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Abstract 
	  
Author: Elisabet Loverde och Arbresha Rushiti  
Title: Participation – on who’s terms? A study of personnel participation and how it is 
affected by leadership. [translated title] 
Supervisor: Mikael Sandgren 
Assessor: Weddig Runquist 

The aim of our study was to clarifying the possibilities for personnel participation 

through the experiences of the staff itself. Our study took place in Miner Municipality 

where a new work method was recently implemented. It also investigates the 

connection between personnel participation and the present leadership. We have 

divided the term participation into two parts to further be able to see the differences 

within the concept of participation. The two parts we have used are participation as 

influence and participation as responsibility. The personnel have been given the 

opportunity to express their own experiences of the implementation process. Our data 

is based on six semi-structured interviews, both with personnel and leaders within the 

studied organization. The form of leadership present has varied over time and during 

a period the organization was without a present leader. The results show that 

leadership plays an important role for the possibility of personnel participation. Not 

only the possibility but also the way in which the personnel is able to participate. 

When the leadership is lacking the personnel is forced to take on a bigger 

responsibility, whether they want it or not. On the other hand when the leadership is 

adequate the personnel can choose the level of participation they are comfortable with 

and also express a wish for more or less responsibility.  
 

 

Keywords: personnel participation, delaktighet, ledarskap, Human Resource, 

strukturellt.  
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Tack! 

Vi vill rikta ett stort tack till alla som hjälpt oss i vårt uppsatsskrivande. Tack till våra 

respondenter som tagit sig tid att delta i vår studie. Då vi bor på olika orter måste vi 

även rikta ett stort tack till Google documents, som underlättat vårt skrivande enormt!  

Våra underbara män och vår allas ”Mor och Far” förtjänar även de ett stort tack!  
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1. Inledning 
_________________________________________________________ 

I denna del kommer vi att redogöra för bakgrund kring delaktighet samt redogöra för 

och motivera vår forskningsfråga. Vi kommer även tala om ledarskap och hur det kan 

vara kopplat till delaktighet. Avslutningsvis kommer vi att presentera vårt syfte och 

våra frågeställningar. 

_________________________________________________________ 

 

1.1 Problemformulering 

Den klassiska tanken om organisationer som en strukturell hierarki har dominerat 

långt in på 1900-talet (Bolman & Deal 2009). Denna syn på organisationer innebär i 

stort att en ledning har ensamrätt att styra verksamheten samt att medarbetarna saknar 

möjlighet att påverka sina arbetsförhållanden och arbete (ibid.). Så tidigt som under 

1930-talet genomfördes Hawthornestudien på en fabrik utanför Chicago. Studien 

bestod av olika tester som alla delade ett gemensamt syfte, nämligen att försöka hitta 

metoder för att kunna höja de anställdas arbetsprestationer (Wolvén 2000; 

Strannegård & Eriksson-Zetterquist 2011). Exempelvis gjordes diverse förändringar i 

arbetsmiljön för en testgrupp medan de övriga anställda fick arbeta på som vanligt. 

Resultaten visade att arbetsprestationerna i testgruppen höjdes, dock berodde det inte 

på att arbetsmiljön förbättrades eller att rasterna blev längre. Det framkom att 

arbetsprestationerna höjdes på grund av att personalen som ingick i testgruppen blev 

sedda av ledningen samt att de gavs möjligheten att själva vara med och påverka sin 

arbetssituation (ibid.). Studien ledde till den så kallade Hawthorneeffekten och har 

påverkat synen på medarbetarna, från att tidigare endast ansetts vara “en kugge i 

maskineriet” till att betraktas som människor. Därmed började medarbetarnas 

möjlighet till delaktighet att öka (ibid.). 
 

Det var denna nya syn på medarbetarnas värde för organisationen som bland annat 

bidrog till att dess struktur så småningom började förändras. Den tydliga 

toppstyrningen som tidigare varit rådande försvagades och utvecklingen gick mot en 

mer horisontell eller platt organisationsstruktur (Johansson 2006) som bland annat 

innebar att personalen tilläts vara mer delaktig i utformandet av sitt arbete. 

Medarbetarna gavs dessutom mer utrymme att ta ansvar för verksamheten, även om 
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detta inte alltid lades på varje enskild individ blev det allt vanligare att arbetet 

utfördes och ansvarades för i olika arbetsgrupper (Hällsten & Tengblad 2006). Men 

hur ser det ut från medarbetarnas perspektiv, är det endast positivt med en hög grad av 

delaktighet och ett ökat ansvarstagande? Påverkar organisationens struktur och 

ledning den enskilda medarbetarens delaktighet?  

 

En större medvetenhet om medarbetarnas betydelse i verksamheten ledde till en 

förändring av hur organisationer vanligtvis styrdes (Bolman & Deal 2009). Den 

klassiska strukturella organisationen lämnar inget större utrymme för medarbetarna att 

vara delaktiga i eller påverka sitt arbete. Den skola som senare kom att kallas Human 

Resource betonar däremot att de anställda måste ses som en strategisk samt 

ekonomiskt resurs som kan gynna organisationen på flera olika sätt (Bredin 2008). 

Ledningen inom olika organisationer insåg så småningom även vikten av att involvera 

medarbetarna i beslutsfattandeprocessen, för att på så sätt höja kvalitén på besluten 

samt för att kunna förbättra organisationens prestation (ibid). 
 

HR-perspektivet poängterar att organisationer och människor befinner sig i ett 

ömsesidigt förhållande och därmed påverkar varandra (Bolman & Deal 2009). Detta 

stämmer inte minst för människobehandlande organisationer där stor del av 

verksamhetens bedömningsansvar ligger på den enskilde socialarbetaren och därmed 

vilar organisationens legitimitet till viss del på medarbetarna (Linde & Svensson 

2013). Ett sätt som organisation och anställda påverkar varandra är genom deras 

förhållning till delaktighet. Men vad innebär delaktigheten konkret för medarbetarna? 

Delaktighet kan beskrivas som en aktiv medverkan eller medinflytande i exempelvis 

en verksamhet (ne.se). Det kan dock diskuteras vad denna delaktighet egentligen 

innebär för medarbetarna i en verksamhet. Vilka beslut får medarbetarna i praktiken 

påverka? Är det beslut som är avgörande för deras arbete eller endast mindre 

betydelsefulla vardagsbeslut? Kan delaktighet leda till en för hög grad av ansvar?  
 

Den vidare utvecklingen inom HR-perspektivet lägger fokus på hur ledningen av en 

organisation kan utnyttja personalens inneboende resurser på bästa sätt. Det ledarskap 

som finns på en arbetsplats är även avgörande för hur medarbetarnas delaktighet ser 

ut. Karlsson och Lovén (2006) skriver att ledningen eller chefen måste tillgodose de 

förutsättningar som medarbetarnas delaktighet kräver så som tillgång till information, 
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rätt kompetens och den behörighet som krävs. Ledningen måste även klargöra vilken 

typ av ansvar och delaktighet som förväntas av medarbetarna (ibid). Om detta inte 

görs kan ledningens och medarbetarnas syn på det ansvar medarbetarna förväntas ta 

skiljas åt (ibid).  
 

I dagens organisationer tas medarbetarnas ansvarstagande och delaktighet många 

gånger för givet (Andersson & Lindeberg 2006). För att undvika detta måste det 

finnas en balans mellan medarbetarnas aktiva deltagande och ledningens 

ansvarsfördelning samt delegering. Men hur ser det egentligen ut i dagens 

organisationer, särskilt inom socialtjänsten? Vi har valt att genomföra vår studie på 

Ungbo och som är en relativt nystartad verksamhet. Ungbo är en insats på 

”hemmaplan” för ungdomar som är i behov av stöd och behandling i vardagen. Det är 

dock en verksamhet som hunnit genomgå stora förändringar under uppstarten och 

detta väckte vårt intresse för att studera hur medarbetarna upplevt sin delaktighet samt 

hur den påverkats. Kan det finnas svårigheter kring hur delaktiga medarbetarna kan, 

vill eller tillåts vara och vilka konsekvenser kan detta leda till för det praktiska sociala 

arbetet? Medarbetarnas delaktighet påverkar deras dagliga arbete och kommer därmed 

även i hög grad att påverka klienterna de möter. Synen på delaktighet kan skilja sig 

mellan ledning och medarbetare vilket medför att finns ett behov av samsyn i varje 

enskild verksamhet (Dilschmann et al. 2000).  
 

1.2 Syfte 
Syftet med vår studie är att undersöka medarbetarnas erfarenhet av delaktighet i sitt 

arbete samt ledarskapets betydelse för medarbetarnas upplevelse av delaktighet på 

Ungbo.   

 

1.3 Frågeställningar 

• Vilka erfarenheter har medarbetarna av att vara delaktiga i sitt arbete? 

• Vilka olika former av delaktighet hade medarbetarna erfarenhet av? 

• På vilket sätt anser medarbetarna att ledarskapet kan ha påverkat deras 

delaktighet?  
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1.4 Undersökningens avgränsningar 
För vår studie har vi valt att undersöka medarbetarnas delaktighet i sitt arbete, utifrån 

deras egna erfarenheter. Den sorts delaktighet vi studerat berör omständigheterna på 

den aktuella arbetsplatsen samt hur delaktigheten påverkas av de som arbetar där. Vi 

har alltså inte studerat det inflytande som kan komma av fackliga förhandlingar i 

enlighet med 11-12 §§ i Lag om medbestämmande i arbetslivet. Under studiens 

genomförande har vi inte frågat respondenterna om deras fackliga engagemang.  
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2. Ungbo – om undersökningsobjektet 
___________________________________________________________ 
I denna del kommer vi klargöra lite kring bakgrunden till Ungbo och för hur 

uppstarten sett ut, då detta är viktigt för att kunna förstå det sammanhang som 

studien genomförts i. Informationen i denna del kommer från en samlad bild av 

samtliga respondenters utsagor.  

___________________________________________________________ 
 

2013 startade studerad kommun ett projekt vid namn Ungbo. Projektet riktar sig till 

ungdomar upp till 21 års ålder och ska erbjuda kvalificerade behandlingsinsatser för 

ungdomar med omfattande och djup psykosocial problematik. Ungbo är tänkt att vara 

ett alternativ till dyra placeringar på HVB-hem eller institutioner för att istället arbeta 

med ungdomen på hemmaplan. De ungdomar som innefattas av projektet är både de 

som tidigare varit placerade och flyttats hem samt de som går direkt in i Ungbo. 

 

Grundtanken med införandet av Ungbo låg i ett mål om att spara pengar. Studerad 

kommun hade sedan tidigare höga kostnader för institutionsplaceringar och ville 

sänka dessa kostnader genom att ta hem ungdomar tidigare och istället erbjuda dem 

kvalificerad vård på hemmaplan. Idén kom från den dåvarande enhetschefen på Barn- 

och Ungdomsenheten och större delen av ansvaret för implementering, rekrytering 

samt utveckling av verksamheten låg även på henne. Dock låg det slutgiltiga beslutet 

för införandet Nämnden i kommunen. Det mål som nämnden satte upp för 

verksamheten var att spara pengar och därmed sköts inte några nya medel till inför 

uppstarten. Det handlade istället om en omfördelning av resurser, från tidigare 

institutionskostnader till personal och verksamhetskostnader för Ungbo.  

 

Efter genomförd rekrytering träffades enhetschefen med de sex nyanställda och 

tillsammans arbetade de fram hur verksamheten och arbetet skulle se ut. 

Medarbetarna var med andra ord med och utformade verksamheten från första början. 

Det som bestämdes var vilka områden behandlingen skulle beröra, så som att sköta ett 

hushåll, sysselsättning, fritid och socialt nätverk. Dock sattes inga riktlinjer upp för 

vad som skulle ingå respektive inte ingå i deras arbetsuppgifter. Det var heller inte 

alltid tydligt vem som var Ungbos egentliga uppdragsgivare och hur ärendena skulle 
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tillhandahållas dem. De ramar som ställdes upp gällde till stor del kostnader och att 

studerad kommun skulle börja arbeta med ungdomar i hemmaplanslösningar.  
 

Vid uppstarten skedde förhandlingar med det kommunala bostadsbolaget och det 

rådde en del svårigheter med att få tillgång till lägenheter för ungdomarna. När detta 

väl löste sig togs flera ungdomar hem samtidigt. Detta tillsammans med att 

medarbetarna var relativt nya och inte kände varandra så väl ledde till en period med 

hög arbetsbelastning. I samband med uppstarten låg det på medarbetarnas ansvar att 

själva gå ut och presentera sig för eventuella samarbetspartners så som fritidsgården, 

skolor och Arbetsförmedlingen.  
 

Ett drygt halvår in i uppstarten blev dåvarande enhetschef sjukskriven och 

medarbetarna var under en period utan arbetsledning. I och med detta hamnade större 

delen av ansvaret för verksamheten på medarbetarna, oavsett om de önskade ett 

sådant ansvar eller ej. Den förre enhetschefen lät medarbetarna ta ett stort eget ansvar 

i utformande av verksamheten men var samtidigt närvarande och stöttade dem i det. 

