 

Den inledande frågan om delaktighetens relevans inom offentlig sektor kanske inte kan 

besvaras utan att någon myndighet gör ett skifte i organisationsformen, och faktiskt applicerar 

delaktighet på arbetsplatsen. Utan detta kan ingen forskning bedrivas och ingen arbetsplats 

kan njuta av potentiella fördelar. Den inledande frågan för denna studie förskjuter således 

fokus mot den potentiella delaktigheten som redan existerar i en byråkratisk 

organisationsform. Tidigare forskning har visat att ingen nämnvärd sådan existerar, i alla fall 

inte på ett sätt som har varit avgörande för verksamheten (Paldanius, 1999, s.111). Den 

inledande frågan förädlas därmed ytterligare, och kommer att fokusera på hur personalen 

upplever delaktighet inom offentlig sektor. Finns det några demografiska faktorer som spelar 

in? 

Studien har landat i en västsvensk kommun för att, i en kvantitativ undersökning, jämföra 

demografiska faktorer, såsom kön, ålder och anställningslängd, mot hur delaktigheten upplevs 
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på arbetsplatsen. Det är kommunens anställda inom olika sektioner som är av intresse, och 

syftet med studien har utformats med tanke på deras bidrag till undersökningen. 

I studien kommer vi att titta på tidigare forskning som rör delaktighetens fördelar i en 

organisation, och hur delaktighet upplevs inom den offentliga sektorn. På så vis får vi en 

inblick inom området som rör både delaktighet i sig och delaktighetens passform i den 

byråkratiska organisationsformen. Teoriavsnittet kommer också att handla om 

organisationsformer i förhållande till delaktighet. Eftersom vi intresserar oss för struktur så 

tittar vi främst på byråkratin inom det strukturella perspektivet, samt human relations. Utifrån 

teorin får studien en adekvat uppfattning om delaktighet som fenomen, utifrån vilken vi kan 

utforma en lämplig enkät. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om demografiska faktorer påverkar upplevelsen av 

delaktighet i en byråkratisk miljö. Studien fokuserar på lokal delaktighet – den verksamhet 

som rör den lokala enheten där individen är placerad – och ämnar undersöka orsakssamband 

mellan demografiska faktorer samt graden av upplevd delaktighet.  

Frågeställningar 

 Finns det något samband mellan upplevd delaktighet och demografiska faktorer såsom 

kön, ålder och anställningslängd? 

 Hur skiljer sig upplevelsen av delaktighet mellan män och kvinnor? 

 Hur skiljer sig upplevelsen av delaktighet mellan olika åldersgrupper? 

 Hur skiljer sig upplevelsen av delaktighet mellan personal med olika 

anställningslängd? 

 

1.2 Undersökningsvariabler och hypoteser 

Studien som är kvantitativ ämnar ta reda på hur demografiska faktorer relaterar till hur 

delaktighet upplevs av personalen i en västsvensk kommun. De demografiska 

undersökningsvariablerna som är av intresse har avgränsats till de mest relevanta och 

framträdande: kön, ålder och anställningslängd. För att utforma relevanta variabler som rör 

delaktighet har vi undersökt de viktigaste beståndsdelarna av teorin kring human relations. 

Det handlar om att personalen har en röst, har möjlighet att forma arbetsplatsen och blir 

inkluderad i beslutsprocesser. Populationen för studien är personal inom offentlig sektor i en 

västsvensk kommun. 

När vi har fått det empiriska råmaterialet kommer Chi-två-metoden att användas för att göra 

hypotesprövningar. Vi kommer därför att få två hypoteser för varje prövning som görs, 

nämligen en nollhypotes och en mothypotes. Nollhypotesen menar att det inte finns något 

samband mellan de demografiska faktorerna och den upplevda delaktigheten. Mothypotesen 

menar på motsatt sätt att det finns ett samband. 
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2. Bakgrund 

Vi har av etiska skäl valt att inte avslöja några detaljer kring respondenterna. Därför 

specificeras inte förvaltning eller någon annan detalj. Endast kommunens namn framgår 

diskret av följande fakta om den västsvenska kommunen. Anledningen till detta har att göra 

med avväganden som rör respondenternas trygghet. Enkäten om hur personalen upplever 

delaktighet kan potentiellt sett upplevas som en utvärdering av chefens roll, vilket är något vi 

i allra största mån vill undvika. Vi kommer ändå att ge en generell beskrivning av viktiga 

aspekter som rör kommunen. 

Den västsvenska kommunen är en mindre kommun med en befolkning på mellan 10 000 och 

20 000 invånare. Kommunen har vuxit fram sedan den bildades på 1970-talet. Idag finns det 

en centralort med gymnasium, och i övrigt finns grundskolor och förskolor även på de mindre 

orterna. Detsamma gäller för äldreboende och verksamhet inom hemtjänst. Centralorten har 

även ett huvudbibliotek och kulturskola. De statliga myndigheterna som exempelvis 

Arbetsförmedlingen och Polisen har också ett säte i kommunens centralort. Den dominerande 

arbetsmarknaden är inom tillverkningsindustrin. (Tranemo kommun 1 2017) 

Den kommunala offentliga verksamheten är indelad i sektioner där lärandesektionen är den 

största. Varje sektion leds av en tjänsteman i enlighet med en vanlig byråkratisk struktur. 

Utöver detta finns i fallande led mellanchefer och vanliga tjänstemän. De fem sektioner i 

kommunen är följande: lärarsektionen, omsorgssektionen, tekniska sektionen, 

servicesektionen och näringslivs- och strategisektionen. Servicesektionen har förutom service 

till kommunens invånare även ansvar för ekonomi och personalfrågor. Inom strategisektionen 

behandlas frågor som rör kommunens tillväxt och utveckling i ett långsiktigt perspektiv. Det 

innefattar även frågor rörande folkhälsa, turism, EU och miljö. Lärarsektionen har hand om 

förskolor, grundskola, särskola och gymnasium tillsammans med bibliotek och 

kulturverksamhet. Omsorgssektionen har hand om äldreomsorgen, sjukhemvård och 

socialtjänst. Till sist har tekniska sektionen hand om bostadsanpassning och lösningar för 

färdtjänst samt säkerhetsarbete. Verksamheten rör också infrastruktur, fjärrvärme och rening. 

(Tranemo kommun 2 2017) 

Medborgarens möjlighet till att påverka finns i politiskt engagemang och olika former av 

dialoger eller påtryckningar från organisationer (Tranemo kommun 3 2016). Vår studie 

fokuserar på kommunens anställda och därför riktar vi strålkastaren mot de anställdas 

möjlighet till delaktighet på arbetsplatsen. Här finns kollektivavtal och möjlighet att engagera 

sig i fackliga organisationer. Enligt Bengtsson (2012, s.116) styrs kommuner och dess 

verksamhet av lagar, mer specifikt kommunallagen och ett antal lagar under 

speciallagstiftning. 

Det är i denna miljö och i närhet till denna typ av styrning som denna studie har sin naturliga 

passform. Här finns studiens naturliga målgrupp – tillika respondenter. Det är personalen, 

tjänstemännen, som jobbar i den styrda verksamheten som är av intresse. Det är deras 

upplevelse av delaktighet som ska undersökas. 
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3. Tidigare forskning 

De som intresserar sig för forskning inom delaktighet är i huvudsak forskare som fattat tycke 

för HR-perspektivet (human relations) inom organisationsteorin. Boleman & Deal (2014, 

s.189) menar att forskning på detta område visar samband mellan delaktighet och ökad 

produktivitet. 

Samtidigt lämnar byråkratin föga utrymme för delaktighet eftersom den är alltför vertikal. 

Snarare betonas regler samtidigt som kommunikationen går som i ett stuprör från 

tjänstemännen i fallande led (Flaa, Hofoss, Holmer-Hoven, Medhus & Ronning, 2011, s.27-

28). Detta föranleder en fråga om hur delaktighet kan se ut på en arbetsplats inom offentlig 

sektor där byråkratin i huvudsak råder. Vi letar därför efter några nyckelfaktorer inom tidigare 

forskning som kan ge en indikation på vad vi kan förvänta oss i vår studie. 

Eftersom det inte finns studier som sätter demografin i relation till delaktighet, så har vi tittat 

på närbesläktade områden. Vi har alltså sökt efter något som kan hindra delaktighet. 

Diskriminering i förhållande till demografiska faktorer står i direkt relation till individens 

möjlighet till delaktighet. Här bistår Diskrimineringsombudsmannen (2010) med en relevant 

rapport. Utöver detta finns forskning kring den nyanställdas möjlighet att komma in på och bli 

en del av arbetsplatsen. 

 

3.1 Tidigare forskning om delaktighet 

Det är ganska tunt med forskning om delaktighet inom offentlig verksamhet. En svensk 

avhandling utförd av Paldanius (1999) behandlar området. Utöver detta en amerikansk studie 

av Applebaum, Baily, Berg & Kalleberg (2000) som undersöker effekten av delaktighet. Den 

svenska studien är inriktad mot offentlig och kommunal verksamhet, medan karaktären på den 

amerikanska studien gör det mer eller mindre irrelevant om det gäller den privata eller 

offentliga sektorn. 

Till en början lyfter vi fram Paldanius (1999) studie om delaktighet, som inriktar sig på 

organisationsförändring i två kommuner. Den visar att delaktighet är viktig både som mål och 

som medel. Delaktighet ökar effektiviteten och produktiviteten samtidigt som den bidrar till 

organisationens struktur. Han skildrar också hur chefer och anställda kan ha olika perspektiv 

på delaktighet. Bland annat kan chefen rikta sitt fokus uppemot toppen av hierarkistegen, 

medan de vanliga tjänstemännens delaktighet tenderar att vara mer ”lokal”. Om de upplever 

delaktighet så sker det inom den egna lokala verksamheten. Dock har de kunnat praktisera en 

”indirekt delaktighet” via fackförbunden. (Paldanius, 1999, s.103, 110) 

Studien visar att varken chefer eller anställda inom kommunerna har upplevt sig själva som 

”nämnvärt delaktiga”. I stället har beslut fattats på högre nivå och personalen har endast fått 

del av information rörande besluten. Paldanius betonar att delaktighet är ett medel som kan 

öka effektiviteten såväl som produktiviteten. Vid en närmare titt fanns det också en skillnad 

mellan den faktiska delaktigheten och den upplevda (i den mån den existerade). En intressant 

betraktelse är också att den mindre kommunen var mer benägen att inkludera andra just på 

grund av mindre resurser. Det blev helt enkelt viktigt att utnyttja dessa. (Paldanius, 1999, 

s.111) 
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När det sedan kommer till själva effekten av delaktighet så bekräftar Applebaum, Baily, Berg 

& Kalleberg (2000) sambandet mellan delaktighet och ökad produktivitet. Deras studie av tre 

olika industrier visade att produktiviteten ökade dels genom den enskilde arbetarens 

effektivitet, dels genom lärandet inom organisationen. Delaktighet skapade en bättre 

arbetsmoral vilket ledde till fördelaktiga förhållanden på arbetsplatsen. Dessutom skapade det 

en bättre relation mellan arbetare och chefer eftersom arbetarnas tillit till cheferna ökade. Med 

detta ökade även trivseln på arbetsplatsen. Applebaum, Baily, Berg & Kalleberg (2000, s.228) 

 

3.1.1 Vår studie i relation till tidigare forskning om delaktighet 

Från Paldanius (1999, s.103, 110-11) kan vi berika denna studie med det faktum att den 

upplevda delaktigheten kan skilja sig från den faktiska. Dessutom får vi en djupare bild 

genom definitionerna ”indirekt delaktighet” och ”lokal delaktighet”. Eftersom det ligger i 

chefskapets natur att inneha delaktighet i sin verksamhet kommer vi att avgränsa studien till 

att omfatta de som inte tilldelas en naturlig delaktighet – alltså personalen. Hur upplever 

personalen delaktighet i den lokala verksamheten där det inte tillfaller dem en naturlig 

delaktighet? 