Den period då medarbetarna stod utan direkt ledarskap präglades av osäkerhet och 

förvirring särskilt gällande vad som ingick respektive inte ingick i deras 

arbetsuppgifter. Därefter tillsattes en tillförordnad enhetschef under en period, som 

senare blev ordinarie enhetschef. Den nuvarande enhetschefen har börjat ta tag i 

rutiner och riktlinjer, som tidigare saknats i verksamheten. Hon låter fortfarande 

medarbetarna vara med och påverka sin arbetssituation men lägger inte lika stort 

ansvar på medarbetarna som tidigare gjorts.  
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3. Tidigare forskning 
_________________________________________________________ 
I detta kapitel kommer vi presentera hur forskningsläget ser ut främst gällande synen 

på medarbetarnas delaktighet, både vad den kan innebära men också hur den 

påverkas av ledarskap. Vi har valt att använda oss av studier där delaktighet och 

ledarskap undersökts och som utförts på olika arbetsplatser. Detta för att få en tydlig 

koppling till den arbetsplats vi studerat. Inledningsvis kommer vi kort redogöra för 

forskning om organisationer och bakgrunden till både det strukturella perspektivet 

och HR-perspektivet.  

_________________________________________________________ 

 

3.1 Organisationsforskning 
Organisationer skapas för att samordna olika sorters handlingar och för att nå uppsatta 

mål (Strannegård & Eriksson-Zetterquist 2011). Från början bestod stor del av 

organisationsforskningen i att effektivisera verksamheterna för att öka lönsamheten. 

Under tiden har utvecklingen däremot gått mot att handla mer och mer om personal, 

delaktighet och ledarskap (Wolvén 2000).  

 

De två perspektiv vi kommer ta utgångspunkt i är ett strukturellt och ett Human 

Resource perspektiv. Den strukturella organisationen är hierarkiskt strukturerad där 

ledningen har en auktoritär ledarstil och medarbetarna en begränsad möjlighet till 

delaktighet och påverkan (Abrahamsson & Andersen 2005). Arbetsuppgifterna är 

uppdelade och det råder en hög grad av specialisering inom organisationen, för att 

försöka uppnå så hög effektivitet som möjligt (Maltén 2000). I en strukturell 

organisation sker samordningen vanligtvis i två olika former: lateral respektive 

vertikal samordning. Genom en vertikal samordning kontrollerar den högre ledningen 

medarbetarna inom organisationen. Lateral samordning innebär däremot att 

samordningen sker horisontellt, det vill säga att alla nivåer inom organisationen ges 

möjlighet till delaktighet och påverkan (Bolman & Deal 2009). I motsats till detta är 

organisationer inom HR-perspektivet mer platta och varje medarbetare ses som en 

värdefull resurs som bör få vara med och påverka samt ansvara för delar inom 

verksamheten (Wolvén 2000 m.fl.). HR-perspektivet utgår ifrån att organisationen är 

till för människan och inte tvärtom (Bolman & Deal 2009). Dock måste det finnas en 
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balans mellan de mänskliga och de organisatoriska behoven för att organisationen ska 

kunna överleva.  

 

3.2 Delaktighet 

Nedan kommer vi att presentera några forskares genomförda fallstudier där de har 

undersökt anställdas delaktighet i olika verksamheter. Då hela vår studie genomsyras 

av begreppet delaktighet har vi valt att definiera begreppet utifrån två olika 

innebörder. Vi presenterar studierna utifrån skillnaden mellan delaktighet-ansvar och 

delaktighet-påverkan. Fallstudierna redovisas utifrån dessa två uppdelningar i syfte att 

tydliggöra för våra läsare hur vi kommer belysa skillnader inom begreppet 

delaktighet.  
 

3.2.1 Delaktighet - påverkan 

Dilschmann m.fl. (2000) genomförde en studie och sammanställde denna i en bok de 

kallat “Lärandebok”. I studien tittade Dilschmann et al. på 21 förändringsarbeten 

inom kommun och landsting. Syftet med studien var att öka förståelsen för hur 

förändringsarbete kan genomföras med en hög grad av delaktighet.  
 

Det finns ingen universell definition av delaktighet utan den tolkas och används olika 

på nästan varje arbetsplats. Däremot bör delaktighet inte betraktas likvärdigt med “att 

bestämma”. Dilschmann et al. (2000) konstaterar att det därför är av stor vikt att föra 

en diskussion kring vad delaktighet betyder på den aktuella arbetsplatsen, även om det 

kanske inte leder till ett slutgiltigt svar kring vad delaktighet är. Detta inkluderar även 

en diskussion kring de villkor som finns eller bör finnas för delaktighet (ibid). Det 

finns flera anledningar till varför delaktighet uppmuntras på dagens arbetsplatser. 

Bland annat medför det en större möjlighet att uttrycka sina synpunkter och vara med 

att påverka samt en ökad förståelse för de beslut som fattas. I vissa fall kommer dock 

medarbetarnas synpunkter inte att påverka det slutgiltiga beslutet men det innebär inte 

att synpunkterna inte tagits i beaktan. Alla synpunkter har inte samma relevans för 

den fråga som diskuteras. En hög grad av delaktighet medför även automatiskt att 

medarbetarna får tillgång till information som är väsentlig i deras arbete.  Det ger 

medarbetarna en känsla av kontroll och överblick men kräver samtidigt ett större 

ansvarstagande från varje individ (ibid).  
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För att det överhuvudtaget ska finnas möjlighet till delaktighet menar Dilschmann et 

al. (2000) att vissa kriterier måste vara uppfyllda. Exempelvis bör medarbetarna ges 

utrymme till att kunna påverka frågor som berör arbetsplatsens utveckling, att 

medarbetarna får vara med och formulera verksamhetens mål samt att de får 

tillräcklig information för att kunna påverka sitt arbete och sin arbetssituation.  
 

Det är ledningens ansvar att se till att dessa förutsättningar finns samt att de utvecklas. 

När rätt förutsättningar finns ligger det således på medarbetarnas ansvar att engagera 

sig och att vilja vara delaktiga, ”man blir inte delaktig, man gör sig delaktig” 

(Dilschmann 2000). Om medarbetarna inte tar detta ansvaret blir det omöjligt att 

uppnå delaktighet.  
 

Dilschmann et al. drar följande slutsatser från de projekt med hög grad av delaktighet; 

• Ledarskapet var tillåtande, stödjande och uppmuntrande 

• Medarbetarna blev tidigt involverade i arbetet 

• Projektet berörde endast mellan 10-70 personer 
 

3.2.2 Delaktighet - ledarskap 

Som framgår av den första punkten ovan spelar ledarskap en betydande roll i frågan 

om delaktighet. Dilschmann et al. (2000) skriver att olika sorters ledarskap leder till 

olika nivåer och former av delaktighet. Som tidigare konstaterats behöver ledaren 

skapa en grund för delaktighet. En ledare måste även försöka hålla en balans mellan 

styrning och stöttning. Olika projekt som Dilschmann m.fl. studerat visade att det var 

en stor variation i sättet att leda, allt från för hård styrning till en helt frånvarande 

ledning. I de projekt där det fanns ett direkt och aktivt ledarskap främjades 

medarbetarnas delaktighet på bästa sätt. Seeholm och Salomonsson (2006) skriver att 

medarbetarnas delaktighet även påverkas av hur tydlig ledningen är med att förklara 

vilka riktlinjer som gäller, exempelvis vid uppstarten av ett nytt projekt. Dilschmann 

et al. (2000) konstaterar även att ett uteblivet ledarskap hämmade möjligheten till 

delaktighet lika mycket som i de projekt där det rådde strikt styrning. En ledning som 

inte är synlig på arbetsplatsen orsakar förvirring och otydlighet hos medarbetarna, 

som i sin tur inte vet vilket håll de ska gå åt, hur eller varför (ibid).  
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Idag ställs det mer krav på den moderna medarbetaren att, förutom att göra “sitt 

jobb”, även ta ett aktivt ansvar för sitt engagemang och sin delaktighet i flera delar av 

verksamheten (Andersson & Lindeberg 2006). Det gäller både verksamhetens 

planering, genomförande samt utveckling. Dilschmann m.fl. (2000) har utifrån sina 

studier sett denna ökning av ansvar för medarbetarna och konstaterar därmed hur 

viktigt det är för ledningen att själv vara tydlig och säker i sin egen roll. Detta för att 

kunna förmedla till medarbetarna vad de förväntas vara delaktiga och medansvariga 

för. Om ledaren är otydlig eller osäker skapar detta i sin tur osäkerhet hos 

medarbetarna.  
 

Trots att Dilschmann et al. fokuserar på delaktighet under förändringsarbeten menar 

vi att den forskning som genomförts är intressant även för den studie vi gjort. Detta 

eftersom Ungbo till viss del kan ses som ett förändringsarbete då en ny verksamhet 

implementerades. En del av de slutsatser Dilschmann et al. drar kring hur delaktighet 

sett ut i olika typer av projekt samt med olika sorts ledarskap är direkt applicerbara på 

den situation vi studerat.  
 

3.2.3 Delaktighet - ansvar 

Karlsson & Lovéns (2006) kapitel “Ansvarets gränser - om medarbetarskap inom en 

svensk bank” baseras på forskning om medarbetarskap i en av Sveriges största 

affärsbanker. Deras forskning handlar om hur mycket ansvar medarbetarna behöver ta 

på en decentraliserad arbetsplats och hur mycket ansvar de egentligen själva vill ta.  
 

Karlsson & Lovén (2006) skriver i sitt kapitel i boken Medarbetarskap i praktiken att 

medarbetarskap handlar om att alla ska få möjlighet att vara delaktiga i 

organisationens verksamhet. För att medarbetarna ska kunna ta ansvar måste de bland 

annat få till sig information samt tillåtas vara delaktiga i beslut och 

förbättringsarbeten. Vidare skriver författarna att riktlinjer bör finnas för att ge 

medarbetarna vägledning för vad som ska ansvaras för samt i hur stor utsträckning. 

För att en organisation ska fungera måste det finnas ett gott samarbete mellan 

organisationen, ledningen och medarbetarna (ibid.). Medarbetarna kan vara delaktiga 

på olika sätt, antingen kan de inta en passiv delaktighet eller så tar medarbetarna egna 

initiativ och är delaktiga på ett engagerat sätt. Karlsson & Lovén (2006) skriver att 

delaktighet ställer tydliga krav på att medarbetaren förstår och tar sitt ansvar men att 
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det samtidigt ställer krav på att ledningen måste ge medarbetarna de förutsättningar 

som krävs för ett aktivt deltagande, exempelvis att de har tillräcklig kompetens och 

befogenhet. Det är även viktigt att ledningen är tydlig med det ansvar medarbetarna 

förväntas ta samt vilka arbetsuppgifter som detta innefattar (ibid).  
 

Karlsson och Lovéns (2006) slutsats av sin forskning är att varje medarbetare 

stimuleras av att ha ett visst mått av ansvar. Om det däremot läggs för mycket ansvar 

på medarbetarna kan det bli både obekvämt och tungt att arbeta. Det bör därför finnas 

tydliga gränser kring ansvarsfördelning inom organisationen för att ansvaret ska 

uppfattas som hanterligt. En central del av den studie vi gjort är just ansvarstagande 

hos både medarbetarna och ledningen men även ibland hur det förekommit en 

frånvaro av ledarskap. Vi menar därför att Karlsson och Lovéns studie, när det gäller 

ansvar för både medarbetare och ledare, kan ge intressanta infallsvinklar för den 

situation vi studerat.  
 

3.3 Ledarskap 

Karin Kilhammar (2011) har för sin avhandling forskat kring hur medarbetarskap 

implementerats och tagit sig uttryck i två olika organisationer. Den ena organisationen 

hon studerat är statlig medan den andra befinner sig på landstingsnivå. Studien visar 

att beroende på hur ledarskapet ser ut kommer delaktigheten från medarbetarna att ges 

olika stort utrymme. De två olika ledningssätt som Kilhammar beskriver är Top-down 

respektive Bottom-up. Top-down innebär att styrningen sker uppifrån och ner, med 

andra ord att regler och policys kommer från beslutsfattare högt upp i organisationen. 

Detta innebär i sin tur att medarbetarnas delaktighet begränsas och att deras 

synpunkter inte beaktas (Kilhammar 2011). Bottom-up kan sägas vara motsatsen till 

Top-down, dock finns det en likhet som innebär att den idé eller verksamhet som ska 

implementeras ursprungligen kommer från en högre chefsnivå. Skillnaden består 

därmed i hur ledning tillåter sina medarbetare att vara delaktiga i implementeringen. 

Ur ett Bottom-up perspektiv har de lägre nivåerna i en organisation en mer betydande 

roll och medarbetarna tillåts även både ansvara för och påverka de beslut som fattas 

samt hur de ska genomföras. En slutsats som Kilhammar drar utifrån sin forskning är 

att delaktighet kan ges på olika sätt, antingen genom att medarbetarna får de 

förutsättningar som delaktighet kräver eller att det sätts upp krav gällande deras 
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delaktighet. Beroende på vilken ledningsmetod som används kommer medarbetarnas 

möjlighet men även vilja att vara delaktiga variera. 

 

Kilhammar (2011) presenterar en betydande skillnad på hur de två studerade 

arbetsplatserna gav skilda förutsättningar för medarbetarna att vara delaktiga. I det 

statliga bolaget infördes tanken om delaktighet med ett top-down tänk, det vill säga 

att ledningen fattade beslut och det implementerades nedåt i leden. I skillnad till detta 

var medarbetarna i organisationen på landstingsnivå involverade redan från början i 

utformandet av hur deras delaktighet skulle se ut. Däremot skriver Kilhammar att det i 

båda fallen måste finnas en ledning som är säker i sin roll och kan sätta upp ramar för 

ansvarsfördelning och delaktighet. En viktig aspekt i båda fallen var att det gjordes 

skillnad på ansvarstagande och delaktighet. Bara för att en medarbetare är delaktig i 

att påverka sin arbetssituation innebär det inte per automatik en ansvarsskyldighet 

(ibid). Än en gång poängteras hur viktigt det är att ledningen tydliggör vad som 

förväntas av medarbetarna i form av ansvar respektive delaktighet.  
 