Medan Paldanius bland annat tar upp en indirekt delaktighet vilket inte innebär att personalen 

upplever delaktighet, så visar Applebaum, Baily, Berg & Kalleberg (2000, s.228) hur direkt 

delaktighet främjar arbetsplatsen. Det finns dock en lucka inom detta forskningsområde 

eftersom fallstudier gärna utgår från direkt delaktighet för att se hur det påverkar 

arbetsplatsen. Den säger ingenting om hur delaktighet upplevs med rådande 

arbetsförhållanden och med hänsyn till andra samband såsom demografiska faktorer. Denna 

uppsats vänder blicken mot sådana faktorer, såsom kön, ålder och anställningslängd, vare sig 

personalen involveras direkt eller endast omsluts av medbestämmandelagen – tillika indirekt 

delaktighet. 

För att sammanfatta: 

 Tidigare forskning utgår från samband mellan å ena sidan direkt delaktighet och å 

andra sidan trivsel och produktivitet. 

 Denna studie utgår från samband mellan å ena sidan upplevd delaktighet och å andra 

sidan demografiska faktorer i en byråkratisk miljö. 

 

3.2 Tidigare forskning rörande studiens demografiska faktorer 

Rapporten ”Upplevelser av diskriminering” (Diskrimineringsombudsmannen, DO, 2010) 

visar hur personal på grund av kön och ålder upplever sig missgynnade på arbetsplatsen. 

Kvinnor upplever att en manlig norm råder på arbetsplatsen, vilket för dem innebär försök att 

”få samma chans” som männen. Antingen görs försök att anpassa sig eller så motsätter sig 

kvinnorna helt enkelt ”orättvisorna” genom ett aktivt motstånd. Det visar sig också att män 

kan känna sig diskriminerade. Det gäller då främst på arbetsplatser med kvinnliga chefer. 

Diskriminering av kvinnor sker dock i större utsträckning än diskriminering av män. 

(Diskrimineringsombudsmannen, DO, 2010, s.24-25) 
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Även ålder kan vara en orsak till upplevd diskriminering. DO:s rapport visar att det kan bli 

svårare att få jobb ju äldre man blir. Samtidigt är gränsen för gammal och ung i arbetslivet 

alldeles för tunn. Diskriminering på grund av ålder är främst något som äldre upplever, även 

om det kan drabba människor i alla åldrar. För äldre blir upplevelsen mer kännbar eftersom de 

känner att de har mer att förlora. DO:s statistik visar att män utgör 60 procent av alla anmälda 

fall som rör åldersdiskriminering. (Diskrimineringsombudsmannen, DO, 2010, s.38-39) 

Gällande arbetslängd så har Klein & Weaver (2000) undersökt möjligheten för nyanställda att 

komma in och ta plats på arbetsplatsen. Deras forskning pekar mot att socialiseringsprocessen 

är viktig för detta ändamål. För att en nyanställd ska få en starkare emotionell koppling till 

organisationen är engagemang av ”faddrar” i form av introduktion en vital aspekt. De behöver 

alltså engageras av mer erfarna kollegor. (Klein & Weaver, 2000, s47, 60) 

 

3.2.1 Vår studie i relation till de demografiska faktorerna 

DO:s rapport visar att kvinnor kan förväntas uppleva diskriminering i större utsträckning än 

män. Gällande ålder är det äldre som i huvudsak känner sig diskriminerade. Rörande 

anställningslängd kan vi ana att det råder en naturlig obalans gällande delaktighet mellan 

långtidsanställda och nyanställda. Men ju snabbare den nyanställde socialiseras desto större 

möjligheter finns till att ta plats på arbetsplatsen. Vi kan förvänta oss att nyanställda upplever 

delaktighet i mindre utsträckning än vad långtidsanställda gör. Vi kommer därför att 

formulera våra hypoteser utifrån förväntningarna från resultatet av ovanstående forskning 

kring de demografiska faktorerna. 
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4. Teori 

I teoriavsnittet kommer vi inrikta oss på två olika perspektiv, det strukturella och human 

relations (ett perspektiv som sätter medlemmen i fokus). I det strukturella perspektivet finner 

vi byråkratin som knappt lämnar något utrymme för delaktighet. Vi kommer belysa vilka 

faktorer som på ett avgörande sätt hämmar delaktighet i en byråkratisk organisationsform, för 

att sedan gå vidare och titta på HR-perspektivet. Som en klar motpol till byråkratin utgår HR-

perspektivet från individen och skapar en arbetsmiljö som nästintill kräver delaktighet. 

 

4.1 Byråkrati 

Enligt Christensen, Lagreid, Roness & Rovik (2005) är den byråkratiska organisationsformen 

formell och har en tydlig hierarkisk struktur. Arbetsuppgifterna är följaktligen formellt 

bestämda och likaså individens position och roll. Detta opersonliga förhållningssätt till 

organisationen och arbetsuppgifterna regleras dessutom av lagar och regler som ska 

efterföljas. Kort sagt är arbetsplatsen ett formellt landskap som inte förutsätter en viss individ. 

Hierarkin spelar i stället en avgörande roll för organisationens sätt att fungera. Möjligheten att 

avancera i sin karriär är kopplat till hierarkin där det finns fasta jobb till vilka de anställda kan 

befordras. På varje nivå finns speciella rutiner som specificerar vem som ska göra en 

arbetsuppgift och hur arbetet ska utföras. Det som speciellt kännetecknar byråkratin är den 

höga graden av arbetsfördelning. I praktiken innebär hierarkin att det förekommer en tydlig 

över- och underordning. Både information och beslut går genom vertikala kanaler, och den 

som befinner sig i underordnad position tar emot instruktioner som den överordnade ger. 

Detta arbetsförhållande kan kopplas till en känsla av plikt av den underordnade, eller helt 

enkelt att individen vill optimera sina möjligheter för att stiga i graderna. (Christensen, 

Lagreid, Roness & Rovik, 2005, s.36-37, 42) 

Samspelet mellan olika nivåer inom organisationen kallas för vertikal samordning. Det finns 

också mellan organisationer och kan tydliggöras i den politiska administrationen. Den 

horisontella samordningen handlar i stället om förhållandet på samma nivå. Exempelvis kan 

arbetet fördelas efter ett givet mål eller en sektor. Utrymmet för delaktighet börjar här bli 

synligt, men är ingen självklarhet. Snarare begränsas delaktighet på grund av några faktorer 

som kan återfinnas i byråkratins kärna. (Christensen, Lagreid, Roness & Rovik, 2005, s.37) 

Dels spelar centraliseringen en avgörande roll när det gäller vad som får göras på lägre nivåer. 

Beslutsfattande i centraliserade organisationer sker i huvudsak på en högre nivå, och på lägre 

ska besluten följas. I decentraliserade organisationer kan många beslut däremot överföras till 

den lägre nivån. Dels medför den tydliga arbetsfördelningen, de etablerade rutinerna och 

hierarkin att personalen gör som de är tillsagda eftersom de skiljer på privata och offentliga 

intressen. Inbyggd i organisationen är också normer som hör samman med hierarkin. 

Möjligheten till att avancera på karriärstegen ligger då i att anpassa sig efter dessa. 

Medlemmarna får heller inte delta i alla frågor eftersom delar av dem behandlas på en annan 

nivå i hierarkin. Även informationen kan medlemmarna bli utan. Det viktiga för personalen är 

att följa regler och utföra de arbetsuppgifter som är tilldelade med hjälp av de rutiner som är 

uppsatta. (Christensen, Lagreid, Roness & Rovik, 2005, s.40-42) 
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4.2 Human relations 

Bolman & Deal (2014) menar att teorin om human relations utgår från att individen är till 

nytta för organisationen utöver att bara ta order och utföra tilldelade arbetssysslor. 

Förhållandet mellan individ och organisation bygger inte på vertikal maktutövning, utan 

snarare en horisontell maktbalans. Individen arbetar i en organisation som är till för att fylla 

hennes behov. Hennes behov förenas med organisationens behov, och ett ömsesidigt 

beroendeförhållande tar form. (Bolman & Deal, 2014, s.155) 

Bolman & Deal tar upp människans behov som en central del i teorin om human relations. 

Behov kan nämligen knytas till organisationens mål. Mer specifikt innebär det att ledningen 

kan motivera personalen med ekonomiska belöningar och bestraffningar. Detta anses dock 

vara en begränsning när det kommer till att dra nytta av individens fulla kapacitet. Snarare 

kan detta förklaras genom att personalens egentliga behov inte tillfredsställs. Om ledningen i 

stället inkluderar individens behov i organisationens mål så ger man möjlighet till personalen 

att bidra med sin fulla kapacitet. (Bolman & Deal, 2014, s.159-161) 

Byråkratin representerar inte en naturlig miljö för människans personlighet. Man kan till och 

med likna anställda vid traditionellt uppbyggda organisationer vid barn. Ledningen vädjar inte 

till individens vuxna och kompetenta sida som dessutom tenderar att sträva efter 

självförverkligande. Individen sätts i en beroendeställning till ledningen och hamnar i en 

passivitet, styrd och kontrollerad. Detta står i direkt konflikt till de mänskliga behoven. 

Bolman & Deal, 2014, s.161-162) 

Sammanfattningsvis går human relations ut på att personalen omvandlas till en resurs för 

organisationen. Det utkristalliserar sig i att ledningen lyssnar på personal, att personalen har 

en avgörande självständighet med tillhörande möjlighet att utforma arbetsplatsen, samt en 

naturlig rättighet att inkluderas i beslutsprocesser inom organisationen. Bolman & Deal, 2014, 

s.185-192) 

 

4.3 Teorin i relation till vår studie 

Vi kan utan större svårigheter konstatera att delaktighet stryps av hierarkin inom den 

byråkratiska organisationsformen. Även om organisationen är decentraliserad så innebär det 

inte heller delaktighet per automatik. Vidare är byråkratin inte bara till stor del lagstiftad utan 

även tradition inom offentliga organisationer. Frågan är om det verkligen finns utrymme för 

personalen att inkluderas i enlighet med human relations. En annan tanke är om det finns 

utrymme för offentligt anställda att uppleva delaktighet i en byråkratisk miljö. 

HR-perspektivet inom organisationsteorin omvandlar däremot delaktighet till en förutsättning. 

Utifrån teorin kan vi utläsa tre nivåer deltagande utifrån vilka vi kommer att utforma vår 

studie: 

1. Möjlighet till gehör 

2. Möjlighet att forma arbetsplatsen 

3. Möjlighet att inkluderas i beslutsprocesser 
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5. Metod 

Vi har använt oss av kvantitativ metod eftersom vi ämnade mäta förekomsten av ett visst 

fenomen – upplevelsen av delaktighet – och därigenom hitta samband mellan olika variabler. 

Datainsamlingen har därför skett med enkäter som har utformats utifrån syftet och 

frågeställningarna. 

 

5.1 Population och urval 

Olsson och Sörensen (2008) menar att kvantitativ forskning baseras på hypotesprövning som 

ska tydliggöras innan empirin kan genomföras (mer om detta när vi går igenom Chi-två). 

Metoden kan dels vara deskriptiv, dels explanativ. Denna uppsats fokuserar på den senare 

som vill förklara samband. Forskningen ska ha en population vilken studiens generaliseringar 

ska gälla. När det sedan kommer till urvalet så är slumpmässigt urval att föredra eftersom 

studien vill säga något om hela populationen, och därmed bestämma ett urval som är 

representativt för denna. (Olsson & Sörensen, 2008, s. 67-70) 

Vår studie är explanativ eftersom den vill titta på samband. Vår population är personal inom 

offentlig sektor i en västsvensk kommun. Urvalet har dock inte skett slumpvis. Enkäter har 

delats ut på olika avdelningar på kommunhuset och andra närliggande enheter. Eftersom 

undersökningen inte kräver någon specifik sektion eller enhet så har det inte varit av betydelse 

vem inom kommunen som har svarat på enkäten. 

 

5.2 Variabler 

Egenskaper som är mer eller mindre flytande och varierar mellan respondenterna beskriver 

Olsson & Sörensen (2008) som variabler. Det finns fyra olika typer av variabler. Den första är 

nominal och innehåller icke numeriska värden som dessutom inte rangordnas. Den andra, 

ordinal, är på samma sätt icke numerisk, men rangordnas på ett naturligt sätt, exempelvis via 

storlek. Den tredje är intervall vilket innehåller numeriska värden, men utan en absolut 

nollpunkt. Till sist mäter den fjärde, kvot, numeriska värden med en absolut nollpunkt. 

(Olsson & Sörensen, 2008, s. 72-73) 

Variablerna i denna studie är i huvudsak på nominal- och ordinalnivå. Variablerna innefattar 

ålder, kön, och anställningslängd vilka är nominal data. Enkäten inleddes med dessa typer av 

variabler. Sedan ställdes frågor för att se huruvida respondenten upplevde delaktighet. Dessa 

frågor hade svarsalternativ i form av ordinal data. Exempelvis ”Nej, inte alls”, ”Ja, lite” och 

”Ja, mycket”. 

 

5.3 Datainsamling 

Datainsamling skedde genom att skicka ut enkäter till ett urval som kunde representera 

populationen (personal inom offentlig sektor i en västsvensk kommun). Enligt Olsson & 

Sörensen (2008) bör frågorna i enkäten tänkas igenom för att kunna svara på vilka frågor som 
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ska vara med samt varför. Om tidigare undersökningar finns, som redan är validerade, bör 

man titta på dessa. Både frågorna och enkätens layout bör testas med validitet och reliabilitet. 

Variablerna bör listas och dispositionen arbetas fram. När frågorna formuleras är det viktigt 

att de inte går att tolka på mer än ett sätt, att de inte är ledande, dubbla eller förutsättande. 

Formuleringen bör vara språkriktig. Detta gäller även svarsalternativen. (Olsson & Sörensen, 

2008, s. 90-92) 

Vår datainsamling utfördes genom att skicka ut enkäter till 130 kommunalanställda i en 

västsvensk kommun. En del av respondenterna fick enkäten via e-post, och andra i 

pappersform. De som svarade via e-post använde sin e-postadress i kommunen, vilket 

försäkrade oss om att rätt person faktiskt har svarat. Alla gavs möjlighet att svara inom fyra 

dagar. 

 

5.3.1 Bortfall 

Av 130 utskickade enkäter fick vi tillbaka 68. Detta ger oss en svarsfrekvens på 52 procent, 

vilket innebär ett bortfall på 48 procent. Av de som har svarat har tre respondenter ej angivit 

sin ålder, och en har utelämnat sin anställningslängd. Dessa har vi exkluderat från 

databehandlingen när respektive variabel genomgick hypotesprövning. En möjlig förklaring 

till bortfallet kan vara att enkäten endast låg ute i fyra dagar. 

 

5.4 Etiska aspekter 

För att vår studie ska följa forskningsetiska riktlinjer hade enkäten en informationsdel där 

följande etiska aspekter uppfylls. 

Olsson & Sörensen (2008) menar att respondenter ska informeras om studiens syfte och 

försäkras om att ingen obehörig kan komma åt materialet som denne har bidragit med. 

Anonymitet uppnås när det inte går att identifiera personer som har deltagit i forskningen. 

Respondenten bör förstå att deltagande är frivilligt och att hen kan avbryta när som helst. 

Dessutom bör hen ge sitt samtycke. I enkätens informationsdel bör deltagaren få del av 

information som förklarar vad ett deltagande innebär, samt risken med att medverka. På så 

sätt kan denne ta ställning till deltagandet. Därför ska informationen också vara direkt ämnad 

för just den som kommer att svara på enkätfrågorna. Kontaktinformation till personerna 

bakom forskningen bör också vara med. (Olsson & Sörensen, 2008, s. 53-56) 

I vår studie förklarade vi vad medverkan innebar och försäkrade om konfidentialitet och 

anonymitet. Kommunen benämns i vår studie som en ”västsvensk kommun” och arbetsplatsen 

som ”arbetsplats inom offentlig sektor”. Vi försäkrade även att respondentens bidrag till 

studien endast kommer att användas till forskningsändamålet. Varje deltagare fick även 

kontaktuppgifter till författarna och möjlighet att ställa frågor eller samtala om studien. På 

grund av frågornas karaktär – känsligheten med tanke på att chefer kan tolka frågorna som en 

utvärdering av dem själva – tydliggjorde vi för respondenterna att ingen inom verksamheten 

kommer att få ta del av svaren, och inget svar går att spåra tillbaka till någon enskild individ. 
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5.5 Validitet och reliabilitet 

Olsson & Sörensen (2008) förklarar att validitet är viktig för studiens trovärdighet. Den ställer 

frågan om vi verkligen undersöker det vi påstår. Reliabiliteten mäter i sin tur 

tillvägagångssättets tillförlitlighet. (Olsson & Sörensen, 2008, s. 75-76) 

När det kommer till vår studies trovärdighet och metodens tillförlitlighet, var det viktigt för 

oss att löpande se över och återgå till syftet och frågeställningarna. Frågorna baserades på 

teorin om human relations där vi kunde utläsa tre nivåer av delaktighet: 

1. En röst på arbetsplatsen – om individen säger någonting 

2. Vara med och forma arbetsplatsen – om individen har en idé 

3. Inkluderad – när beslut ska tas 

Innan vi skickade ut enkäterna genomförde vi en pilotstudie där vi lät en utomstående se över 

frågorna. Ingen av frågorna upplevdes där som tvetydiga. Ingen av respondenterna hörde av 

sig för att diskutera frågorna eller be om vidare förklaring. 

Paldanius (1999) genomförde en kvalitativ studie för att mäta delaktighet eftersom han 

ämnade undersöka individens ”uppfattning om delaktighet” (Paldanius, 1999, s.63). Den 

mäter alltså inte mot andra variabler för att upptäcka samband. Kvantitativ metod lämpade sig 

alltså bättre för vår studie, även om delaktighet med fördel kan undersökas i en kvalitativ 

undersökning. Vi ville dock inkludera fler människor för att fånga en nyckelfaktor. Intervjuer 

tycktes i det läget vara ett otillräckligt alternativ eftersom uppsatsens omfattning inte lämpar 

sig för den mängd intervjuer som då skulle krävas för att möjliggöra en generalisering. 

Nackdelen med kvantitativ metod kan dock vara att respondenter inte tänker efter, utan 

behandlar enkäten som en arbetssyssla, vilken de snabbt vill bli av med. En intervju med 

inbokad och avsatt tid hade kunnat producera svar med eftertanke. Samtidigt är risken att 

respondenten endast skulle ha sagt vad som i sammanhanget verkade rätt. Syftet med studien 

var att se om demografin påverkar upplevelsen av delaktighet, och eftersom enkäten är 

utformad för att svara på detta tror vi att lämplig metod har använts för att mäta det vi ämnade 

mäta. 

 

5.6 Hypotesprövning och analys – Chi-två 

I vår undersökning jämförde vi flera variabler med varandra. Därför valde vi Chi-två-metoden 

som är en lämplig metod vid korstabeller, där två variabler möter varandra. Enligt Nishishiba, 

Jones & Kraner (2014) är analys med hjälp av Chi-två-metoden ett så kallat icke parametriskt 

test, vilket innebär att populationen inte behöver vara normalfördelad. För att undersöka 

relationen mellan variablerna görs en hypotesprövning. Chi-två använder sig sedan av 

förväntade värden och jämför dessa med undersökningens faktiska data. Här finns ett 

kriterium, som också begränsar metodens användning, nämligen att inget av de förväntade 

värdena får understiga värdet 5. (Nishishiba, Jones & Kramer, s.242-245) 

För att avgöra om samband existerar får man fram ett p-värde och en signifikansnivå. Det 

finns också en Chi-två-tabell att använda. Nishishiba, Jones & Kraner menar att nollhypotesen 

ska förkastas om p-värdet understiger signifikansnivån. (Nishishiba, Jones & Kramer, s.248) 
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För att bearbeta vårt rådatamaterial har vi använt SPSS, vilket är en mjukvara som är lämplig 

för deskriptiv analys. Vi räknade på följande centralmått: medelvärde, median och 

standardavvikelse. Därefter genomförde vi Chi-två-test med variablerna för att undersöka 

samband. 

 

5.7 Bearbetning av variabler 

Åtgärder behövdes för att de förväntade värdena skulle vara noll. Till en början visade flera 

jämförelser med Chi-två relativt många förväntade värden som översteg fem. För att åtgärda 

detta började vi med att exkludera rader där något av svaren fattades. Därefter ändrade vi 

vissa variabler för att få till jämförelser i 2x2-format. 

Respondentens ålder var en variabel som behövde kategoriseras. Vi delade därför in 

respondenterna i två åldersgrupper, 18-39 år samt 40-65 år. Vi delade även in 

anställningslängd i ”fem år eller kortare” och ”Mer än fem år”. På frågan om respondenten 

generellt upplever om hon får gehör för sina åsikter, innehöll svaren för lite variation för att 

behålla tre svarsalternativ. Vi lade därför in svaren i två kategorier: ”Mycket” och ”Lite eller 

inte alls”. 

 

6. Resultat och deskriptiv analys 

6.1 Deskriptiv analys av obehandlat råmaterial 

Åldern är den enda variabeln som är kvantitativ och således den enda där centralmått är av 

intresse. De andra variablerna är kvalitativa med två eller tre värden. Därför redovisar vi inte 

centralmått för dessa variabler utan nöjer oss med antal och procent, för att sedan gå vidare till 

hypotesprövningen med Chi-två. 

6.1.1 Ålder 

Studien visar en bra variation när det gäller åldern, enligt tabell 1.0. Att medelvärdet och 

medianvärdet i princip är lika stora innebär att det inte finns något extremvärde med i 

undersökningen. Det beror på att den arbetsföra åldern är mellan 18 och 65 år. I vår studie 

spänner åldersskillnaden från 22 till 64 år. I tabell 1.0 ser vi att centralmåtten visar ett centralt 

värde närmare början av medelåldern, och att respondentens ålder i snitt är 11,5 år yngre eller 

äldre än 41 år. 

Tabell 1.0 – Centralmått för respondentens ålder 

Centralmått Värde 

Medelvärde 40,9 

Median 41,0 

Standardavvikelse 11,5 

Källa: Egen bearbetning av datamaterial. 
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6.1.2 Kön 

Studien använder 63 valida svar (fyra har tagits bort som vi nämnde ovan). De flesta 

respondenter är kvinnor – ungefär två tredjedelar – men det var tillräckligt många män för att 

genomföra hypotesprövningar med Chi-två-metoden. 

Tabell 2.0 – Antal kvinnor och män 

Kön Antal Procent 

Kvinna 42 66,7 % 

Man 21 33,3 % 

Källa: Egen bearbetning av datamaterial. 

 

6.1.3 Anställningslängd 

Studien visar att majoriteten av de anställda i kommunen har passerat nyanställningen. Den 

största andelen har jobbat över fem år, enligt tabell 3.0. Det är endast en mindre andel som 

kan betraktas som nyanställda. 

Tabell 3.0 – Anställningslängd 

Anställningslängd Antal Procent 

0-1 år 12 19,0 % 

1-5 år 23 36,5 % 

Mer än 5 år 28 44,4 % 

Källa: Egen bearbetning av datamaterial.  

 

6.1.4 Möjlighet till gehör 

Majoriteten av respondenterna upplevde att de fick gehör för sina synpunkter, de flesta dock i 

en mindre utsträckning. Samtidigt delgav en klar majoritet att de mer eller mindre frekvent 

uttrycker egna åsikter som är kopplade till arbetsplatsen. Majoriteten kände också att andra på 

arbetsplatsen lyssnar till åsikter som respondenten uttrycker. 

Tabell 4.0 – Gehör för synpunkter 

"Upplever du generellt sett att du får gehör för dina synpunkter?" 

Svarsalternativ Antal Procent 

Ja, mycket 19 30,2 % 

Ja, lite 35 55,6 % 
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Nej, inte alls 9 14,3 % 

Källa: Egen bearbetning av datamaterial.  

 

6.1.5 Möjlighet att forma arbetsplatsen 

När det kommer till möjligheten att forma arbetsplatsen så har de flesta angivit att de i mindre 

skala upplever denna möjlighet. Omkring två tredjedelar uttryckte dock att de har varit med 

och format arbetsplatsen. 

Tabell 5.0 – Vara med och forma arbetsplatsen 

”Upplever du att du får vara med och forma arbetsplatsen?” 

Svarsalternativ Antal Procent 

Ja, mycket 16 23,9 % 

Ja, lite 36 53,7 % 

Nej, inte alls 15 22,4 % 

Källa: Egen bearbetning av datamaterial.  

 

6.1.6 Möjlighet att inkluderas i beslutsprocesser 

De flesta har angivit att deras erfarenhet och kunskap efterfrågas i mindre skala. En klar 

majoritet uttryckte dock att de mer eller mindre frekvent blir tillfrågade i en beslutsprocess. 