Då vi har undersökt Ungbo-personalens delaktighet samt hur den har påverkats av 

olika ledarskap menar vi att delar av Kilhammars forskning samt resultat kan 

appliceras på vår studie. Både Kilhammar och vi har gjort en fallstudie där något nytt, 

antingen idé eller verksamhet, har implementerats samt sett till medarbetarnas olika 

möjligheter till delaktighet.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  
18	  

4. Teori 

_________________________________________________________ 

I denna del presenterar vi våra teoretiska utgångspunkter, delaktighet och ledarskap. 

Vi presenterar även skillnaden i synen på dessa begrepp beroende på om en 

organisation styrs utifrån ett strukturellt eller ett HR-perspektiv.  

_________________________________________________________ 

 

4.1 Delaktighet 
4.1.1 Delaktighet ur ett strukturellt perspektiv 

I en strukturell organisation är beslutsfattandeprocessen centraliserad eftersom detta 

anses vara mest effektivt (Abrahamsson & Andersen 2005). Ledningen har en formell 

makt som tillämpas genom regler, policys och olika planerings- och kontrollsystem 

(Bolman & Deal 2009). Dessa regler och policys i en organisation begränsar 

handlingsutrymmet men bidrar å andra sidan till att skapa likformighet inom 

verksamheten.  

 

Ett strukturellt perspektiv fokuserar på de strukturella fördelar som medarbetarnas 

delaktighet skapar för organisationen. Delaktighet kan ur detta perspektiv ses som ett 

tillvägagångssätt för att styra organisationen inifrån. Dock är syftet i slutändan alltid 

att det arbete som struktureras och utförs främst ska gynna organisationen. 

Samordning inom det strukturella perspektivet sker vanligtvis på två sätt, antingen 

genom vertikal eller lateral samordning (Bolman & Deal 2009). Den vertikala 

samordningen innebär att de högre nivåerna i organisationen kontrollerar och styr 

medarbetarna på de lägre nivåerna. Det sätt på vilket medarbetarna ges utrymme till 

delaktighet inom det strukturella perspektivet är genom den laterala formen av 

samordning. En grund i den här sortens samordning är möten där medarbetarna ges 

utrymme att uttrycka sina synpunkter och ge förslag på hur verksamheten kan 

utvecklas. Därmed har medarbetarna vanligtvis endast en låg nivå av delaktighet. Med 

andra ord ges medarbetarna en liten möjlighet till att påverka sin arbetssituation men 

besitter inget reellt ansvar. En annan form av delaktighet inom det strukturella 

perspektivet är utformandet av arbetsgrupper eller projektgrupper (Bolman & Deal 

2009). Detta ses som ytterligare ett sätt att samordna olika funktioner inom 

verksamheten. 
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4.1.2 Delaktighet ur ett HR-perspektiv 

Inom HR- perspektivet anses medarbetarnas delaktighet vara en självklarhet. HR-

perspektivet nöjer inte sig enbart med att ledningen bör investera i medarbetarnas 

utveckling utan anser även att deras makt, i form av påverkan och ansvar, bör ökas 

och att det arbete som utförs bör upplevas som meningsfullt. Detta kan exempelvis 

ske genom att medarbetarna ges möjlighet till medbestämmande, tillgång till 

information, att arbetet ges en ny utformning samt genom uppmuntran till 

självständighet och delaktighet. För att skapa engagemang hos de anställda måste 

arbetet innehålla ett visst mått av självständighet och påverkansmöjlighet men även 

belöningar för medarbetarna (Wolvén 2000). Bolman och Deal (2009) skriver att när 

organisationsledningar började inse att motivation, arbetsmoral och produktivitet inte 

var gratis började ledningen i olika organisationer se på delaktighet på ett nytt sätt. 

Det började mer och mer handla om att ge medarbetarna tillfälle att påverka och 

ansvara för beslut som berörde både deras arbetsinnehåll och arbetsmiljö.  
 

Dock finns det lika många olika definitioner av delaktighet som det finns 

arbetsplatser. Cotton et al. (1988) skriver om att olika former av delaktighet i 

beslutsfattandeprocessen kommer ge varierande utfall för verksamheten i stort. 

Eftersom olika organisationer definierar delaktighet på varierande sätt menar Cotton 

et al. (1988) att det är viktigt att vara tydlig med den delaktighet som råder, hur den 

utformas samt vad den får för följder. Utifrån den studie som Cotton et al. genomfört 

skiljer de på bland annat två former av delaktighet, den ena kallas “deltagande i 

arbetsrelaterade beslut” respektive “rådgivande delaktighet”. Den förstnämnde 

innebär att medarbetarna får vara aktivt deltagande genom att framföra sina åsikter 

men även att de besitter en så pass hög grad av delaktighet att de kan påverka stora 

delar inom verksamheten och även slutgiltiga beslut. Denna typ av aktivt deltagande 

har visat sig generera positiva effekter både för organisationens produktivitet och för 

medarbetarnas arbetsprestationer. Rådgivande deltagande beskrivs som att 

medarbetarna ges möjlighet att uttrycka sina åsikter. Dock innebär det inte att deras 

åsikter alltid tas tillvara, de har med andra ord endast en rådgivande funktion och en 

låg grad av delaktighet (ibid.). Denna form av delaktighet har visat sig ha en positiv 

påverkan på medarbetarnas arbetstillfredsställelse.  
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Det finns olika motiv till varför organisationer vill att medarbetarna ska vara 

delaktiga. Delaktighet har visat sig bidra med varierande positiva effekter för både 

medarbetare och verksamhet. Exempelvis konstaterar Kilhammar (2011) att då 

medarbetarna får vara delaktiga i utformandet av verksamhetens mål ökar 

förutsättningarna för att dessa mål uppnås. Delaktighet bidrar även till att 

medarbetarna känner meningsfullhet i sitt arbete, känner tillhörighet och att deras 

arbetstillfredsställelse ökar (Hällstén & Tengblad 2006). Dock måste det finnas en 

balans mellan det ansvar ledningen lägger på medarbetarna och det ansvar de själva 

kan och vill ta (ibid). Om medarbetarna upplever att det läggs för mycket ansvar på 

dem kommer deras arbete snarare uppfattas som en börda.  
 

4.2 Ledarskap 
4.2.1 Ledarskap ur ett strukturellt perspektiv  

Utifrån Lewins samt Lippits och Whites studier om ledarskap under 1930 och 40-

talen presenterar Wolvén (2000) olika ledarstilar. Den ledarstil som traditionellt anses 

höra ihop med ett strukturellt perspektiv är den auktoritära ledaren. Denna ledarstil 

innebär en förväntan av nästintill blind lydnad från de underordnade samt att 

medarbetarna inte tillåts vara med och påverka de beslut som fattas. Försök att 

påverka uppfattas snarare som ett hot mot ledarens position och makt. Denna ledarstil 

har ytterligare definierats av McGregor och hans teori “X”.  
 

Bolman och Deal (2009) presenterar McGregors teori “X” och teori “Y” som olika 

ledarskapsstilar. Inom teori “X” anses medarbetarna behöva disciplineras och styras. 

McGregor menar att det dock finns två varianter av teori “X”, nämligen hård 

respektive mjuk. Den mjuka versionen utgår från att ledaren försöker uppfylla 

medarbetarnas behov bland annat genom att undvika konflikter. Detta skapar dock 

inget genuint engagemang från medarbetarnas sida. Skillnaden dem emellan beror på 

de inneboende egenskaper som ledaren besitter (McGregor 1968). Det är denna 

definition av ledarskap inom strukturellt perspektiv som kommer att vara aktuell 

under vår analys. Detta då verksamheten vi studerat inte befinner sig i en klassiskt 

strukturell organisation och ingen av cheferna uppvisat ett ledarskap i enlighet med en 

hård teori “X”. Fortsättningsvis när vi skriver teori “X” menar vi således den mjuka 

versionen av denna teori.  
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4.2.2 Ledarskap ur ett HR-perspektiv 

I kontrast till det hierarkiska ledarskapet talas det inom HR-organisationer bland annat 

om ett kollektivt ledarskap (Thylefors 2007). Det innebär bland annat att ledarskapet 

inte är knutet till en enda person utan att både den formella ledaren och medarbetarna 

är delaktiga i beslutsfattandeprocessen. Thylefors (ibid.) beskriver hur teorier om 

ledarskap har svängt från ett fokus på den mest effektiva ledaren till att istället tala om 

situationsanpassat ledarskap. Detta innebär att ledaren kan anpassa sig till 

situationens rådande krav. För att ledaren ska kunna anpassa sig till situationen 

innebär det att han eller hon måste besitta egenskaper som flexibilitet, lyhördhet och 

en förmåga att analytiskt kunna bedöma den situation som råder.  
 

En kontrast till McGregors teori “X”, som beskrivits ovan, är hans teori “Y”. Maltén 

(2000) menar att denna teori är tydligt kopplad till HR-perspektivet.  En ledare enligt 

teori “Y” möjliggör för medarbetarna att ha medinflytande samt ta eget ansvar och ett 

visst mått av självbestämmande (Maltén 2000). En ledare inom HR-perspektivet 

organiserar arbetet så att medarbetarna kan känna samhörighet och delaktighet. 

Istället för att ledaren ska dirigera och styra medarbetarna ser ledaren till att deras 

behov och intressen istället får styra verksamhetens arbete, inom vissa givna ramar. 

 

4.2.3 Relationsorienterat ledarskap 

Samspelet med medarbetarna är en central utgångspunkt för ett ledarskap. Samtidigt 

som ledare behöver fokusera på verksamhetens mål måste även ledaren intressera sig 

för relationerna till sina medarbetare (Maltén 2000). En HR-inriktad ledare ger både 

makt och inflytande till sina medarbetare och arbetar aktivt för att främja deras 

delaktighet (Bolman & Deal 2009). Tengblad et al. (2007) skriver om något som 

kallas relationsorienterat ledarskap. Denna sorts ledarskap går ut på att det ska finnas 

ett samspel mellan ledaren och medarbetarna. Relationen mellan chefen och 

medarbetaren ska vara öppen och tillgänglig för att möjliggöra ett delat ansvars- och 

beslutstagande. För att den här sortens ledarskap ska kunna åstadkommas måste 

ledaren motivera och involvera medarbetarna i det arbete som ska utföras. Ledaren 

måste även vara villig att delegera beslutsfattandet till någon annan i arbetsgruppen, 

exempelvis en medarbetare som har mer kunskap inom området. I slutändan är det 

dock alltid ledaren som besitter den formella makten och kan ta de slutgiltiga 

besluten. 
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4.3 Delaktighet – en uppdelning  
Den litteratur vi tagit del av gällande delaktighet använder begreppet som ett 

samlingsbegrepp med många olika beståndsdelar. Bland annat kan medarbetarnas 

självbestämmande, möjlighet till påverkan, ansvar samt dess förutsättningar alla 

rymmas under begreppet delaktighet. Då vi gått igenom vår empiri har vi märkt en 

brist i litteraturen om delaktighet då den samlar alla dessa delar under ett och samma 

begrepp. Därför har vi i vår studie, då vi sett ett behov av detta, valt att dela upp 

delaktighet i två delar. Vi har gjort skillnad på delaktighet som påverkan samt 

delaktighet som ansvar. Detta då vi sett en betydande skillnad i dessa två sätt att vara 

delaktiga.  

 

4.3.1 Delaktighet - påverkan 

Med delaktighet som påverkan menar vi i den mån medarbetarna tillåts att påverka 

sin egen arbetssituation som exempelvis schemaändringar eller arbetsdagens innehåll. 

Vi syftar även till i vilken utsträckning medarbetarna ges möjlighet att påverka beslut 

som berör verksamhetens utformning och uppdrag. Medarbetarna kan således ha 

möjlighet till påverkan utan att besitta någon reell makt eller ansvar.  
 

4.3.2 Delaktighet - ansvar 

Med delaktighet som ansvar menar vi i den mån medarbetarna själv är ansvariga för 

verksamhetens utformning, de beslut som fattas samt det egna arbetet. Med andra ord 

att det inte är någon högre chef som är ansvarig utan att hela ansvaret ligger på 

medarbetaren själv. Denna form av ansvar kan både vara uttalad och medveten men 

även i vissa fall ofrivillig. 
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5. Metod och metodologiska överväganden 

_________________________________________________________ 

I detta kapitel kommer vi bland annat presentera vårt metodval samt hur vi gått 

tillväga vid bearbetning och analys av empirin. Avslutningsvis reflekterar vi kring de 

etiska aspekter som är aktuella för vår studie.  