Tabell 6.0 

”Upplever du att din kunskap och erfarenhet efterfrågas när beslut ska tas?” 

Svarsalternativ Antal Procent 

Ja, mycket 17 25,4 % 

Ja, lite 33 49,3 % 

Nej, inte alls 17 25,4 % 

Källa: Egen bearbetning av datamaterial. 

 

6.2 Slutgiltiga variabler 

Efter ovanstående åtgärder där de demografiska variablerna ålder och anställningslängd 

ändrades för att möjliggöra jämförelser i 2x2-format, såg studiens variabler ut enligt följande. 

Tabell 7.0 - Studiens variabler 

Demografiska variabler 

Kön Kvinna eller man 
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Åldersgrupp Respondentens ålder i kategorier: 18-39 år eller 40-65 år 

Anställningslängd Hur länge respondenten har varit anställd i kommunen: 

”Fem år eller kortare” eller ”Mer än fem år” 

Variabler om delaktighet 

Röst1 Respondentens generella upplevelse av gehör för sina 

synpunkter 

Röst2 Hur ofta respondenten uttrycker sina åsikter angående 

arbetsplatsen 

Röst3 Hur ofta respondenten upplever att andra på 

arbetsplatsen lyssnar till vederbörande 

Forma1 Respondentens upplevelse av möjlighet till att forma 

arbetsplatsen 

Forma2 Respondentens uppfattning om att konkret ha varit med 

och format arbetsplatsen 

Inkluderad1 Respondentens upplevelse av att hens kunskap och 

erfarenhet efterfrågas 

Inkluderad2  Hur ofta respondenten blir tillfrågad i en beslutsprocess 

Källa: Egen bearbetning av datamaterial. 

 

Eftersom variablerna ”Ålder” och ”Anställningslängd” har bearbetats och delats in i två 

kolumner för att lättare kunna jämföra med Chi-två, så har värdena inom respektive variabel 

kastats om. Tidigare bestod ”Anställningslängd” av tre kolumner enligt Tabell 3.0. Nu består 

den av två kolumner enligt Tabell 7.1. Även variabeln ”Ålder” ser annorlunda ut eftersom den 

också har delats in i två kolumner enligt Tabell 7.2. Respektive variabel har fått en mer 

passande form för jämförelse med Chi-två. Tabellerna nedan visar variablernas slutgiltiga 

form. 

Tabell 7.1 – Slutgiltig form av variabeln ”Anställningslängd” 

Anställningslängd Antal Procent 

Kortare än fem år 35 54,7 % 

Fem år eller längre 28 43,8 % 

Källa: Egen bearbetning av datamaterial. 

Tabell 7.2 – Slutgiltig form av variabeln ”Ålder” 

Ålder Antal Procent 

18-39 29 45,3 % 



20 

 

40-65 35 54,7 % 

Källa: Egen bearbetning av datamaterial. 

Tabell 7.3 – Slutgiltig form av variabeln ”Röst1” 

Svarsalternativ Antal Procent 

Mycket 23 34,3 % 

Lite eller inte alls 44 65,7 % 

Källa: Egen bearbetning av datamaterial. 

 

6.3 Deskriptiv analys med slutgiltiga variabler 

I detta avsnitt presenteras de demografiska variablerna i förhållande till variablerna om 

delaktighet. Ovanstående tabeller har visat fördelningen, både i antal och procentuellt sett, av 

hur samtliga respondenter har svarat. Här kommer de olika variablerna att jämföras mot 

varandra – demografi mot delaktighet. Vi övergår också till att endast redovisa procent. Alla 

tabeller med jämförelser är bifogade i en bilaga. Efter detta kommer hypoteserna att 

redovisas. 

 

6.3.1 Kön 

När det gäller kön så upplever den större delen av både män och kvinnor att de generellt sett 

får lite gehör för sina synpunkter, vilket framgår av tabell 8.0. Båda könsgrupper har även 

angivit att de ofta eller ibland uttrycker egna åsikter som är kopplade till arbetsplatsen. I 

samband med detta upplever en stor majoritet inom respektive könsgrupp att andra lyssnar.  

Tabell 8.0 – Kön i förhållande till upplevelsen av att få gehör 

Delaktighet – gehör Mycket Lite eller inte alls 

Kvinna                                  Antal 

                                              Procent 

14 

31,8 % 

30 

68,2 % 

Man                                       Antal 

                                              Procent 

9 

39,1 % 

14 

60,9 % 

Källa: Egen bearbetning av datamaterial.  

 

När det gäller möjligheten att forma arbetsplatsen, visar tabell 8.1 att båda könsgrupper 

upplever att det finns en liten möjlighet till detta. Merparten av både kvinnor och män 

upplever dock att de har varit med och format arbetsplatsen. 

 

Tabell 8.1 – Kön i förhållande till upplevelsen av att forma arbetsplatsen 
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Delaktighet – forma arbetsplatsen Ja, mycket Ja, lite Nej, inte alls 

Kvinna                                  Antal 

                                              Procent 

10 

22,7 % 

24 

54,5 % 

10 

22,7 % 

Man                                       Antal 

                                              Procent 

6 

26,1 % 

12 

52,2 % 

5 

21,7 % 

Källa: Egen bearbetning av datamaterial. 

 

Personalens upplevelse av att bli inkluderad visar heller ingen variation i förhållande till kön. 

De flesta kvinnor och män upplever att deras kunskap och erfarenhet efterfrågas lite, enligt 

tabell 8.2. Både kvinnor och män upplever också att de i huvudsak blir tillfrågade när ett 

beslut ska tas. 

 

Tabell 8.2 – Kön i förhållande till upplevelsen av att personens kunskap och erfarenhet 

efterfrågas  

Delaktighet – kunskap och 

erfarenhet efterfrågas 

Ja, mycket Ja, lite Nej, inte alls 

Kvinna                                  Antal 

                                              Procent 

10 

22,7 % 

23 

52,3 % 

11 

25,0 % 

Man                                       Antal 

                                              Procent 

7 

30,4 % 

10 

43,5 % 

6 

26,1 % 

Källa: Egen bearbetning av datamaterial. 

 

6.3.2 Ålder 

När det kommer till ålder i förhållande till gehör så visar tabell 9.0 att både grupper upplever 

att de generellt sett får lite gehör för sina synpunkter. Dessutom har majoriteten inom 

respektive åldersgrupp angivit att de ofta eller ibland uttrycker egna åsikter som är kopplade 

till arbetsplatsen. Den största delen inom båda åldersgrupper upplever också att andra lyssnar 

när åsikter uttrycks angående arbetsplatsen. 

 

Tabell 9.0 – Ålder i förhållande till upplevelsen av att få gehör 

Delaktighet – gehör Mycket Lite eller inte alls 

18-39 år                                Antal 

                                              Procent 

10 

34,5 % 

19 

65,5 % 

40-65 år                                Antal 10 25 
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                                              Procent 28,6 % 71,4 % 

Källa: Egen bearbetning av datamaterial. 

 

I tabell 9.1 ser vi att de flesta inom båda åldersgrupper upplever att det finns en liten 

möjlighet till att forma arbetsplatsen. Merparten inom respektive åldersgrupp upplever dock 

att de har varit med och format arbetsplatsen 

 

Tabell 9.1 – Ålder i förhållande till upplevelsen av att forma arbetsplatsen 

Delaktighet – forma arbetsplatsen Ja, mycket Ja, lite Nej, inte alls 

18-39 år                                Antal 

                                              Procent 

7 

24,1 % 

15 

51,7 % 

7 

24,1 % 

40-65 år                                Antal 

                                              Procent 

8 

22,9 % 

19 

53,3 % 

8 

22,9 % 

Källa: Egen bearbetning av datamaterial. 

 

Båda åldersgrupper har även samma upplevelse när det gäller möjligheten att bli inkluderad 

på arbetsplatsen. Enligt tabell 9.2 menar båda grupper att deras kunskap och erfarenhet 

efterfrågas lite. Båda grupper upplever också att de i huvudsak blir tillfrågade när ett beslut 

ska tas. 

 

Tabell 9.2 – Ålder i förhållande till upplevelsen av att personens kunskap och erfarenhet 

efterfrågas  

Delaktighet – kunskap och 

erfarenhet efterfrågas 

Ja, mycket Ja, lite Nej, inte alls 

18-39 år                                Antal 

                                              Procent 

6 

20,7 % 

14 

48,3 % 

9 

31,0 % 

40-65 år                                Antal 

                                              Procent 

9 

25,7 % 

18 

51,4 % 

8 

22,9 % 

Källa: Egen bearbetning av datamaterial. 

 

6.3.3 Anställningslängd 

När vi tittar på anställningslängd i förhållande till delaktighet, ser vi i tabell 10.0 att större 

delen inom båda grupperna upplever att de generellt sett får lite gehör för sina synpunkter. 

Majoriteten i båda grupperna anger också att de ofta eller ibland uttrycker egna åsikter som är 

kopplade till arbetsplatsen. Det är dock vanligare hos personal som har varit anställda fem år 
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eller längre. Sedan upplever den största delen inom respektive grupp att andra lyssnar när 

åsikter uttrycks angående arbetsplatsen. 

 

Tabell 10.0 – Anställningslängd i förhållande till upplevelsen av att få gehör 

Delaktighet – gehör Mycket Lite eller inte alls 

Fem år eller kortare           Antal 

                                              Procent 

14 

36,8 % 

24 

63,2 % 

Mer än fem år                     Antal 

                                              Procent 

8 

28,6 % 

20 

71,4 % 

Källa: Egen bearbetning av datamaterial. 

 

Tabell 10.1 visar att de flesta inom båda åldersgrupper upplever att det finns en liten 

möjlighet till att forma arbetsplatsen. Merparten inom båda grupperna upplever dock att de 

har varit med och format arbetsplatsen 

 

Tabell 10.1 – Anställningslängd i förhållande till upplevelsen av att forma arbetsplatsen 

Delaktighet – forma arbetsplatsen Ja, mycket Ja, lite Nej, inte alls 

Fem år eller kortare           Antal 

                                              Procent 

10 

26,3 % 

17 

44,7 % 

11 

28,9 % 

Mer än fem år                     Antal 

                                              Procent 

6 

21,4 % 

18 

64,3 % 

4 

14,3 % 

Källa: Egen bearbetning av datamaterial. 

 

När det gäller möjligheten att bli inkluderad ser vi i tabell 10.2 att de flesta i båda grupperna 

upplever att deras kunskap och erfarenhet efterfrågas lite. Inom båda grupperna råder 

upplevelsen att personalen i huvudsak blir tillfrågade när ett beslut ska tas. 

 

Tabell 10.2 – Anställningslängd i förhållande till upplevelsen av att personens kunskap och 

erfarenhet efterfrågas  

Delaktighet – kunskap och 

erfarenhet efterfrågas 

Ja, mycket Ja, lite Nej, inte alls 

Fem år eller kortare           Antal 

                                              Procent 

9 

23,7 % 

17 

44,7 % 

12 

31,6 % 

Mer än fem år                     Antal 7 16 5 
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                                              Procent 25,0 % 57,1 % 17,9 % 

Källa: Egen bearbetning av datamaterial. 

 

6.4 Noll- och mothypoteser 

Tidigare forskning visar att vi kan förvänta oss skillnader i hur respektive köns- och 

åldersgrupp upplever delaktighet. När det gäller kön förväntas upplevelsen påverkas i 

överensstämmelse med att kvinnor missgynnas mer än män på arbetsplatsen. Vi kan också 

förvänta oss att nyanställda upplever mindre delaktighet på arbetsplatsen. Chi-två-

behandlingen av vår empiri kollar om det finns något samband mellan de demografiska 

variablerna och de som rör delaktighet. Nollhypotesen säger att variablerna är oberoende, 

medan mothypotesen säger att de är beroende. Mothypotesen går således på den tidigare 

forskningens linje i samtliga fall. Studien ämnar jämföra delaktighetens tre nivåer mot 

respektive demografisk variabel: kön, ålder och anställningslängd. Hypoteserna ser därför ut 

enligt följande. 