________________________________________________________ 

 

5.1 Metodval 

Vår studie syftar till att undersöka medarbetarnas erfarenhet kring deras möjlighet till 

delaktighet i den verksamhet de arbetar inom. Vi har genomfört vår studie i en 

kommun där ett projekt vid namn Ungbo startades upp under 2013. Utifrån syftet har 

vi valt att ställa frågor kring medarbetarnas delaktighet från uppstarten ända fram till 

dagsläget. Vi ville även förstå ifall delaktigheten påverkats av rådande ledarskap och 

om ledarskapet i sig förändrats över tid. Med detta som grund har vi valt att använda 

oss av kvalitativ metod, mer specifikt kvalitativa intervjuer. Då vår ambition var att få 

fram respondenternas egna tankar och erfarenheter var det inte lämpligt att genomföra 

varken en kvantitativ studie eller observationer, då dessa inte ger någon större 

möjlighet till att fritt formulera sina svar eller att ställa följdfrågor (Bryman 2011, 

Eriksson-Zetterqvist & Ahrne 2011). Flexibiliteten som kommer med den kvalitativa 

formen av intervju var främsta anledningen till att vi ansåg den vara passande för vår 

studie. Med flexibilitet menar vi just den möjlighet som finns för respondenterna att 

fritt forma sina svar samt för intervjun att vara följsam i förhållande till de svar som 

ges. 
 

Vidare har vi använt oss av en induktiv ansats i studien, vilket innebär att det är den 

insamlade empirin som leder fram till en hypotes (Bryman 2011). Vi utgick därmed 

inte från en redan uppsatt hypotes utan lät information från empirin leda oss framåt. 

Det som var bestämt från början var att vi ville undersöka medarbetarnas erfarenheter 

av sin delaktighet men vi arbetade inte utefter att pröva en teori på verkligheten. 

Bryman (ibid.) skriver att en induktiv studie har spår av ett deduktivt angreppssätt och 

vice versa. Exempel på detta är att låta insamlad empiri leda fram till en upptäckt som 

gör det både nödvändigt och intressant att samla in mer data. Detta skedde för oss då 

vi efter intervjun med den före detta enhetschefen på Barn- och Ungdom insåg att det 



	  
	  
24	  

även skulle vara av intresse, för vår studie, att intervjua den nuvarande enhetschefen. 

Vi har dock inte kunnat genomföra en renodlad induktiv studie då varken tidsramen 

eller omfånget av vår studie tillåter skapandet av en helt ny teori. Dessutom ansåg vi 

det irrationellt att inte beakta tidigare forskning eller andra betydande upptäckter inom 

området delaktighet och ledarskap.  

 

5.2 Metodens förtjänster och begränsningar 

I vår studie ämnar vi att förstå medarbetarnas erfarenheter kring sin delaktighet i det 

arbetssätt som implementeras. Intervjuer kan utföras på olika sätt med allt från 

strukturerade till helt öppna intervjuer (Bryman 2011). För att främja våra 

respondenters möjlighet till att uttrycka sina åsikter men samtidigt försäkra oss om att 

vi fick den information vi behövde, valde vi att använda oss av semistrukturerade 

intervjuer (Bryman 2011). Detta är en metod som främjar deltagarnas möjlighet till att 

svara fritt på de frågor som ställs och ger flexibilitet under intervjuns gång (Bryman 

2011). Användandet av en ostrukturerad intervju i vår studie menar vi inte var lämplig 

då denna endast innefattar en intervjuguide med övergripande teman (ibid.). Risken 

med denna sorts intervju är att det inte framkommer tillräckligt med information kring 

det ämne som ska undersökas. I kontrast till ostrukturerad intervju ger den 

semistrukturerade intervjun ett visst mått av likformighet intervjuerna emellan, då den 

innebär ett användande av intervjuguider. En intervjuguide är inte samma sak som ett 

färdigställt frågeformulär. Intervjuguiden består istället av olika teman som satts upp i 

förväg och som sedan tas upp under de intervjuer som genomförs. Den kan dock även 

innehålla en del redan formulerade frågor (ibid.). Fördelen med en semistrukturerad 

intervju, jämfört med en strukturerad, är att den ger friheten att ställa frågorna i 

varierande ordningsföljd samt att ställa följdfrågor utifrån de svar som ges (ibid.).  

 

Flexibiliteten som semistrukturerade intervjuer medför var främsta anledningen till att 

vi valde denna metod. En svårighet med kvalitativa intervjuer kan dock vara att de 

frågor som ställs samt svar som ges kan misstolkas från både intervjuare och 

respondents sida (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne 2011). Dock ger en kvalitativ metod 

möjligheten att intervjua en person flera gånger (Bryman 2011) och på så sätt menar 

vi att eventuella missförstånd kan minimeras även om de inte går att undvika helt. 
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Ytterligare en svaghet gällande kvalitativa intervjuer är att de frågor som ställs 

påverkas av forskarens egna intressen (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne 2011).  
 

5.3 Urvalsprocess 
Då en av oss arbetar i studerad kommun har vi blivit tillfrågade av Nämnden i samma 

kommun att göra en utvärdering av Ungbo. Utvärderingen består av att utreda ifall 

Ungbo uppnått sina mål samt hur verksamheten kan utvecklas i framtiden. Ungbo är 

ett mycket intressant projekt och det väckte vårt intresse för att skriva c-uppsatsen om 

denna verksamhet, vilket innebar att uppsatsskrivandet skett parallellt med 

utvärderingen. För vår c-uppsats har vi valt att avgränsa oss till att undersöka och 

försöka förstå medarbetarnas erfarenhet av sin delaktighet från uppstarten av Ungbo 

fram till idag. Vi har intervjuat sex personer för vår studie, tre medarbetare, en 

politiker samt två enhetschefer.  

 

För att tydliggöra uppdraget från nämnden och för att få klarhet i vad utvärderingen 

skulle innehålla kontaktade vi enhetschefen på Barn- och Ungdomsenheten, då Ungbo 

faller under denna enhet. Enhetschefen har även arbetat på enheten under tiden det 

planerades för införandet av Ungbo och hade därmed kunskap om vilka i personalen 

som varit med från början. Vi fick kontaktuppgifter till de medarbetare som var 

lämpliga att intervjua och de tillfrågades om de hade intresse att medverka. Denna del 

av urvalsprocessen har därmed skett genom ett så kallat snöbollsurval, som är en sorts 

målstyrt urval (Bryman 2011). Ett problem med att vårt urval skett via ett 

snöbollsurval är att det kan tänkas hämma respondenternas utsagor då de befinner sig 

i en beroendeställning gentemot sin chef. De kan då välja att inte svara på vissa frågor 

eller att inte svara lika ingående eller ärligt. Dock har respondenterna inte uttryckligen 

fått information om att enhetschefen hänvisat oss till dem men det har under 

intervjuerna framkommit att de i olika utsträckning talat med enhetschefen om sitt 

deltagande. 

 

Valet att intervjua nämndens ordförande samt nuvarande enhetschefen på Barn- och 

Ungdomsenheten har endast styrts av uppsatsens syfte. Anledningen till att vi fann det 

relevant att intervjua dem var för att få en djupare förståelse av förutsättningar vid 

uppstarten av Ungbo. Denna sorts urval kallas ett målstyrt urval, med andra ord att de 

uppställda forskningsfrågorna styr valet av respondenter (Bryman 2011). Bryman 
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(ibid.) skriver att kvalitativa undersökningar som baseras på genomförandet av 

intervjuer med fördel bör använda sig av ett målstyrt urval just för att urvalen ska 

matcha forskningsfrågorna. 

 

I vårt fall är urvalet endast representativt för den organisation vi valt att undersöka. En 

fördel med detta menar Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2011) är att ett fokus på en 

specifik organisation ger bättre inblick och kontinuitet i forskningen. Genom valet att 

genomföra en kvalitativ undersökning samt att använda ett målstyrt urval menar vi att 

en bättre insyn i den organisation som studeras är en större fördel än möjligheten att 

få fram generaliserbara resultat. 

 

5.4 Genomförande av intervjuer 
Inför våra intervjuer utformade vi tre olika intervjuguider (se bilaga 1). En för de tre 

medarbetarna i Ungbo, en för nämndens ordförande samt en för de båda 

enhetscheferna. Anledningen till att vi gjorde olika intervjuguider berodde på att de 

personer som intervjuades varit delaktiga under olika delar av 

implementeringsprocessen av Ungbo och därför var en del frågor inte av intresse för 

alla respondenter. Efter att vi intervjuat nämndens ordförande samt den förre 

enhetschefen gjorde vi mindre ändringar i intervjuguiden för personalen. Detta 

berodde på att vi märkte att en del av de frågor vi formulerat inte var aktuella eller att 

det saknades frågor om vissa områden. Ännu tydligare blev detta efter första intervjun 

med en av medarbetarna, då vi upptäckte fler frågor som kom att vara relevanta för 

vår studie. Eftersom vi valt att göra semistrukturerade intervjuer medförde detta inget 

större problem då vi kunde lägga till frågor och vara flexibla under intervjuernas 

gång.  
 

Den första intervjun vi genomförde var med Nämndens ordförande och intervjun ägde 

rum på ett kontor på kommunhuset. Vi intervjuade även den före detta enhetschefen 

samma dag. Dock märkte vi att det var ganska intensivt att ha två intervjuer på samma 

dag, även om det var tidseffektivt. Vi valde därför att dela upp de kvarstående 

intervjuerna på olika dagar för att på så sätt få mer tid både under och efter varje 

intervju. Två av medarbetarna från Ungbo intervjuades i de lokaler Ungbo utgår ifrån 

medan den tredje medarbetaren samt den nuvarande enhetschefen intervjuades på 

socialkontoret i studerad kommun. Innan samtliga intervjuer påbörjades delade vi ut 
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en kopia på det informationsbrev som tidigare mailats ut till samtliga respondenter (se 

bilaga 2). Vi gav även muntlig information om att samtligas deltagande var frivilligt 

och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. De fick även information om 

att allt material kommer avidentifieras och förstöras efter uppsatsens färdigställande. 

Inför varje intervju frågande vi även om det gick bra att spela in, vilket det gjorde i 

samtliga fall. Vi hade dock möjlighet att anteckna ifall någon av respondenterna inte 

önskade bli inspelad. Vidare berättade vi att uppdraget att utvärdera Ungbo kommit 

från Nämnden men att vi under intervjun även kommer ställa frågor som handlar om 

det vi vill undersöka i uppsatsens syfte. Under intervjuernas gång var vi tydliga med 

att berätta vilka teman som hörde till utvärdering respektive uppsats. Anledningen till 

detta var för att varje respondent skulle vara medveten om vad deras svar senare 

skulle användas till. När respektive tema togs upp påpekade vi ytterligare än gång om 

det gällde utvärderingen eller vår studie. Vår bedömning är att respondenterna inte 

uppfattade det som att de två syftena krockade.  
 

5.5 Bearbetning och analys 

Efter varje genomförd intervju transkriberade vi var för sig. Dock avvaktade vi med 

att påbörja kodningen till dess att vi kunde sitta tillsammans och göra det. Vi läste då 

igenom intervjuerna flertalet gånger och diskuterade därefter kring lämpliga teorier 

och begrepp. Vi kodade senare materialet efter de begrepp som var framträdande i 

respondenternas utsagor. Vi har även kodat utifrån begreppet delaktighet och har då 

delat upp utsagor som handlar om delaktighet - ansvar respektive delaktighet - 

påverkan. Denna uppdelning av begreppet kom utav den skillnad som uppkom vid 

genomläsning av empirin. Att undersöka delaktighet i förhållande till ledarskap var 

något som växte fram ur empirin, då samtliga medarbetare påpekade hur ledarskapet 

påverkat deras arbetssituation. Kodningen har skett manuellt med hjälp av färgade 

överstrykningspennor. Att koda samt läsa igenom intervjuerna flertalet gånger har 

varit ett sätt för oss att säkerställa att alla respondenters svar kommer med samt har 

gjort det lättare att se mönster och likheter men även skillnader i utsagorna (Jönson 

2010). Genom att bland annat koda utefter de två organisations- perspektiv vi har som 

utgångspunkt kunde vi tydliggöra olika aspekter och drag som är typisk för respektive 

perspektiv. Det gav även oss en möjlighet att relatera delar av utsagorna till 

exempelvis teorier om olika sorts ledarskap eller delaktighet.  
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5.6 Undersökningens tillförlitlighet 
Validitet och reliabilitet är begrepp som ofta diskuteras i samband med forskning men 

som grundläggande är applicerbara på kvantitativa studier (Bryman 2011). Det kan 

därmed vara något problematiska att använda dessa begrepp på samma sätt när det 

kommer till kvalitativ forskning. Bryman presenterar alternativa sätt att se på dessa 

begrepp, bland annat Guba och Lincolns fyra kriterier för att diskutera tillförlitlighet i 

kvalitativa studier. Dessa fyra kriterier är; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet 

samt möjlighet att styra och konfirmera.  

Trovärdighet handlar om beskrivningen av den verklighet där studien genomförts. Att 

följa de specifika regler som finns för forskning samt att delge respondenterna 

resultaten är sätt att öka trovärdigheten (ibid.). Dock är det viktigt att poängtera att 

trovärdigheten i vår studie endast gäller för den verksamhet och de respondenter vi 

har intervjuat. Det är med andra ord respondenternas egen uppfattning av verkligheten 

som beskrivs, vilket hänger samman med diskussionen om överförbarhet. Då 

kvalitativa studier är mer djupgående än kvantitativa efterfrågas en mer detaljerad 

beskrivning av empirin. Beroende på hur ingående en beskrivning är kan en 

bedömning göras gällande studieresultatens möjlighet att överföras till en annan 

kontext. För vår studie har vi varken haft tid eller utrymme att göra en detaljerad 

beskrivning av verksamheten och det kan därmed diskuteras om resultaten kan 

överföras till andra liknande situationer.  

 

Ett tredje kriterium gällande metodens tillförlitlighet handlar om att ge en fullständig 

redogörelse över studiens alla delar. Detta för att genomförandet ska kunna granskas 

av utomstående och därmed kunna bedöma studiens kvalité (Bryman 2011). För att 

säkerställa pålitligheten i vår studie har vi, utifrån vår bästa förmåga, beskrivit hur vi 

gått tillväga i de olika faserna av studiens genomförande. Genom att försöka vara 

tydlig med allt från hur vi konstruerat intervjuguiden och hur intervjuerna genomförts 

till hur vi bearbetat och analyserat empirin hoppas vi kunna ge läsarna själva 

möjlighet att avgöra pålitligheten i vår studie. Slutligen handlar möjligheten att styrka 

och konfirmera om att forskaren ska förhålla sig så neutralt som möjligt, trots att det 

inte är möjligt att vara helt objektiv (ibid.). Ett led i att försöka förhålla oss neutrala i 

studien har varit att diskutera de individuella tolkningar som eventuellt kan finnas oss 

emellan.  
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Då vi gör en utvärdering och uppsats parallellt finns det även en risk att deras olika 

syften kan komma att konkurrera. För att undvika detta har vi, vid intervjuernas 

genomförande, varit tydliga gällande vilka frågor som rör utvärdering respektive 

uppsats. Trots detta finns det en risk att respondenterna ger en förskönad bild av 

verkligheten, för att utvärderingen ska resultera i positiva slutsatser. På samma sätt 

som det inte är möjligt för oss att förhålla oss helt objektivt går det heller inte att 

undvika att respondenterna återger sin egen bild av verkligheten. Dock syftar studien 

just till att undersöka medarbetarnas egna erfarenheter och inte till att värdera 

sanningshalten i respondenternas utsagor.  
 

5.7 Etiska övervägande 

Vetenskapsrådet (u.å.) menar att alla individer som ingår i någon form av forskning 

inte får utsättas för psykiskt eller fysisk skada. Detta krav kallas individskyddskravet 

och är en utgångspunkt för all samhällsforskning. Enligt vår bedömning har ingen av 

våra respondenter tagit skada av deltagandet i vår studie. Vidare anser vi att vår 

forskning är viktig för alla som snart ska ut på arbetsmarknaden för att få en förståelse 

av delaktighet och dess betydelse.  
 

En vägledning i vår arbetsprocess har varit de fyra forskningsetiska kraven; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet u.å.). Alla våra respondenter har vid tillfrågan om deltagande i 

studien blivit skriftligt informerade om studiens syfte och metod innan intervjun. De 

har även fått information om att vi har fått i uppdrag av nämnden att göra en 

utvärdering av verksamheten som syftar till att klargöra om verksamheten har nått de 

uppsatta målen samt få förslag på hur den kan utvecklas i framtiden. Samtidigt har vi 

förklarat att deras deltagande i studien är frivilligt och att de närsomhelst kan välja att 

avsluta. Vi har redogjort för att det insamlade materialet endast kommer att användas 

till den aktuella studien samt att materialet kommer att förstöras efter färdigställd 

utvärdering samt uppsats. Respondenterna försäkras konfidentialitet i presentationen 

av studiens resultat och i utvärderings rapportering.   
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Före varje intervjutillfälle har vi muntligen repeterat förutsättningarna för intervjun. 

Respondenterna har informerats om att en del av intervjufrågorna kommer att 

fokuseras på utvärderingen och den andra delen kommer att handla om den aktuella 

studien. Vi har förklarat att det inte förbinder respondenten att svara på alla frågor och 

att de kan välja att avstå från att vara med i studien. Innan intervjun har vi hört oss för 

hur respondenten ställer sig till att vi spelar in med diktafon, vilket i alla fall har varit 

acceptabelt. Efter varje avslutad intervju har respondenterna fått information om att 

de kan ta del av den färdiga uppsatsen, om de önskar.  
 

Kalman och Johansson (2012) aktualiserar vikten av att skydda de individer som 

deltar i en studie före, under och efter insamlandet av materialet. Innan vi påbörjade 

insamlingen av vår empiri var vårt mål att intervjua respondenter som var delaktiga i 

starten av implementeringen av Ungbo. Vi vände oss till enhetschefen på Barn- och 

Ungdomsenheten som berättade vilka i personalen som varit delaktiga från början.  

 

Kalman och Johansson samt Skærbæk (2012) poängterar att en respondents 

eventuella deltagande bör så långt som det är möjligt inte vara känt inom 

verksamheten. Vidare diskuterar de att anonymitet och konfidentialitet får en särskild 

betydelse när respondenterna kan ha ett eventuellt beroendeförhållande till någon 

person inom den verksamhet som man avser studera (ibid.). I detta fall är 

enhetschefen någon som personalen eventuellt kan ha ett beroendeförhållande till och 

eftersom enhetschefen gav oss namn på de respondenter som ansågs lämpliga för oss 

att intervjua kan risken föreligga att de kände obehag av att neka till att delta (ibid.). I 

vårt fall kan det vara så att det finns en otillräcklighet i den kunskap vi erhållit av den 

insamlade empirin då respondenterna har haft en viss grad av frihet i att själva kunna 

välja vad de svarar på (ibid.). Respondenterna har kunnat välja hur ingående eller om 

de ens vill svara på våra frågor. Detta är ett sätt för respondenterna att skydda sin 

anonymitet och integritet. 

 

Det var svårt för oss i början att komma igång utan att fråga någon som kände till 

verksamheten. Med författarnas påstående i åtanke, om att skydda deltagarnas 

anonymitet och konfidentialitet, har vi i efterhand tillfrågat all personal om de vill 

delta i utvärderingsdelen. Vi menar att då vi intervjuar resterande personal till 

utvärderingen medför detta att enhetschefen samt nämnden inte kan veta vilka svar 



	  
	  
31	  

som kommer från vem. Skærbæk (2012) beskriver att om någon varit behjälplig i 

kontaktförmedlingen mellan forskare och eventuell respondent så finns risken att de 

blir igenkända efter presenterat resultat. Vi är medvetna om att den risken finns i vår 

studie. Dock avser inte vår studie att undersöka och ställa frågor kring personliga 

förhållanden eller åsikter utan respondenterna blev intervjuade med avseende att 

klargöra deras delaktighet i implementeringen av verksamheten. För att försvåra 

igenkänningen och försöka skydda deltagarnas anonymitet har vi valt att inte 

presentera deras namn, kön eller titel. Vi har därmed valt att benämna de som deltagit 

i intervjun respondent 1-6.  

 

5.8 Arbetsfördelning  

Till en början var vår ambition att genomföra alla intervjuer tillsammans. Det kan 

tyckas vara en självklarhet men då endast en av oss bor i studerad kommun var det 

inte helt lätt att genomföra. Dock lyckades vi göra alla intervjuer tillsammans utom 

en. Anledningen till det var att personen som skulle intervjuas inte hörde av sig i tid 

och när intervjun väl blev inbokade kunde endast en av oss närvara. Från början 

delade vi även upp intervjuerna emellan oss för att transkribera. På grund av olika 

omständigheter samt att den ena intervjun blev sent inbokade blev det så att en av oss 

transkriberat två intervjuer och den andra fyra. Dock har vi i övrigt försökt dela upp 

arbetet oss emellan på ett så jämlikt och strategiskt sätt som möjligt. Då vi bor på 

olika platser i landet har vi under hela skrivandet använt oss av Google Documents 

för att på ett enkelt sätt kunna få en översikt samt se och läsa vad den andre har 

skrivit. Vi har även delat upp olika delar av uppsatsskrivandet oss emellan men alltid 

läst och arbetat igenom hela texten tillsammans. Däremot har kodning samt 

skrivandet av resultat, analys och slutdiskussion skett tillsammans.  
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6. Resultat  
_________________________________________________________ 

I denna del kommer vi presentera de resultat vi fått från de sex intervjuer som 

genomförts. Vi har valt att dela upp rubrikerna utifrån både frågeställningarna samt 

hur teorier och tidigare forskning presenterats. Vidare har vi valt att numrera de 

olika respondenterna från ett till sex, för att utsagorna inte ska kunna kopplas till en 

specifik person.  

_________________________________________________________ 

 

6.1 Delaktighet - påverkan 

Vid uppstarten av Ungbo var som sagt alla medarbetare involverade i utformandet av 

Ungbo.  
 

/.../ vi träffades i gruppen varje dag, där vi 

diskuterade, vi gjorde upp lite hur vi skulle göra 

utifrån det vi fått till oss i början, vi var på 

studiebesök på andra Ungbos /.../ vi försökte hitta 

saker som vi kunde använda oss av i vår verksamhet. 
 

/.../ vi fick vara väldigt delaktiga vilket vi tyckte var 

jättebra. För jag tror att det var det som de flesta av 

oss nappade på. (Respondent 2)  

 

Medarbetarna fick vara med och påverka hur Ungbos arbete skulle se ut bland annat i 

form av att varje ungdom tillskrevs två ur personalen som blev dennes 

kontaktpersoner. De fick dock inte vara med och påverka målen för Ungbo då de 

redan var satta av nämnden. Vidare gjordes ett medvetet beslut, av dåvarande 

enhetschef, att medarbetarna inte skulle arbeta efter på förhand uppsatta metoder utan 

hur arbetet skulle utformas och präglas av varje enskild ungdoms behov.  
 

Det som vi satte upp som riktlinjer var inte så här 

gör vi. Utan vi måste se till att de som blir 

kontaktpersoner har uppdraget att göra planer 

kring de enskilda ungdomarna. (Respondent 6) 
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Allt detta skedde dock i ett nära samarbete med dåvarande enhetschef som kunde 

hjälpa till att styra upp och stötta medarbetarna. Enhetschefen hade från början 

definierat fyra ben som verksamheten skulle stå på, fyra områden som ungdomarnas 

behandling skulle beröra. Utifrån dessa ben gavs medarbetarna möjlighet att påverka 

arbetet och forma det så att det passade för varje ungdoms behov.  
 

Medarbetarna fick även vara aktivt delaktiga i andra delar av verksamhetens 

utformning så som vilka aktörer Ungbo skulle samarbeta med. Enligt samtliga 

medarbetare har dessa samarbeten sett ganska olika ut och varit informella. Därmed 

har de själva kunnat påverka i vilken grad och på vilket sätt samarbetet med 

exempelvis fritidsgården, sjukvården och Försäkringskassan skulle se ut.  Arbetet 

med dessa samarbetsaktörer har kunnat utformas efter varje ungdoms enskilda behov. 

Enligt respondent 2 och 3 är detta något som de fått påverkat helt själva och menar att 

det inte funnits något behov av att ha mer uttalade eller formella samarbeten.  
 

När Ungbo startade bestod de första ärendena i de ungdomar som flyttades hem från 

sina placeringar. Därefter kom uppdragen till medarbetarna på Ungbo i form av en 

vård- och genomförandeplan från utredande socialsekreterare på Barn- och 

Ungdomsenheten. Medarbetarna kunde under behandlingstiden påverka innehållet i 

genomförandeplanen genom att kommunicera med socialsekreteraren.  
 

I början fick vi genomförandeplanen färdig och klar 

härifrån, ifrån socialsekreterarna /.../ då fick vi hela 

tiden påpeka saker och så ändrades den efter hand. 

Det har vi ju fördelen av idag att vi får göra 

genomförandeplanen och då gör vi den ihop med 

ungdomen. (Respondent 2) 

 

Både medarbetarna och enhetscheferna uttrycker hur en hel del har förändrats från 

uppstarten av Ungbo till hur det ser ut i dagsläget. Mycket av strukturen för Ungbo 

och hur uppdraget ser ut har formats över tid. En medarbetare uttrycker det som att; 

de tillsammans med socialsekreterare både på Barn och Ungdomsenheten samt 

försörjningsstöd och ledningen är i processen av att forma Ungbo i dag.  
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Både medarbetarna själva och ledningen har i många fall en samsyn gällande den 

möjlighet till påverkan som medarbetarna faktiskt har haft och även har i dagsläget.  
 

De påverkar ju väldigt mycket sin insats i 

individärendet, det utformar de ju tillsammans med 

socialsekreterare men de har stor påverkansmöjlighet 

där. De har en stor påverkansmöjlighet på vilka 

gemensamma aktivitet de gör med ungdomarna, det 

bestämmer de väldigt mycket själva. Det som kan hindra 

dem är om det skenar i väg pengar men annars så… har 

de stor möjlighet att initiera och genomföra. Och dem 

påverkar sitt schema själva också. (Respondent 4) 

 

Något som saknats sedan uppstarten är bland annat rutiner för hur uppdrag kommer 

till Ungbo samt hur de hanteras i Ungbo, vilket är något som både ledningen och 

medarbetarna uttrycker ska arbetas fram under 2015. Det framkommer tydligt att 

medarbetarna kommer få vara delaktiga genom att kunna påverka utformningen av 

dessa rutiner men att det yttersta ansvar kommer ligga på enhetschefen.  
 