 

Hypoteser för variabeln ”Kön” 

Nollhypotesen säger att kön inte påverkar upplevelsen av delaktighet. Enligt de tre nivåerna 

av delaktighet – möjlighet till gehör, att forma arbetsplatsen och att inkluderas i 

beslutsprocesser – ser nollhypotesen för hypotesprövningarna ut enligt följande: 

 Kön påverkar inte upplevelsen av att få gehör på arbetsplatsen. 

 Kön påverkar inte upplevelsen av att forma arbetsplatsen. 

 Kön påverkar inte upplevelsen av att inkluderas i beslutsprocesser på arbetsplatsen. 

Mothypotesen säger å andra sidan att kön påverkar upplevelsen av delaktighet. Enligt de tre 

nivåerna av delaktighet ser mothypotesen för hypotesprövningarna ut enligt följande: 

 Kön påverkar upplevelsen av att få gehör på arbetsplatsen. 

 Kön påverkar upplevelsen av att forma arbetsplatsen. 

 Kön påverkar upplevelsen av att inkluderas i beslutsprocesser på arbetsplatsen. 

 

Hypoteser för variabeln ”Ålder” 

Nollhypotesens utgångspunkt är att ålder inte påverkar upplevelsen av delaktighet. Enligt 

delaktighetens tre nivåer ser nollhypotesen för hypotesprövningarna ut enligt följande: 

 Ålder påverkar inte upplevelsen av att få gehör på arbetsplatsen. 

 Ålder påverkar inte upplevelsen av att forma arbetsplatsen. 

 Ålder påverkar inte upplevelsen av att inkluderas i beslutsprocesser på arbetsplatsen. 

Mothypotesen däremot att ålder påverkar upplevelsen av delaktighet. Enligt de tre nivåerna av 

delaktighet ser mothypotesen för hypotesprövningarna ut enligt följande: 

 Ålder påverkar upplevelsen av att få gehör på arbetsplatsen. 
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 Ålder påverkar upplevelsen av att forma arbetsplatsen. 

 Ålder påverkar upplevelsen av att inkluderas i beslutsprocesser på arbetsplatsen. 

 

Hypoteser för variabeln ”Anställningslängd” 

Nollhypotesen utgår från att anställningslängd inte påverkar upplevelsen av delaktighet. 

Enligt de tre nivåerna av delaktighet ser nollhypotesen för hypotesprövningarna ut enligt 

följande: 

 Anställningslängd påverkar inte upplevelsen av att få gehör på arbetsplatsen. 

 Anställningslängd påverkar inte upplevelsen av att forma arbetsplatsen. 

 Anställningslängd påverkar inte upplevelsen av att inkluderas i beslutsprocesser på 

arbetsplatsen. 

Mothypotesen säger å andra sidan att anställningslängd påverkar upplevelsen av delaktighet. 

Enligt de tre nivåerna av delaktighet ser mothypotesen för hypotesprövningarna ut enligt 

följande: 

 Anställningslängd påverkar upplevelsen av att få gehör på arbetsplatsen. 

 Anställningslängd påverkar upplevelsen av att forma arbetsplatsen. 

 Anställningslängd påverkar upplevelsen av att inkluderas i beslutsprocesser på 

arbetsplatsen. 

 

6.5 Hypotesprövning med Chi-två 

Hypotesprövningen genomfördes med Chi-två-metoden för att se om de olika variablerna för 

delaktighet är beroende av de demografiska variablerna. Nedan återfinnes en sammanställning 

av hypotesprövningen med viktiga beståndsdelar inkluderade, såsom förväntade värden och 

vilken hypotes som kommer att accepteras (noll- eller mothypotesen). I studien används en 

signifikansnivå på 5 procent, och de förväntade värdena får inte understiga 5. Chi-två-värden 

och p-värden redovisas med fler decimaler för att kunna återge resultatet av 

hypotesprövningen med precision. 

 

6.5.1 Kön 

På grund av att vissa svarsalternativ har en mindre svarsfrekvens vid jämförelse med de 

demografiska variablerna, så förekommer det ett fåtal förväntade värden under fem. Det beror 

på att män endast utgör en tredjedel av respondenterna, och på en del frågor har endast fyra 

eller fem stycken ikryssat ett specifikt svarsalternativ. Dessa markeras med fetstil i tabellen. 

Enligt tabell 8.1 kan vi – trots ett förväntat värde under fem – se att det inte finns någon 

skillnad mellan män och kvinnor när det kommer till hur ofta egna åsikter uttrycks. Enligt 

tabell 8.2 kan vi också se att det inte förkommer någon skillnad mellan kvinnor och män 

ifråga om hur ofta respondenten upplever att andra lyssnar. Resultatet av hypotesprövningarna 
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med denna variabel visar att det inte finns något samband mellan kön och upplevd 

delaktighet. Nollhypotesen accepteras i samtliga fall. 

 

Tabell 11.0 – Chi-två-test med den demografiska variabeln ”Kön” 

Variabel 

om 

delaktighet 

Nollhypotes 

 

Mothypotes 

 

Chi-

två-

värde 

P-

värde 

Förväntade 

värden 

 

Resultat 

Upplevelse av 

generellt 

gehör 

Inget samband 

existerar mellan 

kön och 

upplevelsen av 

generellt gehör 

Samband 

existerar mellan 

kön och 

upplevelsen av 

generellt gehör 

0,358 0,595 15,1 

28,9 

7,9 

15,1 

Nollhypotesen 

accepteras – inget 

samband existerar 

Hur ofta egna 

åsikter 

uttrycks 

Inget samband 

existerar mellan 

kön och hur ofta 

egna åsikter 

uttrycks 

Samband 

existerar mellan 

kön och hur ofta 

egna åsikter 

uttrycks 

0,260 0,756 34,8 

9,2 

18,2 

4,8 

Nollhypotesen 

accepteras – inget 

samband existerar 

Hur ofta 

personalen 

upplever att 

andra lyssnar 

Inget samband 

existerar mellan 

kön och hur ofta 

respondenten 

upplever att andra 

lyssnar 

Samband 

existerar mellan 

kön och hur ofta 

respondenten 

upplever att andra 

lyssnar 

0,122 0,753 35,5 

8,5 

18,5 

4,5 

Nollhypotesen 

accepteras – inget 

samband existerar 

Upplevelse av 

att forma 

arbetsplatsen 

Inget samband 

existerar mellan 

kön och 

upplevelsen av att 

forma 

arbetsplatsen 

Samband 

existerar mellan 

kön och 

upplevelsen av att 

forma 

arbetsplatsen 

0,094 0,954 10,5 

23,6 

9,9 

5,5 

12,4 

5,1 

Nollhypotesen 

accepteras – inget 

samband existerar 

Upplevelse av 

att ha format 

arbetsplatsen 

Inget samband 

existerar mellan 

kön och 

upplevelsen av att 

ha format 

arbetsplatsen 

Samband 

existerar mellan 

kön och 

upplevelsen av att 

ha format 

arbetsplatsen 

0,358 0,595 28,9 

15,1 

15,1 

7,9 

Nollhypotesen 

accepteras – inget 

samband existerar 

Upplevelse av 

att kunskap 

och erfarenhet 

Inget samband 

existerar mellan 

kön och 

Samband 

existerar mellan 

kön och 

0,598 0,742 11,2 

21,7 

11,2 

Nollhypotesen 

accepteras – inget 

samband existerar 
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efterfrågas upplevelsen av att 

kunskap och 

erfarenhet 

efterfrågas 

upplevelsen av att 

kunskap och 

erfarenhet 

efterfrågas 

5,8 

11,3 

5,8 

Hur ofta 

personalen 

blir tillfrågad i 

en 

beslutsprocess 

Inget samband 

existerar mellan 

kön och hur ofta 

personalen blir 

tillfrågad i en 

beslutsprocess 

Samband 

existerar mellan 

kön och hur ofta 

personalen blir 

tillfrågad i en 

beslutsprocess 

0,322 0,606 26,9 

17,1 

14,1 

8,9 

Nollhypotesen 

accepteras – inget 

samband existerar 

Källa: Egen bearbetning av datamaterial. 

 

6.5.2 Ålder 

Variabeln ”ålder” har inga förväntade värden som understiger fem. Resultatet visar även här 

att nollhypotesen accepteras i samtliga fall, vilket innebär att det inte finns något samband 

mellan ålder och hur delaktighet upplevs. 

 

Tabell 11.1 – Chi-två-test med den demografiska variabeln ”Ålder” 

Variabel 

om 

delaktighet 

Nollhypotes 

 

Mothypotes 

 

Chi-

två-

värde 

P-

värde 

Förväntade 

värden 

 

Resultat 

Upplevelse av 

generellt 

gehör 

Inget samband 

existerar mellan 

ålder och 

upplevelsen av 

generellt gehör 

Samband 

existerar mellan 

ålder och 

upplevelsen av 

generellt gehör 

0,258 0,787 9,1 

19,9 

10,9 

24,1 

Nollhypotesen 

accepteras – inget 

samband existerar 

Hur ofta egna 

åsikter 

uttrycks 

Inget samband 

existerar mellan 

ålder och hur ofta 

egna åsikter 

uttrycks 

Samband 

existerar mellan 

ålder och hur ofta 

egna åsikter 

uttrycks 

2,603 0,135 22,7 

6,3 

27,3 

7,7 

Nollhypotesen 

accepteras – inget 

samband existerar 

Hur ofta 

personalen 

upplever att 

andra lyssnar 

Inget samband 

existerar mellan 

ålder och hur ofta 

respondenten 

upplever att andra 

lyssnar 

Samband 

existerar mellan 

ålder och hur ofta 

respondenten 

upplever att andra 

lyssnar 

1,733 0,224 23,1 

5,9 

27,9 

7,1 

Nollhypotesen 

accepteras – inget 

samband existerar 
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Upplevelse av 

att forma 

arbetsplatsen 

Inget samband 

existerar mellan 

ålder och 

upplevelsen av att 

forma 

arbetsplatsen 

Samband 

existerar mellan 

ålder och 

upplevelsen av att 

forma 

arbetsplatsen 

0,042 0,979 6,8 

15,4 

6,8 

8,2 

18,6 

8,2 

Nollhypotesen 

accepteras – inget 

samband existerar 

Upplevelse av 

att ha format 

arbetsplatsen 

Inget samband 

existerar mellan 

ålder och 

upplevelsen av att 

ha format 

arbetsplatsen 

Samband 

existerar mellan 

ålder och 

upplevelsen av att 

ha format 

arbetsplatsen 

0,092 0,798 18,6 

10,4 

22,4 

12,6 

Nollhypotesen 

accepteras – inget 

samband existerar 

Upplevelse av 

att kunskap 

och erfarenhet 

efterfrågas 

Inget samband 

existerar mellan 

ålder och 

upplevelsen av att 

kunskap och 

erfarenhet 

efterfrågas 

Samband 

existerar mellan 

ålder och 

upplevelsen av att 

kunskap och 

erfarenhet 

efterfrågas 

0,602 0,740 6,8 

14,5 

7,7 

8,2 

17,5 

9,3 

Nollhypotesen 

accepteras – inget 

samband existerar 

Hur ofta 

personalen 

blir tillfrågad i 

en 

beslutsprocess 

Inget samband 

existerar mellan 

ålder och hur ofta 

personalen blir 

tillfrågad i en 

beslutsprocess 

Samband 

existerar mellan 

ålder och hur ofta 

personalen blir 

tillfrågad i en 

beslutsprocess 

0,013 1,000 17,2 

11,8 

20,8 

14,2 

Nollhypotesen 

accepteras – inget 

samband existerar 

Källa: Egen bearbetning av datamaterial. 

 

6.5.3 Anställningslängd 

Denna variabel har heller inga förväntade värden som understiger fem. Det finns heller inget 

samband mellan anställningslängden och hur delaktighet upplevs. Nollhypotesen accepteras i 

samtliga fall. 

 

Tabell 11.2 – Chi-två-test med den demografiska variabeln ”Anställningslängd” 

Variabel 

om 

delaktighet 

Nollhypotes 

 

Mothypotes 

 

Chi-

två-

värde 

P-

värde 

Förväntade 

värden 

 

Resultat 

Upplevelse av Inget samband Samband 0,496 0,600 12,7 Nollhypotesen 
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generellt 

gehör 

existerar mellan 

anställningslängd 

och upplevelsen 

av generellt gehör 

existerar mellan 

anställningslängd 

och upplevelsen 

av generellt gehör 

25,3 

9,3 

18,7 

accepteras – inget 

samband existerar 

Hur ofta egna 

åsikter 

uttrycks 

Inget samband 

existerar mellan 

anställningslängd 

och hur ofta egna 

åsikter uttrycks 

Samband 

existerar mellan 

anställningslängd 

och hur ofta egna 

åsikter uttrycks 

3,207 0,126 29,9 

8,1 

22,1 

5,9 

Nollhypotesen 

accepteras – inget 

samband existerar 

Hur ofta 

personalen 

upplever att 

andra lyssnar 

Inget samband 

existerar mellan 

anställningslängd 

och hur ofta 

respondenten 

upplever att andra 

lyssnar 

Samband 

existerar mellan 

anställningslängd 

och hur ofta 

respondenten 

upplever att andra 

lyssnar 

0,900 0,532 30,5 

7,5 

22,5 

5,5 

Nollhypotesen 

accepteras – inget 

samband existerar 

Upplevelse av 

att forma 

arbetsplatsen 

Inget samband 

existerar mellan 

anställningslängd 

och upplevelsen 

av att forma 

arbetsplatsen 

Samband 

existerar mellan 

anställningslängd 

och upplevelsen 

av att forma 

arbetsplatsen 

2,845 0,241 9,2 

20,2 

8,6 

6,8 

14,8 

6,4 

Nollhypotesen 

accepteras – inget 

samband existerar 

Upplevelse av 

att ha format 

arbetsplatsen 

Inget samband 

existerar mellan 

anställningslängd 

och upplevelsen 

av att ha format 

arbetsplatsen 

Samband 

existerar mellan 

anställningslängd 

och upplevelsen 

av att ha format 

arbetsplatsen 

1,520 0,293 25,3 

12,7 

18,7 

9,3 

Nollhypotesen 

accepteras – inget 

samband existerar 

Upplevelse av 

att kunskap 

och erfarenhet 

efterfrågas 

Inget samband 

existerar mellan 

anställningslängd 

och upplevelsen 

av att kunskap och 

erfarenhet 

efterfrågas 

Samband 

existerar mellan 

anställningslängd 

och upplevelsen 

av att kunskap 

och erfarenhet 

efterfrågas 

1,686 0,430 9,2 

19,0 

9,8 

6,8 

14,0 

7,2 

Nollhypotesen 

accepteras – inget 

samband existerar 

Hur ofta 

personalen 

blir tillfrågad i 

en 

beslutsprocess 

Inget samband 

existerar mellan 

anställningslängd 

och hur ofta 

personalen blir 

Samband 

existerar mellan 

anställningslängd 

och hur ofta 

personalen blir 

0,000 1,000 23,0 

15,0 

17,0 

11,0 

Nollhypotesen 

accepteras – inget 

samband existerar 
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tillfrågad i en 

beslutsprocess 

tillfrågad i en 

beslutsprocess 

Källa: Egen bearbetning av datamaterial. 
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7. Analys av resultatet 

Här kommer resultatet av undersökningen att analyseras och kommenteras. Studiens syfte var 

att undersöka om demografiska faktorer påverkar upplevelsen av delaktighet i en byråkratisk 

miljö. Den utgick sedan från mer specifika frågeställningar. Den första frågade om det finns 

något samband mellan upplevd delaktighet och demografiska faktorer såsom kön, ålder eller 

anställningslängd. Den andra frågade hur upplevelsen av delaktighet skiljer sig mellan 

kvinnor och män, mellan olika åldersgrupper och mellan personal med olika 

anställningslängd. Nedan kommer resultatet diskuteras och syftet med tillhörande 

frågeställningar följas upp. Därefter kommer resultatet att tolkas och diskuteras i förhållande 

till tidigare forskning och teori. Till sist följer en diskussion om lämplig framtida forskning. 

 

7.1 Analys av undersökningens resultat 

Resultatet av den deskriptiva analysen visar till en början hur alla respondenter har svarat. 

Sammanfattningsvis upplever de flesta att de generellt sett får lite gehör för sina synpunkter. 

Därtill visar det sig att majoriteten ofta eller ibland uttrycker sina egna åsikter angående 

arbetsplatsen, och upplever samtidigt att andra lyssnar på dessa åsikter.  

När det sedan kommer till möjligheten att forma arbetsplatsen så är den dominerande 

upplevelsen att det finns en liten möjlighet till detta. Samtidigt har de flesta en uppfattning om 

att de faktiskt har varit med och format arbetsplatsen. 

När det gäller upplevelsen av att bli inkluderad i beslutsprocesser så visar undersökningen att 

den största delen av personalen upplever att deras kunskap och erfarenhet efterfrågas lite. 

Samtidigt upplever de flesta att de faktiskt blir tillfrågade när ett beslut ska tas. 

Svarsmönstret är snarlikt oberoende av demografiska faktorer, vilket tabell 12.0, en 

jämförande tabell som sammanfattar resultatet, kan belysa. 

 

Tabell 12.0 – sammanfattning av undersökningens resultat 

Delaktighet Samtliga Kvinnor Män 18-39 

år 

40-65 

år 

Kortare 

än fem 

år 

Fem år 

eller 

längre 

Upplever 

generellt gehör 

mycket 

De flesta De flesta De flesta De flesta De flesta De flesta De flesta 

Uttrycker ofta 

eller ibland 

egna åsikter 

De flesta De flesta De flesta De flesta De flesta De flesta De flesta 

Upplever ofta 

eller ibland att 

andra lyssnar 

De flesta De flesta De flesta De flesta De flesta De flesta De flesta 

Upplevelse av Den största Den största Den Den Den Den Den 
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att forma 

arbetsplatsen 

lite 

delen delen största 

delen 

största 

delen 

största 

delen 

största 

delen 

största 

delen 

Uppfattning 

om att ha 

format 

arbetsplatsen 

De flesta De flesta De flesta De flesta De flesta De flesta De flesta 

Upplever 

efterfrågan 

Den största 

delen 
Den största 

delen 

Den 

största 

delen 

Den 

största 

delen 

Den 

största 

delen 

Den 

största 

delen 

Den 

största 

delen 

Uppfattning 

om att ofta 

eller ibland bli 

tillfrågad 

De flesta De flesta De flesta De flesta De flesta De flesta De flesta 

Källa: Egen bearbetning av datamaterial. 

 

Det framgår tydligt av undersökningens resultat att personalen oberoende av demografiska 

faktorer upplever delaktighet i ungefär samma utsträckning. Även om det framgår av 

tabellerna i studiens deskriptiva del att det finns personal som inte upplever delaktighet, så är 

svarsmönstret snarlikt oavsett demografisk faktor. Exempelvis anger 43,5 procent av männen 

att de sällan eller aldrig blir tillfrågade när ett beslut ska tas, och kvinnor har svarat enligt ett 

snarlikt mönster. 

Hypotesprövningen med hjälp av Chi-två-metoden bekräftar detta resultat enligt tabell 11.0, 

11.1 och 11.2. Det fanns vissa skillnader mellan de demografiska variablerna, men de var inte 

tillräckliga för att hitta ett tydligt samband. Exempelvis framgår det av tabell 9.2 att det skiljer 

hela 13 procentenheter mellan åldersgrupperna. Det är dock inte en avgörande skillnad som 

det går att bevisa ett samband utifrån. 

De som känner sig delaktiga i liten eller stor utsträckning representerar inte en specifik 

åldersgrupp eller könsgrupp. Resultatet visar snarare en utspridd variation inom respektive 

demografisk faktor. Om en andel av kvinnorna har svarat att de upplever mycket delaktighet, 

så har motsvarande andel män svarat likadant. Detsamma gäller för åldersgrupperna och 

personal med olika anställningslängd. 

Således finns det inget samband mellan upplevd delaktighet och demografiska faktorer såsom 

kön, ålder eller anställningslängd. Inte heller finns det någon avgörande skillnad mellan hur 

män och kvinnor, olika åldersgrupper eller personal med olika anställningslängd upplever 

delaktighet. 

 

7.2 Resultat i förhållande till tidigare forskning 

Vi kunde inledningsvis, med hjälp av Paldanius (1999, s.103, 110-11) studie, konstatera att 

den upplevda delaktigheten kan skilja sig från den faktiska. Vi förstod också att det finns 

personal som i egenskap av sin yrkesroll har en naturlig delaktighet på arbetsplatsen. Därefter 
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justerade vi studiens inriktning mot personal som inte kan tilldela sig en naturlig delaktighet i 

form av chefskap (se rubrik ”3.1.1 Vår studie i förhållande till tidigare forskning om 

delaktighet”). Någon annan avgränsning gjordes dock inte, och det finns inget sätt att veta om 

vissa av respondenterna – officiellt eller inofficiellt – innehar en inbakad form av delaktighet i 

sin yrkesroll. Paldanius gjorde oss också medvetna om att mindre kommuner kan vara 

benägna att inkludera andra just på grund av att det finns mindre resurser till förfogande. Det 

är en viktig aspekt eftersom vår undersökning inriktades mot en mindre kommun. Det skulle 

kunna förklara varför många av respondenterna har svarat att de upplever delaktighet på 

arbetsplatsen. Paldanius visade också i sitt resultat att varken chefer eller vanliga 

tjänstemännens kände sig ”nämnvärt delaktiga”. Eftersom vår studie har fokuserat på just 

denna upplevda delaktighet, utan att se något bevis på faktisk delaktighet, så kan vi ana att 

upplevelsen kan vara baserad på andra faktorer än den faktiska delaktigheten. 

Att upplevd delaktighet inte innebär faktisk delaktighet kan potentiellt sett vara av stor 

betydelse för att tolka resultatet av denna studie. Det skulle innebära att om personalen får 

gehör för sina synpunkter så betyder det inte att de har en avgörande röst på arbetsplatsen. 

Alltså existerar inte nödvändigtvis någon riktig delaktighet trots att den upplevs. Att 

personalen upplever att de får vara med och forma arbetsplatsen, och även uppfattningen om 

att de har gjort det, innebär inte att de faktisk får det eller faktiskt har gjort det. Att individer 

upplever sig efterfrågade och har uppfattningen om att de blir tillfrågade vid beslut, innebär 

inte att det är sant. Upplevelsen speglar inte nödvändigtvis verkligheten. Upplevelsen kan 

ändå bidra med en känsla av att vara nöjd vilket kan främja arbetsplatsen. 

När nu de demografiska faktorerna inte är avgörande för hur personalen upplever delaktighet 

måste den upplevda delaktigheten bero på något annat. Rapporten om diskriminering stämmer 

alltså inte med vår empiri. Kvinnor har inte svarat att de känner sig mer diskriminerade än 

män, och inte heller har äldre svarat att de upplever diskriminering i större utsträckning än 

vad yngre gör. Samma konstaterande måste också göras när det gäller anställningslängd. Vi 

förväntade oss att tjänstemän med längre anställningstid upplevde delaktighet mer än sina 

nyare kollegor. Studien visar dock ett annat resultat. Vi har alltså en kommun där ett annars 

generellt mönster har brutits, vilket dock inte beror på demografin. För att en god förståelse 

för lämplig framtida forskning tar vi med oss ovanstående aspekter, och går vidare för att 

jämföra resultatet mot organisationsteorin. 

 

7.3 Resultat i förhållande till teori 

I teoriavsnittet såg vi att byråkratin skiljer sig från human relations ifråga om delaktighet. 

Inom byråkratin präglas i stället arbetsplatsen av det vertikala och det formella. Hierarkier 

skapar möjlighet till befordran inom verksamheten, men stryper samtidigt möjligheten till 

delaktighet för individen på den nivån hon för närvarande befinner sig. Dessutom är 

arbetsfördelningen strikt och ofta förutbestämd. Kortfattat kan man konstatera att den tydliga 

arbetsfördelningen, de etablerade rutinerna och hierarkin minskar individens möjlighet till 

delaktighet. Strävan efter delaktighet kan uppfattas som negativ om det innebär att personalen 

börjar uttrycka åsikter om arbetssysslorna. Snarare finns det fördelar i att anpassa sig efter 

byråkratins spelregler eftersom det ökar chansen att avancera i karriärstegen. I praktiken 

innebär det att individen blir utelämnad eftersom hon befinner sig på en för låg nivå i 
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hierarkin. Hon får nöja sig med att bli informerad, men även information kan hon bli utan. 