6.2 Delaktighet - ansvar 

Vid uppstarten av Ungbo, som redovisats ovan, hade medarbetarna både stor 

möjlighet till påverkan men även ett stort ansvar. Dock fanns det, i början, en 

närvarande enhetschef som hade det slutgiltiga ansvaret. När enhetschefen senare blev 

sjukskriven hamnade mycket av detta ansvarstagande automatiskt i medarbetarnas 

knä. Då det inte fanns tydliga ramar och riktlinjer för behandlingsarbetet sen tidigare 

blev medarbetarna tvungna att själva ansvara för detta. 
 

Jag skulle kunna säga så här att vi har ju egentligen 

format oss själva. Vi har ju kört vårt race, som vi har 

tyckt var bra. (Respondent 1) 
 

Samtliga medarbetare berättar hur de fått stå själva med många beslut för 

verksamheten samt deras eget arbete och att detta gjorts mest utifrån den information 

de fick till sig innan själva uppstarten. Då de var utan ledare en period var detta som 

mest påtagligt. Medarbetarna berättar att de fick ta mycket beslut själva och att vissa 
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delar mer eller mindre lämnades åt dem. Detta beskrivs som en uppgift som emellanåt 

kändes stor och tung att bära. De beskriver även hur de i början träffades som grupp 

för att lära känna varandra och för att på så sätt kunna arbeta ihop sig. Syftet med 

detta var att de, tillsammans med dåvarande enhetschefen, skulle forma 

verksamheten.  
 

Så jag tycker nog att vi har varit med och bestämt, på 

gott och ont kan man säga. (Respondent 1) 

 

Ovan citat beskriver det som samtliga medarbetare uttryckt, nämligen att det funnits 

både för- och nackdelar med det ansvar de fått ta. En problematik som talats om 

bestod i att medarbetarna upplevde att de ibland spretade i sina uppfattningar om hur 

arbetets skulle genomföras. Detta på grund av att gruppen var så pass ny och inte fick 

tillräckligt med tid för att fogas samman, innan deras enhetschef blev sjukskriven.  

Ytterligare en aspekt var det faktum att medarbetarna fick stå ensamma i sina beslut, 

att de ibland saknade en ledning som stod bakom dem. 
 

/.../ ibland kan man känna att man inte vill vara ensam 

om ansvaret, om det beslut man tog. Eller åtminstone 

delge någon annan om beslutet och i så fall kunna 

ändra sig /.../ (Respondent 1) 

 

I motsats till detta har medarbetarna sagt att, då deras arbete med ungdomarna kräver 

flexibilitet och anpassning, är det inte alltid önskvärt att ha en ledning som styr hur 

arbetet utförs. Medarbetarna menar att det behövs en frihet i att kunna lägga upp 

arbetsdagarna själva, för att kunna gå hem till ungdomarna och även kunna anpassa 

tiden för de aktiviteter de gör tillsammans. Alla ungdomarna är olika, har olika behov 

och därför kan inte behandlingsarbetet alltid följa en på förhand bestämd metod. De 

planer som gjorts upp med ungdomarna kan även komma att ändras på kort sikt. Då är 

det viktigt att kunna anpassa arbetsdagen efter situationen, särskilt då det ibland 

uppstår akuta situationer som behöver prioriteras. Nedan citat beskriver den 

problematik en metod eller manual kan medföra i behandlingsarbetet. 
 

/.../ vi har en uppgift att skapa relation med de här 

ungdomarna, skapa tillit och bygga förtroende. Jag vet 
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inte om det finns någon manual för det? Bygger man 

för mycket manualer så kanske man… Nej, det är inte 

heller så lätt då. För att skapa en relation med tillit till 

någon så måste man möta en människa och inte en 

manual. (Respondent 3).  
 

Något som förändrats sedan uppstarten av Ungbo är att medarbetarna i dagsläget 

ansvarar för utformningen av genomförandeplanen.  Socialsekreterarna skriver en 

vårdplan som utgör grunden för Ungbos uppdrag men sen är det upp till 

kontaktpersonerna för respektive ungdom att göra upp en genomförandeplan, 

tillsammans med ungdomen. En av respondenterna beskriver det som att 

socialsekreterarna talar om vad som ska göras medan Ungbo ansvarar för hur det ska 

göras. Medarbetarna har uttryckt detta som en positiv förändring och att de själva 

önskat få ta ansvar för genomförandeplanen. De betonar även vikten av att denna görs 

tillsammans med ungdomen, att den är flexibel och kan förändras över tid samt att 

den ligger till grund för de uppföljningsmöten som äger rum tillsammans med 

socialsekreterarna.  

 

Ytterligare en förändring som inneburit ett ökat ansvarstagande men som även 

efterfrågats av medarbetarna själva är att de fortsättningsvis ska ansvara för beståndet 

av de lägenheter Ungbo har. Med andra ord ger det en bättre helhetsbild där 

medarbetarna kan planera för vilket ungdom som kan flytta in i vilken lägenhet och 

även ifall någon ungdom ska flytta ut från Ungbo.  
 

En orsak som medarbetarna uppgett till varför de fått ta ett stort ansvar är en avsaknad 

av riktlinjer. Trots att de säger att deras höga grad av delaktighet under 

implementeringen varit positiv kan de i efterhand se att vissa saker hade behövt 

strukturerats upp av ledningen. Exempel på detta kommer att presenteras under delen 

om ledarskap.  
 

6.3 Delaktighet - Ledarskap 

Som vi beskrivit under tidigare forskning samt teori har ledarskap betydelse för 

medarbetarnas möjlighet till delaktighet. De personer vi intervjuat har även gett 

uttryck för detta. De ger exempel på ledarskap som främjar en god nivå av delaktighet 
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men även ledarskap som kan medföra antingen för låg eller för hög grad av 

delaktighet. Skillnaderna ligger oftast i hur närvarande och tydlig ledaren har varit. 

Nedan kommer vi ge exempel på de ledaregenskaper som respondenterna gett 

exempel på men även olika situationer som påverkat medarbetarnas delaktighet. 
 

Samtliga medarbetare säger att en ledare som är lyhörd, tar tillvara på deras åsikter 

men ändå kan styra verksamheten, är en bra ledare. Vidare menar de att det finns ett 

behov av riktlinjer för att kunna känna en trygghet i det arbete de gör, särskilt vid 

uppstarten av en ny verksamhet då alla kan känna sig osäkra på området. Förutom 

riktlinjer framkommer det även att det hade varit önskvärt med en redan satt struktur 

för Ungbo. Struktur i form av yttre ramar som Ungbos verksamhet skulle finna sig 

inom.  
 

Själva ramverket för verksamheten har inte haft 

så mycket form. Det har landat i oss… 

kunskapen om hur man jobbar på Ungbo den 

sitter i oss. Det är väl gott så länge vi är här. Idén 

om hur man jobbar bäst och hur vi gör här, den 

har inte blivit formulerad. (Respondent 3) 

 

Riktlinjer och tydliga gränser hade hjälpt medarbetarna att veta vad som tillhör deras 

arbetsuppgifter och vad som exempelvis ligger på annan huvudman.  
 

/.../ jag tror vi önskade, i alla fall efter en tid, lite mer 

tydligt. Så som en arbetsbeskrivning eller typ det här är 

ert område /.../ Jag tycker att vi har fått jobba mycket 

med exempelvis gränsen mellan olika professionellas 

områden. Lite grann i onödan eftersom vår organisation 

inte haft kläm på allting. 

Det har varit en hel del dubbla budskap. (Respondent 3) 

 

Medarbetarna har uttryck en önskan om tydligare riktlinjer för Ungbo. En av 

medarbetarna menar att det hade behövts en eller två personer som kunde ha skapat 

ett ramverk med styrdokument redan innan verksamheten startades upp. Samtliga 

respondenterna menar att riktlinjer hade kunnat förhindra att medarbetarna spretar och 
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arbetar så pass olika att det i vissa fall kan bli förvirrande för ungdomarna. Det 

planerades inte för någon typ av ledarskap inför uppstarten mer än att den dåvarande 

enhetschefen skulle ha hand om implementeringen.  
 

En jättestor miss i den första delen av processen var 

att vi aldrig riktigt pratade om arbetsledning och 

chefsskap. (Respondent 6) 

 

En konsekvens av detta var att när den dåvarande enhetschefen blev sjukskriven fanns 

det ingen naturlig ledare som kunde ta vid för att styra och stötta upp verksamheten. 

För det gäller även att kunna leda verksamheten framåt oavsett vad som än händer. 

Det talades om att tillsätta en arbetsledare för Ungbo men det blev aldrig av. Både 

respondent 4 och 6 menar att det antagligen hade gynnat Ungbo i längden, att ha en 

arbetsledare, då en verksamhet som den är i behov av en närvarande ledare.  
 

Förutom att strukturen och riktlinjer har utformats med tiden har även skillnaderna 

mellan de två enhetschefernas ledarskap påverkat Ungbo. Den dåvarande 

enhetschefen gav stort utrymme till både påverkan och ansvar för medarbetarna. 

Medarbetarnas delaktighet uppmuntrades och deras åsikter togs tillvara men det 

yttersta ansvar och beslutsfattandet låg på enhetschefen. Detta gäller även för den 

nuvarande enhetschefen dock finns det ett större fokus på behovet av rutiner och 

riktlinjer än tidigare. Den dåvarande enhetschefen var även väl insatt i ungdomarna på 

Ungbo och det arbete som utfördes.  
 

Ja, det var ju det som vi tyckte var så bra med förre 

enhetschefen. Att hon kom upp till oss och hon kunde 

verkligen ungdomarnas bakgrund. Hon kunde för 

mycket för att vara chef egentligen. Hon tyckte att du 

och du kanske ska vara kontaktpersoner, hur ställer sig 

gruppen till det? Utifrån att hon hade presenterat hur 

denna ungdom var kunde vi säga att; Nämen vi tycker 

kanske att den men inte den ska var kontaktperson, 

utan vi kan göra så här istället och hon var med och 

köpte det. Så vi fick ta mycket beslut, vi fick vara 
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väldigt delaktiga vilket vi tyckte var jättebra. 

(Respondent 2) 

 

När den dåvarande enhetschefen blev sjukskriven stod Ungbo utan direkt ledning 

under en period. Det fanns varken någon arbetsledare eller någon högre chef som 

gick in och tog ansvar för verksamheten. Dock råder det skilda meningar mellan 

medarbetarna angående behovet av ledarskap och vilken typ av ledarskap som är att 

föredra. Flera medarbetare menar att det är viktigt med struktur och ett aktivt 

ledarskap medan en menar att det kanske inte behövs någon ledare.  
 

Vi har ju inte haft någon ledare här så men.. vissa 

tycker ju inte att vi behöver det. Jag tycker inte att vi 

behöver det om vi har ett gemensamt mål, syfte och ett 

någorlunda gemensamt tänk. (Respondent 1) 

 

En gemensam önskan som uttrycks av samtliga medarbetare är behovet av en tydlig 

uppdragsgivare. Vid uppstarten innebar uppdraget att arbeta med de ungdomar som 

togs hem från olika placeringar. Därefter skulle uppdragen komma från utredande 

socialsekreterare på Barn och Ungdomsenheten men så har inte alltid varit fallet. 

Särskilt under den period då Ungbo stod utan ledare berättar medarbetarna att 

uppdragen kunde komma från olika personer och även innefatta väldigt varierande 

arbetsuppgifter. Detta har dock förändrats med den nuvarande enhetschefen som har 

varit tydlig med hur uppdragen kommer till Ungbo samt att uppdrag utanför deras 

ordinarie arbetsuppgifter måste godkännas av henne.  
 

Vi har ju inte kunnat tacka nej, eller vi har inte vågat.. 

Inte förrän vissa gånger då enhetschefen har sagt att; 

Det här ska inte ni göra. Nej, men då få de ju informera 

oss om det. (Respondent 2) 

 

 
Ytterligare en aspekt som efterfrågats av medarbetarna och som den nuvarande 

enhetschefen tagit tag i är en arbetsbeskrivning samt riktlinjer. Detta är något som 

kommer behandlas under 2015. Det betonas även att utarbetandet av rutiner kommer 

ske tillsammans med både ledning och medarbetare. Tanken är att det ska organiseras 
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heldagar då samtliga kan sitta tillsammans för att arbeta fram det som tidigare 

saknats.  
 

/.../ Det är någonting vi ska jobba med under 2015. 

Både rutiner och riktlinjer och en arbetsbeskrivning. 

Vad man gör och vad man inte gör. Så det ska vi 

jobba med /.../ (Respondent 4) 
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7. Analys 

_________________________________________________________ 

I denna del kommer vi att analysera de resultat som framkommit utifrån tidigare 

forskning samt teori som vi tidigare presenterat.  

_________________________________________________________ 

 

7.1 Förutsättningar för delaktighet 

Utifrån ett strukturellt perspektiv ges medarbetarna inte något större utrymme för 

delaktighet, varken i form av påverkan eller ansvar. Det strukturella perspektivet utgår 

även från en hierarkisk organisationsstruktur där chefer på de högre nivåerna fattar 

beslut som sedan implementeras nedåt i organisationen. Då Ungbo startades fattades 

beslutet om dess införande av Nämnden som även satt upp målen för verksamheten. 