(Christensen, Lagreid, Roness & Rovik, 2005, s.36-37). Det är i denna typ av arbetsmiljö och 

på sådan arbetsplats som enkäterna i denna studie har lämnats ut. Studien har frågat om den 

upplevda delaktigheten beror på demografiska faktorer. Teoretiskt sett fanns det dock inga 

större utsikter för ett positivt resultat rörande delaktighet. Men eftersom studien inte gör en 

undersökning om huruvida delaktighet existerar, utan snarare undersöker hur den upplevs i 

relation till demografiska faktorer i rådande miljö, så är byråkratin och delaktighet högst 

relevant i relation till varandra. Detta eftersom man inom en byråkrati inte har anpassat 

organisationsstrukturen efter möjlighet till delaktighet för personal på gräsrotsnivå. 

Human relations har en helt annan inställning till organisationens förhållande till individen. 

Delaktighet blir här en grundläggande självklarhet, både för individen och för organisationens 

utveckling. Själva organisationsformen skapar ett landskap som främjar ett ömsesidigt 

samspel mellan båda parterna (Bolman & Deal, 2014, s.155). HR-perspektivet har dock svårt 

att platsa i en byråkrati, och denna studie har undersökt hur personalen upplever delaktighet i 

en byråkratisk miljö. Man kan säga att det blir en fråga ifall något opassande faktiskt kan 

passa – i alla fall i individens upplevelse. 

Studiens empiri visar att många inom byråkratin i den västsvenska kommunen faktiskt 

upplever delaktighet. Som nämnt ovan går det dock inte att utröna något mönster som visar på 

en skillnad mellan de demografiska faktorerna. Men delaktighet upplevs i varierande grad. 

Det existerar alltså element av human relations inom byråkratin. På ett eller annat sätt har 

någon eller några faktorer skapat en känsla av grundläggande delaktighet i den västsvenska 

kommunen. Studien har visat att demografin inte är en sådan faktor. Varken ålder, kön eller 

anställningslängd är en avgörande faktor som kan skapa en känsla av delaktighet. Men att 

inslag av human relations finns i kommunen framgår tydligt av studien. 

Enligt teorin om human relations innebär detta att det existerar ett mått av trivsel på 

arbetsplatsen. Dessutom finns det utrymme för välmående eftersom individen upplever att 

hennes mänskliga behov tillgodoses – dock i varierande grad. Vi kan konstatera att inslag av 

human relations existerar, men inte vad som är avgörande för det. Av studien vet vi att 

demografiska faktorer inte utgör någon avgörande faktor bakom delaktigheten. Alltså måste 

inslagen av human relations förklaras på något annat sätt. 
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8. Slutsats 

Slutsatsen för denna studie dras med hänsyn till tidigare forskning, organisationsteorin och 

studiens egna empiriska resultat. Den blir därför relativt fyllig och utgör sålunda en relevant 

grund för framtida forskning. Här kommer betydelsen av studiens resultat att skissas upp och 

sättas i ett framtida perspektiv. 

Eftersom denna studie inte visar något samband mellan variablerna bör forskning i framtiden 

fokusera på något annat. I detta avsnitt presenteras därför konkreta förslag på framtida 

forskning med studiens resultat som utgångsblick. Dessa förslag kommer att motiveras med 

hjälp av studiens teori och en diskussion om andra aspekter som kan vävas in i 

sammanhanget. Främst handlar det om aspekter som rör arbetsmiljö och arbetsplatsens kultur, 

men även politik och juridik kan nämnas. 

 

8.1 Studiens slutsats 

Slutsatsen av studiens resultat är att demografiska faktorer inte är avgörande för upplevelsen 

av delaktighet, och att upplevelsen av delaktighet inte skiljer sig mellan olika grupper inom 

respektive demografisk faktor. Följande diskussion ämnar ge ett kort bild av vad detta innebär 

sett från några relevanta perspektiv, såsom juridik, politik och jämställdhet. 

Studiens resultat som visar att kön, ålder och anställningslängd inte kan förklara den upplevda 

delaktigheten är i någon mån positiv ifråga om jämställdhet. Det innebär att ingen könsgrupp 

eller åldersgrupp systematiskt diskrimineras. Juridiskt sett innebär det att lagen efterföljs 

eftersom det inte förekommer diskriminering på grund av demografiska faktorer. Politiskt sett 

kan det också betraktas som ett positivt resultat eftersom det ligger i linje med effekten av 

jämställdhetspolitiken, även om det inte säger någonting om över- eller underrepresentation 

av någon demografisk faktor. I denna studie var dock kvinnor överrepresenterade, men det har 

inte visat sig ha någon effekt på männens upplevelse av delaktighet. Rent arbetsmiljömässigt 

innebär det också att nyanställda, på samma villkor som långtidsanställda, har möjlighet att 

uppleva delaktighet på arbetsplatsen. Upplevelsen av att få gehör, att vara med och påverka 

och att vara inkluderad i beslutsprocesser gäller båda könen, alla åldersgrupper och oavsett 

anställningslängd. 

Vi ska dock komma ihåg att studien är genomförd i en mindre kommun utan jämförelse med 

någon annan – vare sig mindre eller större – kommun. Att personalen upplever delaktighet 

oberoende av kön, ålder eller anställningslängd, och att human relations i någon mån passar in 

i ett byråkratiskt landskap, kan således vara unikt för just denna kommun. Det kan också säga 

något om de kommunala förvaltningar vars personal har deltagit i studien. Statliga 

myndigheter inom kommunen har inte representerats, och därför måste slutsatsen begränsas 

till att gälla hur kommunanställda upplever delaktighet. Framtida studier kan med fördel 

jämföra exempelvis flera kommuner, både mindre och större samt i olika delar av Sverige, för 

att få en mer komplett bild av fenomenet delaktighet. Det kan även vara relevant att 

kontrastera studien genom att jämföra statliga myndigheter med kommunala förvaltningar. 

Givetvis går det att utöka de demografiska faktorerna till att omfatta exempelvis 

familjeförhållanden, bostadsförhållanden, ekonomiska förhållanden, befattning etc. Det går 
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även att väva in geografiska faktorer i framtida undersökningar. Förutom detta finns andra 

aspekter att överväga vid framtida forskning. Dessa diskuteras nedan. 

 

8.2 Förslag på framtida forskning 

Resultatet av studiens empiri visar att 

 upplevelsen av delaktighet existerar i ett byråkratiskt landskap 

 upplevelsen av delaktighet inte beror på demografiska faktorer 

 det finns behov av framtida forskning för att lokalisera de avgörande faktorerna 

bakom upplevelsen av delaktighet (eller förklara inslagen av human relations i en 

byråkratisk miljö) 

Huvudfrågan för framtida forskning inom samma område som denna studie bör vara varför 

human relations platsar i ett byråkratiskt landskap. Vilka är de avgörande faktorerna bakom 

detta? Denna studie har fokuserat på delaktighet, men andra specifika beståndsdelar i human 

relations kan lyftas fram så länge undersökningen inriktar sig på individens behov i en 

byråkratisk miljö. 

Framtida studier kan med fördel undersöka andra variabler för att upptäcka skillnader i hur 

individer upplever delaktighet, och på så sätt få fram orsaken bakom detta. Exempelvis kan 

det hända att utländsk arbetskraft upplever delaktighet annorlunda i en svensk miljö i 

jämförelse med svenskar. Mellan några faktorer kan det finnas en skillnad, och därifrån kan 

bakomliggande orsaker lokaliseras. 

Denna studie tog inte hänsyn till arbetsmiljön och arbetsplatsens kultur, utan utgick mer från 

ett generellt byråkratisk arbetsförhållande. Framtida forskning bör ta hänsyn till att 

arbetsplatser kan skilja sig åt. Arbetsplatsen kan syfta på hela kommunen, på en förvaltning 

eller ett specifikt kontor. Av dessa olika alternativ kan jämförelser göras. Den kulturella 

aspekten kan också skilja sig mellan kommuner, förvaltningar och kontor. Därför blir det 

viktigt att göra relevanta jämförelser för att få en helhetsbild av fenomenet delaktighet inom 

byråkratin. 

Det ska också nämnas att denna studie inte undersöker om delaktigheten endast rör 

medarbetarens egna arbetsuppgifter och rutiner, eller om den innebär inblick i och möjlighet 

att påverka andra nivåer i byråkratin. Inget är heller nämnt om delaktigheten är begränsad till 

medarbetarens faktiska arbetssysslor och ansvar, eller om den rör ovanstående nämnda 

faktorer såsom arbetsmiljö. 

Exempel på sådant kan vara möjlighet att påverka logistiken på arbetsplatsen, att välja kontor, 

eller möjlighet till minskad ljudnivå. Hur kan dessa inslag av individfokuserad arbetsmiljö 

och kultur påverka upplevelsen av delaktighet? Den sociala aspekten kan också sammanflätas 

med dessa typer av frågor, exempelvis hur individen platsar i teamet. Det kan bli en viktig 

framtida forskning för att reda ut vad som påverkar arbetsförhållandena – eller individens 

upplevelse – på en byråkratisk gräsrotsnivå. 

Ett annat alternativ hade, som nämnt ovan, varit att undersöka andra variabler än de som rör 

delaktighet men ändå ryms inom ramen för human relations. Enkäten kan då utformas med 
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frågor om trivsel rörande arbetsplats och kollegor, för att mäta mot hur delaktighet upplevs 

eller demografiska faktorer. Alternativt kan kvalitativ forskning gå mer på djupet, och då kan 

studien visa vad respondenten själv har för uppfattning om vad som skapar den subjektiva 

upplevelsen. 

Sådana studier kan plöja marken för att ta reda på hur human relations faktiskt passar i ett 

byråkratiskt landskap. Och hur det kommer sig att delaktighet finns i en byråkratisk miljö – ja, 

det är fritt fram att utröna. 
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10.  Bilagor 

10.1 Bilaga 1 – Studiens enkät 

 

Kön    Kvinna  Man 

Ålder   ________________ 

Anställningslängd   0-1 år  1-5 år  Mer än 5 år 

 

En röst på arbetsplatsen – om du säger någonting 

Upplever du generellt sett att du får gehör för dina synpunkter? 

 Ja, mycket 

 Ja, lite 

 Nej, inte alls 

Hur ofta uttrycker du egna åsikter angående arbetsplatsen? 

 Ofta 

 Ibland 

 Sällan 

 Aldrig 

Hur ofta upplever du att dina arbetskamrater och chef lyssnar till dina åsikter? 

 Ofta 

 Ibland 

 Sällan 

 Aldrig 

 

Vara med och forma arbetsplatsen – om du har en idé 

Upplever du att du får vara med och forma arbetsplatsen? 

 Ja, mycket 

 Ja, lite 

 Nej, inte alls 

Kan du peka på något rörande arbetsplatsen som du har varit delaktig i att utforma? 

 Ja 

 Nej 
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Inkluderad – när beslut ska tas 

Upplever du att din kunskap och erfarenhet efterfrågas när beslut ska tas? 

 Ja, mycket 

 Ja, lite 

 Nej, inte alls 

Hur ofta blir du tillfrågad när ett beslut ska tas? 

 Ofta 

 Ibland 

 Sällan 

 Aldrig 

 

 

Tack för din medverkan! 
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10.2 Bilaga 2 – Tabeller obehandlat råmaterial 

10.2.1 Kön 

Tabell 1.0 – Centralmått för respondentens ålder 

Centralmått Värde 

Medelvärde 40,9 

Median 41,0 

Standardavvikelse 11,5 

Källa: Egen bearbetning av datamaterial. 

 

10.2.2 Kön 

Tabell 2.0 – Antal kvinnor och män 

Kön Antal Procent 

Kvinna 42 66,7 % 

Man 21 33,3 % 

Källa: Egen bearbetning av datamaterial. 

 

10.2.3 Anställningslängd 

Tabell 3.0 – Anställningslängd 

Anställningslängd Antal Procent 

0-1 år 12 19,0 % 

1-5 år 23 36,5 % 

Mer än 5 år 28 44,4 % 

Källa: Egen bearbetning av datamaterial.  

 

10.2.4 Möjlighet till gehör 

Tabell 4.0 – Gehör för synpunkter 

"Upplever du generellt sett att du får gehör för dina synpunkter?" 