Målen sattes upp innan rekryteringen av personal påbörjats och har därmed skett 

genom vertikal samordning. Därmed kunde medarbetarna inte ge sina synpunkter på 

vad verksamheten borde sträva efter utan gavs först utrymme för påverkan i ett senare 

stadie. Kilhammar (2011) skriver att då medarbetarna får möjligheten att vara med 

och påverka utformningen av verksamhetens mål ökar förutsättningarna för att dessa 

uppnås. I Ungbos fall var dock alla medarbetare medvetna om de mål som fanns med 

det var inget som talades så mycket om. Det mål som satts upp handlade om att spara 

pengar och därför påverkade det inte det vardagliga arbetet i Ungbo. Det 

medarbetarna diskuterade kring gällande målet handlade snarare om att de inte trodde 

Ungbo uppnått det. Målsättningar och ideér kan komma uppifrån både i en strukturell 

och en HR-styrd organisation. Skillnaden, som Kilhammar (ibid.) beskriver, ligger 

istället i hur dessa sedan implementeras.  
 

Redan från 1930-talet då Hawthornestudierna genomfördes har det konstaterats att det 

är viktigt för medarbetarna att både bli sedda och lyssnade på för att kunna göra ett 

gott arbete. Då Ungbo startades upp fick medarbetarna vara delaktiga bland annat i 

form av att vara med och skapa verksamheten. Utifrån de studiebesök som 

medarbetarna gjorde på andra Ungbos i landet kunde de vara med och påverka vilka 

saker de ville ha i deras verksamhet. Medarbetarna hade en påverkansmöjlighet att 

forma verksamheten samtidigt som de även kunde påverka de slutgiltiga besluten för 

saker som de inte ville ha med. Detta är ett tydligt exempel på “deltagande i 
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arbetsrelaterade beslut” som Cotton et al. (1988) beskriver i sin studie. Vidare skriver 

författarna att denna sortens delaktighet har en positiv inverkan på 

arbetsprestationerna vilket medarbetarna i Ungbo själva ger uttryck för. De beskriver 

hur de gick in i projektet med ett högt engagemang och att de alla hade höga 

förväntningar på hur arbetet i Ungbo skulle komma att se ut.   
 

7.1.1 Relation mellan delaktighet och mål 

Dilschmann et al (2000) menar att vissa grundläggande förutsättningar måste finnas 

för att medarbetarna ska ha möjlighet till att vara delaktiga. Bland annat skriver 

författarna att medarbetarna bör ges tillåtelse att vara med och påverka utformningen 

av verksamhetens mål. Dock visar vår studie att detta inte stämmer i alla fall. Varken 

medarbetarna eller ledningen var med i utformningen av Ungbos mål men uttrycker 

ändå att de haft stor möjlighet till delaktighet. Det verkar snarare bero på hur 

generella alternativt specifika målen är. Ju mer generell deras formulering är desto 

mer utrymme ges att påverka det konkreta arbetet längre ner i verksamheten. Då 

målet för Ungbo gick ut på att minska kostnader för institutionsplaceringar var detta 

inget mål som direkt påverkade det vardagliga arbetet. Det kan dock diskuteras ifall 

dessa mål uppnåtts och ifall en delaktighet i utformningen från medarbetarnas sida 

medfört bättre förutsättningar för att nå målet. En sådan diskussion ryms däremot inte 

inom ramen för vår studie utan det vi kan konstatera är att delaktigheten inte 

omöjliggjorts på grund av att medarbetarna inte utformat målen, i motsats till vad 

Dilschmann et al konstaterar. Kilhammar (2011) konstaterar att då medarbetarna får 

vara delaktiga i utformningen av verksamhetens mål bidrar detta till en ökad känsla av 

arbetstillfredsställelse. De medarbetare vi intervjuat uttrycker dock att möjligheten till 

att påverka sitt arbete och sina arbetsuppgifter har varit en större bidragande faktor till 

att de upplevt meningsfullhet i sitt arbete.  
 

Tidigare studier har visat att de arbetsplatser som haft en hög grad av delaktighet även 

haft ett ledarskap som varit stöttande, att medarbetarna blivit involverade tidigt samt 

att de arbetat i mindre grupper (Dilschmann et al 2000). Detta stämmer bra överens 

med vår studie av Ungbo. Där har medarbetarna i ett tidigt stadie blivit delaktiga och 

fått möjlighet att påverka arbetet inom Ungbo. I enlighet med vad Dilschmann et al 

(ibid.) skriver har även ledarskapet, vid uppstarten av Ungbo, varit stödjande och 

möjliggjort medarbetarnas delaktighet.  
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Vår studie visar tydligt att medarbetarna både velat och getts utrymme för att vara 

delaktiga. Trots att målen och beslutet om att starta Ungbo kommit uppifrån har 

medarbetarna själva fått delta genom så kallad lateral samording. Även om 

socialtjänsten i många avseende är en hierarkiskt styrd organisation har medarbetarna 

i vår studie getts inflytande och påverkansmöjlighet på olika nivåer i organisationens 

verksamhet.  
 

7.2 Viljan att ta ansvar?  
“Man blir inte delaktig, man gör sig delaktig” skriver Dilschman et al (2011) i sin 

bok. De menar att det även vilar ett ansvar på medarbetarna att kämpa för sin 

delaktighet lika mycket som det är upp till ledningen att möjliggöra den. Utifrån våra 

resultat och i likhet med vad Cotton et al (1988) skriver kan vi konstatera att 

delaktighet ofta ser ut på olika sätt. Vanligtvis talas det om delaktighet som ett stort 

begrepp med bred innebörd. I våra resultat har det framkommit en relativt tydlig 

skillnad mellan medarbetarnas möjlighet till påverkan samt vad de fått eller velat 

ansvara för. Ansvar kan båda främja och hindra medarbetarna i deras arbete. Det 

respondenterna uttryckt är att det även finns en skillnad mellan det ansvar de är villiga 

att ta och det ansvar de ibland varit tvungna att ta. Detta blev särskilt tydligt när 

dåvarande enhetschefen blev sjukskriven och ett stort ansvar för verksamheten 

hamnade på medarbetarnas axlar. Med andra ord är det inte alltid upp till 

medarbetarna själva huruvida de vill ta ansvar eller ej. I det fall vi studerat gjorde 

avsaknad av ledare att medarbetarnas ansvarstagande ökade.  
 

HR-perspektivet medför stort utrymme för medarbetarna att både påverka och ta 

ansvar, dock poängteras att detta bör ske tillsammans med en närvarande ledning. 

Ifall detta ledarskap försvinner måste det finnas rutiner för hur ledningen ska hantera 

en övergång av ledarskap samt medarbetarnas delaktighet. När dåvarande 

enhetschefen för Ungbo blev sjukskriven blev det tydligt att sådana rutiner saknades. 

Medarbetarna blev väldigt ensamma i sitt arbete och ingen i ledningen verkade ta ett 

aktivt ansvar för verksamheten. Nackdelen med ett för HR-betonat ledarskap kan 

således vara att ett betungande ansvar ibland läggs på medarbetarna, då ledningen inte 

sköter sig. Fördelen, som vi kan se, är däremot att organisationen ändå värnar om sina 

medarbetare och vill att verksamheten både ska förbättras samt utvecklas. Om det 
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istället hade handlat om en hierarkisk, strukturell organisation hade lösningen 

troligtvis blivit att omorganisera eller eventuell avveckla hela verksamheten. Ett 

strukturellt perspektiv betonar däremot vikten av att ha utarbetade polycies och 

riktlinjer för verksamheten. Hade detta funnits för Ungbo från började hade problemet 

med att stå utan ledarskap möjligtvis kunnat undvikas. Det är även viktigt att 

ledningen är tydlig med det ansvar medarbetarna förväntas ta. Då medarbetarna inom 

Ungbo stod utan ledarskap saknades det även tydlighet i vilket och hur stort ansvar 

som de egentligen förväntades ta. 

 

Trots att medarbetarna i Ungbo getts stort utrymme till delaktighet, som är en central 

del i HR-perspektivet, menar vi att det finns tydliga strukturella influenser. Bland 

annat då högre chefer i vissa fall inte sett till medarbetarnas behov av en ledare utan 

att organisationens intressen gått före. Även om riktlinjer är att föredra för vissa delar 

av Ungbo är det inte lämpligt att reglera verksamheten på detaljnivå. Det strukturella 

perspektivet säger mer “så här gör vi” och sedan utförs arbetet. Det hade därmed inte 

fungerat med en helt strukturell styrning eftersom arbetet med ungdomarna inte tillåtit 

det då det krävs en flexibilitet i ett behandlingsarbete med människor. I kontrast till 

detta tillåter HR-perspektivet att medarbetarna själv får vara delaktiga och ansvara för 

delar av sitt arbete, vilket anses vara nödvändigt inom ramen för Ungbos verksamhet.  
 

7.2.1 Ansvar på medarbetarnas villkor 

Medarbetarna berättar om några delar i sitt arbete som de nyligen fått ta mer ansvar 

för. Det gäller den genomförandeplan som de numera är ansvariga att utveckla 

tillsammans med ungdomarna samt det ansvar de kommer att ta för beståndet av 

Ungbos lägenheter. Karlsson och Lovén (2006) konstaterar utifrån sin studie att 

medarbetarna stimuleras av att ta ett visst mått av ansvar. Det som medarbetarna i 

Ungbo uttryckt stämmer överens med detta då de både efterfrågat och är nöjda med 

det ökade ansvar de fått. Däremot kan ett för stort ansvar upplevas som en börda eller 

verka hämmande i arbetet (ibid). Medarbetarna uttrycker själva hur de ibland fått stå 

ensamma i vissa beslut, utan en ledning som har stöttat upp. Ansvar kan även 

upplevas vara en börda när det inte finns en tydlig ansvarsfördelning inom 

verksamheten. I Ungbo har det funnits en oklarhet kring vad som ingår respektive inte 

ingår i medarbetarnas arbetesuppgifter. Det har exempelvis inte varit tydligt vem som 

ska vara ansvarig för olika delar i arbetet med ungdomarna eller vem som ska vara 
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Ungbos uppdragsgivare. Med andra ord är det viktigt med en ledning som kan 

ansvarsfördela på ett tydligt sätt (Andersson & Lindeberg 2006).  

 

7.3 Ledarskapets roll 

Ledningen för en organisation har många viktiga funktioner att fylla, inte minst att 

möjliggöra delaktighet för sina medarbetare. För att kunna göra detta måste ledningen 

eller chefen själv vara säker på sin roll för att inte skapa osäkerhet i andra delar av 

verksamheten (Andersson & Lindeberg 2006). Den tid då Ungbo stod utan aktivt 

ledarskap kännetecknades av osäkerhet för medarbetarna exempelvis gällande vad 

deras arbetsuppgifter bestod av och en otydlighet i vem som var deras 

uppdragsgivare. Även om Barn- och Ungdomsenheten ganska snart fick en 

tillförordnad enhetschef tog det ett tag innan det fanns tid eller möjlighet att styra upp 

Ungbo.  
 

Enligt Dilschmann et al (2000) kan ett osynligt ledarskap hämma medarbetarnas 

delaktighet i samma utsträckning som ett strikt ledarskap. Även om det tillsattes en 

tillförordnad enhetschef innebar det inte ett närvarande ledarskap för Ungbos 

medarbetare, vilket de varit vana vid sedan tidigare. I likhet med det Dilschman et al 

(ibid.) kommer fram till så skapade detta både förvirring och otydlighet bland 

medarbetarna. Ett uteblivet ledarskap och brist på struktur leder även till att 

medarbetarna inte är klara över vad de ska göra. Seeholm och Salmomonssons (2006) 

studie visar på vikten av att ha tydliga riktlinjer, särskilt vid uppstarten av ett nytt 

projekt. Då detta saknades när Ungbo startade upp kan det vara en bidragande faktor 

till de problem verksamheten har stött på under implementeringsprocessen. 

Medarbetarna i Ungbo uttrycker själva hur de i efterhand önskar att vissa delar hade 

varit mer uppstrukturerade från start. Exempelvis efterfrågar de i dagsläget en 

arbetsbeskrivning, tydlig uppdragsgivare och eventuellt en form av arbetsledare. Detta 

är framgångsfaktorer som flera studier visar är nödvändiga för att uppnå ett lyckat 

resultat (Dilschmann et al 2000, Kilhammar 2011, mfl.).  
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7.3.1 Olika former av ledarskap 

Den balans som krävs mellan ledning och ansvarstagande är inte alltid lätt att uppnå 

och som vi har sett i vår studie varierar det även beroende på ledare. Det ledarskap 

som beskrivs inom HR-perspektivet ska organisera arbetet så att det möjliggörs för 

medarbetarna att vara delaktiga. Den enhetschef som var involverad från början av 

Ungbo och som även till stora delar var ansvarig för implementeringen framställs som 

en engagerad och stöttande ledare. Medarbetarna fick både vara med och påverka 

samt fatta beslut även om det yttersta ansvaret låg på enhetschefen. Denna sorts 

ledarskap kan inom HR-perspektivet benämnas som ett “kollektivt ledarskap” 

(Thylefors 2007). Medarbetarna fick, särskilt under uppstarten av Ungbo, vara 

involverade i beslutsfattandeprocessen och därmed ansågs inte ledarskapet i sig vara 

knuten till en specifik individ. En liknande ledarskapsteori som stämmer överens med 

det ledarskap som beskrivs i uppstarten av Ungbo är McGregors “teori Y” (Bolman & 

Deal 2009). Då den förre enhetschefen gav medarbetarna medinflytande och ett visst 

mått av självbestämmande för att kunna fatta egna beslut stämmer det väl överens 

med McGregors teori om denna sortens ledare.  
 

Den enhetschef som idag leder verksamheten skiljer sig något från den förre 

enhetschefen. Medarbetarna ges fortfarande stor möjlighet till påverkan och 

skillnaden från tidigare ligger snarare i att de inte tvingas ta lika stort ansvar för 

verksamheten. Sett utifrån McGregors ledarskapsteori liknar den nuvarande 

enhetschefen i vissa drag hans teori “X” (Bolman & Deal 2009). En sådan ledare är 

säker och tydlig i sin roll samtidigt som medarbetarnas behov tas i beaktande. Vidare 

finns det även en tydlig ansvarsfördelning mellan ledare och medarbetare. Den form 

av delaktighet som äger rum sker oftast genom möten och arbete i team, vilket är en 

form av lateral samordning. Detta är något som efterfrågats av samtliga medarbetare i 

Ungbo och som håller på att utvecklas i dagsläget. Dock uppvisar medarbetarna en 

viss svårighet att anpassa sig till det nya ledarskapet, då de är vana vid ett mer 

kollektivt ledarskap. Exempelvis säger en av medarbetarna att en ledare ibland inte 

behövs men efterfrågar samtidigt tydligare riktlinjer. Medarbetarna uppvisar en 

ambivalens mellan att vilja ha det som det varit tidigare och en önskan om tydligare 

riktlinjer. Det kan därmed inte endast läggas fokus på att en viss typ av ledarskap är 

att föredra utan det är även viktigt att förstå hur förändringar i ledarskapet påverkar 
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medarbetarna men även verksamheten. Dessutom är det viktigt att ha i åtanke hur en 

förändring av organisationsstrukturen påverkar medarbetarna.  

 

7.3.2 Relationsorienterat ledarskap 

Något som kännetecknar både den dåvarande och den nuvarande enhetschefen är att 

de i sitt ledarskap har en relation till sina medarbetare. De har både arbetat och arbetar 

för att främja medarbetarnas delaktighet, även om det skett på olika sätt. Ingen av 

enhetscheferna kan anses vara en typisk ledare sett ur ett strukturellt perspektiv. De 

har varken omstrukturerat eller sagt upp medarbetare för att gynna organisationen 

utan har lagt ett stort fokus på att tillgodose medarbetarnas behov. I motsats till den 

strukturella ledaren uppfyller de snarare flera kriterier för hur en chef inom HR-

perspektivet bör leda. Genom att lyssna till medarbetarna och ge dem möjlighet till 

delaktighet i beslutsfattandeprocessen kan enhetscheferna närmast ses som 

relationsorienterade ledare (Tengblad et al 2007). Den nuvarande enhetschefen har 

dock inslag av ett strukturellt tänk i form av ett fokus på att ta fram riktlinjer och 

rutiner för verksamheten. Detta tyder på att ett relationsorienterat ledarskap kan 

rymmas inom både det strukturella och HR-perspektivet.  
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8. Slutdiskussion 

_________________________________________________________ 

I denna avslutande del kommer först att kort sammanfatta vår studie. Sedan kommer 

vi att delge lite av våra egna tankar och funderingar kring hur delaktighet och 

ledarskap hänger ihop. Vi kommer även diskutera kring ledarskap samt aspekter av 

frivillighet i delaktighet. 

_________________________________________________________ 

 

Vår studie har undersökt hur medarbetarna i Ungbo erfarit sin delaktighet under hela 

implementeringsprocessen. Överlag tyckte alla medarbetare att det var positivt med 

delaktighet och att de har fått ett stort utrymme att vara delaktiga på olika sätt. Dock 

säger de nu i efterhand att de önskat en viss struktur och riktlinjer varit på plats från 

start. Medarbetarna menar även att de inte getts de rätta förutsättningarna för att 

Ungbo skulle kunna startas på ett idealt vis. En avgörande faktor för medarbetarnas 

delaktighet har varit det varierande ledarskapet. Vi har utifrån vår empiri sett att det är 

viktigt att skilja på olika aspekter av delaktighet. För vår studie har det varit 

betydande att skilja mellan påverkan samt ansvar, då medarbetarna ansåg det viktigt 

att kunna påverka sitt arbete men upplevde ibland att ett för stort ansvar lades på dem.  

Vår bedömning är att den empiri vi fått fram på ett bra sätt kunnat besvara de 

frågeställningar som legat till grund för studien. Frågan om olika former av 

delaktighet visade sig i vår studie bestå av en skillnad mellan möjlighet till påverkan 

respektive ansvar.  
 

Delaktighet är något som det talas om mer och mer på våra arbetsplatser idag och 

särskilt i människobehandlande organisationer. Detta eftersom effektivitet inte är 

främsta målet utan arbetet handlar om att möta och hjälpa människor. Vår studie visar 

även att delaktighet är viktig för att kunna utföra ett bra arbete. Dock finns det flera 

aspekter som kan påverka denna delaktighet, inte minst ledarskap. Vår studie visar att 

det kan vara problematiskt att uppnå en balans mellan ledning och delaktighet. Ledare 

måste inta en komplex roll som både innebär att styra verksamheten men även att 

lyssna på medarbetarna och möjliggöra deras delaktighet. Samtidigt måste de även 

förhålla sig till den ledning som de lyder under och i vissa fall även politiker på olika 

nivåer. Medarbetarna förväntas också ta ett stort ansvar och inte endast “göra sitt 
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jobb” utan utöver detta visa engagemang i verksamheten. Dock har vi sett att 

ledarskapet spelar en mer avgörande roll i hur väl verksamheten lyckas. Vi menar att 

ett gott ledarskap många gånger kan väga upp för brister hos medarbetarna. Däremot 

kan ett uteblivet eller bristfälligt ledarskap skapa oro och förvirring hos medarbetarna, 

trots att dessa är kompetenta.  
 

Då vi har delat upp delaktighet i två delar, påverkan samt ansvar, har vi kunnat se vad 

som skiljer dem åt. Påverkan måste både ges möjlighet till från ledningen men 

medarbetarna måste även själva vilja påverka. Medarbetarna kan tacka nej till 

möjligheten att påverka och därmed kan den sägas vara frivillig. När det kommer till 

ansvar kan det däremot finnas aspekter av tvång inbyggt. Som vi sett med Ungbo 

hamnade en stor del av ansvaret för verksamheten på medarbetarnas, varken de ville 

det eller ej. Visst kan det tyckas att de hade en valmöjlighet att ta ansvaret eller inte 

men då ingen annan klev in och gjorde det kände sig medarbetarna mer eller mindre 

tvungna att ta ansvaret själva. Det ansvar som däremot gynnade medarbetarna mest 

var just det som var uttalat och som de även själva önskade ta. 
 

Vi har tidigare skrivit om ledarskap sett ur ett strukturellt respektive ett HR-

perspektiv. Dock har ingen av enhetscheferna uppvisat ett ledarskap som kan anses 

rymmas endast inom ett av perspektiven. Det har tvärtom visat sig vara mer gynnande 

att kombinera delar från de båda. Något som beskriver detta bra är så kallat 

situationsanpassat ledarskap. Då omgivningen och situationens krav kan komma att 

variera måste ledaren kunna anpassa sig. Därmed måste ledaren kunna vara flexibel 

och även kunna göra korrekt bedömning av den rådande situationen. Vi skulle dock 

vilja tillägga att detta även gäller medarbetarna. De behöver också kunna vara flexibla 

exempelvis då det sker förändringar i ledarskapet.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjuguide Politiker  
 
Bakgrund 
Utbildning, titel, år på tjänsten. 
 
Ansvar 
Beskriv hur Ungbo startade? 
Vilka var delaktiga i beslutsfattandet?  
Vem/vilka ansvarade för implementeringen? Olika ansvarsområden/arbetsfördelning 
 
Implementeringen 
Fanns det någon plan för hur implementeringen skulle gå till? Hur i så fall? 
Planerades det för/ansågs det vara viktigt att medarbetarna skulle vara delaktig? 
Varför/Varför inte? 
När i införandet av Ungbo skulle du säga att medarbetarna blev delaktig? 
På vilket sätt blev medarbetarna i så fall delaktig?  
 
Mål 
Beskriv med egna ord Ungbos mål? (uppsatta av vem, har de varit tydliga från början, 
hur förmedlats till medarbetarna/ungdomar) 
Fick medarbetarna vara delaktig i utformande av målen?  
Har det uppstått motstridiga mål inom organisationen? 
 
Framtidstankar  
Finns det några tankar från nämndens sida om framtiden för Ungbo? Förändringar 
som behövs göras. 
Se tillbaka; finns det något du skulle vilja gjorts annorlunda?  
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Intervjuguide Enhetschef 
 

Bakgrund 
Utbildning, titel, år på tjänsten. 
 
Ansvar 
Beskriv hur Ungbo startade? 
Vilka var delaktiga i beslutsfattandet?  
Vem/vilka ansvarade för implementeringen? Olika ansvarsområden/arbetsfördelning 
 
Implementeringen 
Fanns det någon plan för hur implementeringen skulle gå till? Hur i så fall? 
Planerades det för/ansågs det vara viktigt att medarbetarna skulle vara delaktig? 
Varför/Varför inte? 
När i införandet av Ungbo skulle du säga att medarbetarna blev delaktig? 
På vilket sätt blev medarbetarna i så fall delaktig? På vilket sätt får medarbetarna vara 
delaktiga i dagsläget?  
 
Mål 
Beskriv med egna ord Ungbos mål?  
Fick medarbetarna vara delaktig i utformande av målen? Vem satte upp målen? 
Har det funnits motstridiga mål inom organisationen?  
 
Framtidstankar 
Se tillbaka; finns det något du skulle vilja gjorts annorlunda?  
Vad tänker du om framtiden? 
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Intervjuguide Personal 
 
Bakgrund 
Utbildning, titel, år på tjänsten. 
 
Ansvar 
Beskriv hur Ungbo startade? 
 
Implementeringen 
Fanns det en önskan om delaktighet från er sida? 
Kan du beskriva din delaktighet i implementeringen? (när i införandet blev du 
delaktig) 
Fick ni vara delaktiga på det sättet ni önskade? 
Fanns det motsättningar mellan er och ledningen angående frågan om er delaktighet? 
Hur tycker du implementeringen har gått? Finns det något som kunde gjorts 
annorlunda? 
Vi har förstått att mycket har bara hamnat i era knän, tycker du det har varit bra eller 
skulle du önskat mer tydlighet från början?  
 
Arbetsuppgift 
Kan du beskriva dina arbetsuppgifter?  
Är ni själva delaktiga i utformandet av ert arbete?  
När Ungbo startades, hur blev du handledd/introducerad i arbetet? 
 
Mål 
Beskriv med egna ord Ungbos mål?  
Skulle du säga att Ungbo uppnått dessa mål? 
Har det funnits motstridiga mål inom organisationen?  
 
Framtidstankar 
Se tillbaka; finns det något du skulle vilja gjorts annorlunda?  
Finns det några tankar från medarbetarnas sida om framtiden för Ungbo? 
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Bilaga 2 

Informationsbrev 
 
Utvärdering av Ungbo samt undersökning av personalens delaktighet.  
Vi är två socionomstudenter från Lunds Universitet i Helsingborg som fått i uppdrag 
av Nämnden i studerad kommun att utvärdera insatsen Ungbo. Utvärderingen syftar 
till att klargöra om Ungbo nått de mål som satts upp samt ge förslag på hur insatsen 
kan utvecklas i framtiden.  
 
Under den termin vi nu går på ska vi skriva C-uppsats och har valt att göra detta i 
samband med utvärderingen av Ungbo. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur 
personalen uppfattar sin delaktighet under implementeringsprocessen av Ungbo. Med 
implementeringsprocess menar vi införandet av ett nytt arbetssätt, både före, under 
och efter införandet.  
 
För att kunna genomföra utvärderingen har vi valt att genomföra intervjuer med både 
politiker samt personal och ungdomar inom Ungbo. De frågor som kommer ställas 
berör endast åsikter och uppfattningar kring huruvida Ungbo nått sina mål samt vad 
som skulle kunna förändras framöver. Det kommer alltså inte ställas frågor som 
handlar om din bakgrund eller hur det kommer sig att du är en del av Ungbo. 
 
För C-uppsatsen har vi valt att lägga fokus på politiker och personal, då uppsatsen 
inriktar sig på delaktighet under implementeringsprocessen. För att kunna få de svar 
vi behöver har vårt urval av intervjupersoner främst fokuserat på personer som varit 
involverade i Ungbo sedan start.  
 
Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och kan när som helst avslutas. De uppgifter 
vi samlar in kommer hanteras konfidentiellt samt avidentifieras, både i samband med 
skrivandet av uppsatsen och utvärderingen. De resultat som utvärderingen ger 
kommer att presenteras för Nämnden i januari 2015. 
Efter att vår uppsats blivit godkänd kommer allt insamlat material att förstöras så att 
det inte kan användas i något annat syfte än det som nämnts ovan. För den som är 
intresserad kommer det även finnas möjlighet att få en kopia av uppsatsen efter 
färdigställande.  
 
Om du har tankar eller frågor om ditt deltagande eller vår undersökning går det bra att 
höra av sig till oss eller vår handledare vid Lunds Universitet.  
 
Elisabet Loverde 
elisabetloverde@gmail.com 
 
Arbresha Rushiti 
arbresha.rushiti@hotmail.com 
 
Mikael Sandgren 
Universitetslektor  
mikael.sandgren@soch.lu.se 
 
Tack så mycket för din medverkan! 
  