Svarsalternativ Antal Procent 

Ja, mycket 19 30,2 % 

Ja, lite 35 55,6 % 
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Nej, inte alls 9 14,3 % 

Källa: Egen bearbetning av datamaterial.  

Tabell 4.1 – Hur ofta individen uttrycker åsikter 

”Hur ofta uttrycker du egna åsikter angående arbetsplatsen?” 

Svarsalternativ Antal Procent 

Ofta eller ibland 53 79,1 % 

Sällan eller aldrig 14 20,9 % 

Källa: Egen bearbetning av datamaterial.. 

Tabell 4.2 – Andra lyssnar till individens åsikter 

”Hur ofta upplever du att dina arbetskamrater eller chef lyssnar till dina åsikter?” 

Svarsalternativ Antal Procent 

Ofta eller ibland 54 80,6 % 

Sällan eller aldrig 13 19,4 % 

Källa: Egen bearbetning av datamaterial.  

 

10.2.5 Möjlighet att forma arbetsplatsen 

Tabell 5.0 – Vara med och forma arbetsplatsen 

”Upplever du att du får vara med och forma arbetsplatsen?” 

Svarsalternativ Antal Procent 

Ja, mycket 16 23,9 % 

Ja, lite 36 53,7 % 

Nej, inte alls 15 22,4 % 

Källa: Egen bearbetning av datamaterial.  

Tabell 5.1 – Har varit med och format arbetsplatsen 

”Kan du peka på något rörande arbetsplatsen som du har varit delaktig i att utforma?” 

Svarsalternativ Antal Procent 

Ja 44 65,7 % 

Nej 23 34,3 % 

Källa: Egen bearbetning av datamaterial. 
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10.2.6 Möjlighet att inkluderas i beslutsprocesser 

Tabell 6.0 

”Upplever du att din kunskap och erfarenhet efterfrågas när beslut ska tas?” 

Svarsalternativ Antal Procent 

Ja, mycket 17 25,4 % 

Ja, lite 33 49,3 % 

Nej, inte alls 17 25,4 % 

Källa: Egen bearbetning av datamaterial. 

Tabell 6.1 

”Hur ofta blir du tillfrågad när ett beslut ska tas?” 

Svarsalternativ Antal Procent 

Ofta eller ibland 41 61,2 % 

Sällan eller aldrig 26 38,8 % 

Källa: Egen bearbetning av datamaterial. 

 

10.3 Bilaga 3 – Tabeller med slutgiltiga variabler 

10.3.1 Kön 

Tabell 8.0 – Kön i förhållande till upplevelsen av att få gehör 

Delaktighet – gehör Mycket Lite eller inte alls 

Kvinna                                  Antal 

                                              Procent 

14 

31,8 % 

30 

68,2 % 

Man                                       Antal 

                                              Procent 

9 

39,1 % 

14 

60,9 % 

Källa: Egen bearbetning av datamaterial.  

 

Tabell 8.0.1 – Kön i förhållande till hur ofta egna åsikter uttrycks 

Delaktighet – uttryck för egna 

åsikter 

Ofta eller ibland Sällan eller aldrig 

Kvinna                                  Antal 

                                              Procent 

34 

77,3 % 

10 

22,7 % 

Man                                       Antal 19 4 



44 

 

                                              Procent 82,6 % 17,4 % 

Källa: Egen bearbetning av datamaterial. 

 

Tabell 8.0.2 – Kön i förhållande till hur ofta personalen upplever att andra lyssnar 

Delaktighet – andra lyssnar Ofta eller ibland Sällan eller aldrig 

Kvinna                                  Antal 

                                              Procent 

36 

81,8 % 

8 

18,2 % 

Man                                       Antal 

                                              Procent 

18 

78,3 % 

5 

21,7 % 

Källa: Egen bearbetning av datamaterial.  

 

Tabell 8.1 – Kön i förhållande till upplevelsen av att forma arbetsplatsen 

Delaktighet – forma arbetsplatsen Ja, mycket Ja, lite Nej, inte alls 

Kvinna                                  Antal 

                                              Procent 

10 

22,7 % 

24 

54,5 % 

10 

22,7 % 

Man                                       Antal 

                                              Procent 

6 

26,1 % 

12 

52,2 % 

5 

21,7 % 

Källa: Egen bearbetning av datamaterial. 

 

Tabell 8.1.1 – Kön i förhållande till upplevelsen av att ha format arbetsplatsen 

Delaktighet – har format arbetsplatsen Ja Nej 

Kvinna                                  Antal 

                                              Procent 

30 

68,2 % 

14 

31,8 % 

Man                                       Antal 

                                              Procent 

14 

60,9 % 

9 

39,1 % 

Källa: Egen bearbetning av datamaterial. 

 

Tabell 8.2 – Kön i förhållande till upplevelsen av att personens kunskap och erfarenhet 

efterfrågas  

Delaktighet – kunskap och 

erfarenhet efterfrågas 

Ja, mycket Ja, lite Nej, inte alls 

Kvinna                                  Antal 10 23 11 
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                                              Procent 22,7 % 52,3 % 25,0 % 

Man                                       Antal 

                                              Procent 

7 

30,4 % 

10 

43,5 % 

6 

26,1 % 

Källa: Egen bearbetning av datamaterial. 

 

Tabell 8.2.1 – Kön i förhållande till hur ofta personalen blir tillfrågade i en beslutsprocess 

Delaktighet – tillfrågad i en 

beslutsprocess 

Ofta eller ibland Sällan eller aldrig 

Kvinna                                  Antal 

                                              Procent 

28 

63,6 % 

16 

36,4 % 

Man                                       Antal 

                                              Procent 

13 

56,5 % 

10 

43,5 % 

Källa: Egen bearbetning av datamaterial. 

 

10.3.2 Ålder 

Tabell 9.0 – Ålder i förhållande till upplevelsen av att få gehör 

Delaktighet – gehör Mycket Lite eller inte alls 

18-39 år                                Antal 

                                              Procent 

10 

34,5 % 

19 

65,5 % 

40-65 år                                Antal 

                                              Procent 

10 

28,6 % 

25 

71,4 % 

Källa: Egen bearbetning av datamaterial. 

 

Tabell 9.0.1 – Ålder i förhållande till hur ofta egna åsikter uttrycks 

Delaktighet – uttryck för egna 

åsikter 

Ofta eller ibland Sällan eller aldrig 

18-39 år                                Antal 

                                              Procent 

20 

69,0 % 

9 

31,0 % 

40-65 år                                Antal 

                                              Procent 

30 

85,7 % 

5 

14,3 % 

Källa: Egen bearbetning av datamaterial. 
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Tabell 9.0.2 – Ålder i förhållande till hur ofta personalen upplever att andra lyssnar 

Delaktighet – andra lyssnar Ofta eller ibland Sällan eller aldrig 

18-39 år                                Antal 

                                              Procent 

21 

72,4 % 

8 

27,6 % 

40-65 år                                Antal 

                                              Procent 

30 

85,7 % 

5 

14,3 % 

Källa: Egen bearbetning av datamaterial. 

 

Tabell 9.1 – Ålder i förhållande till upplevelsen av att forma arbetsplatsen 

Delaktighet – forma arbetsplatsen Ja, mycket Ja, lite Nej, inte alls 

18-39 år                                Antal 

                                              Procent 

7 

24,1 % 

15 

51,7 % 

7 

24,1 % 

40-65 år                                Antal 

                                              Procent 

8 

22,9 % 

19 

53,3 % 

8 

22,9 % 

Källa: Egen bearbetning av datamaterial. 

 

Tabell 9.1.1 – Ålder i förhållande till upplevelsen av att ha format arbetsplatsen 

Delaktighet – har format arbetsplatsen Ja Nej 

18-39 år                                Antal 

                                              Procent 

18 

62,1 % 

11 

37,9 % 

40-65 år                                Antal 

                                              Procent 

23 

65,7 % 

12 

34,3 % 

Källa: Egen bearbetning av datamaterial. 

 

Tabell 9.2 – Ålder i förhållande till upplevelsen av att personens kunskap och erfarenhet 

efterfrågas  

Delaktighet – kunskap och 

erfarenhet efterfrågas 

Ja, mycket Ja, lite Nej, inte alls 

18-39 år                                Antal 

                                              Procent 

6 

20,7 % 

14 

48,3 % 

9 

31,0 % 

40-65 år                                Antal 

                                              Procent 

9 

25,7 % 

18 

51,4 % 

8 

22,9 % 

Källa: Egen bearbetning av datamaterial. 
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Tabell 9.2.1 – Ålder i förhållande till hur ofta personalen blir tillfrågade i en beslutsprocess 

Delaktighet – tillfrågad i en 

beslutsprocess 

Ofta eller ibland Sällan eller aldrig 

18-39 år                                Antal 

                                              Procent 

17 

58,6 % 

12 

41,4 % 

40-65 år                                Antal 

                                              Procent 

21 

60,0 % 

14 

40,0 % 

Källa: Egen bearbetning av datamaterial. 

 

10.3.3 Anställningslängd 

Tabell 10.0 – Anställningslängd i förhållande till upplevelsen av att få gehör 

Delaktighet – gehör Mycket Lite eller inte alls 

Fem år eller kortare           Antal 

                                              Procent 

14 

36,8 % 

24 

63,2 % 

Mer än fem år                     Antal 

                                              Procent 

8 

28,6 % 

20 

71,4 % 

Källa: Egen bearbetning av datamaterial. 

 

Tabell 10.0.1 – Anställningslängd i förhållande till hur ofta egna åsikter uttrycks 

Delaktighet – uttryck för egna 

åsikter 

Ofta eller ibland Sällan eller aldrig 

Fem år eller kortare           Antal 

                                              Procent 

27 

71,1 % 

11 

28,9 % 

Mer än fem år                     Antal 

                                              Procent 

25 

89,3 % 

3 

10,7 % 

Källa: Egen bearbetning av datamaterial. 

 

Tabell 10.0.2 – Anställningslängd i förhållande till hur ofta personalen upplever att andra 

lyssnar 

Delaktighet – andra lyssnar Ofta eller ibland Sällan eller aldrig 

Fem år eller kortare           Antal 29 9 
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                                              Procent 76,3 % 23,7 % 

Mer än fem år                     Antal 

                                              Procent 

24 

85,7 % 

4 

14,3 % 

Källa: Egen bearbetning av datamaterial. 

 

Tabell 10.1 – Anställningslängd i förhållande till upplevelsen av att forma arbetsplatsen 

Delaktighet – forma arbetsplatsen Ja, mycket Ja, lite Nej, inte alls 

Fem år eller kortare           Antal 

                                              Procent 

10 

26,3 % 

17 

44,7 % 

11 

28,9 % 

Mer än fem år                     Antal 

                                              Procent 

6 

21,4 % 

18 

64,3 % 

4 

14,3 % 

Källa: Egen bearbetning av datamaterial. 

 

Tabell 10.1.1 – Anställningslängd i förhållande till upplevelsen av att ha format arbetsplatsen 

Delaktighet – har format arbetsplatsen Ja Nej 

Fem år eller kortare           Antal 

                                              Procent 

23 

60,5 % 

15 

39,5 % 

Mer än fem år                     Antal 

                                              Procent 

21 

75,0 % 

7 

25,0 % 

Källa: Egen bearbetning av datamaterial. 

 

Tabell 10.2 – Anställningslängd i förhållande till upplevelsen av att personens kunskap och 

erfarenhet efterfrågas  

Delaktighet – kunskap och 

erfarenhet efterfrågas 

Ja, mycket Ja, lite Nej, inte alls 

Fem år eller kortare           Antal 

                                              Procent 

9 

23,7 % 

17 

44,7 % 

12 

31,6 % 

Mer än fem år                     Antal 

                                              Procent 

7 

25,0 % 

16 

57,1 % 

5 

17,9 % 

Källa: Egen bearbetning av datamaterial. 

 

Tabell 10.2.1 – Anställningslängd i förhållande till hur ofta personalen blir tillfrågade i en 

beslutsprocess 
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Delaktighet – tillfrågad i en 

beslutsprocess 

Ofta eller ibland Sällan eller aldrig 

Fem år eller kortare           Antal 

                                              Procent 

23 

60,5 % 

15 

39,5 % 

Mer än fem år                     Antal 

                                              Procent 

17 

60,7 % 

11 

39,3 % 

Källa: Egen bearbetning av datamaterial. 
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