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UNDERSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV DELAKTIGHET PÅ 
ARBETSPLATSEN

Emanuel Davén

Delaktighet på arbetsplatsen är viktigt för såväl individers välbefinnande 
som organisationers effektivitet. Syftet med studien var att undersöka 
undersköterskors upplevelse av vad delaktighet på arbetsplatsen innebär 
och vad som bidrar till respektive hindrar delaktighet på arbetsplatsen.
En kvalitativ studie genomfördes på sjukhus i Mellansverige.  
Datainsamlingen skedde genom djupintervjuer som transkriberades och 
analyserades med induktiv tematisk analys (Hayes, 2000). Resultatet 
visade fyra teman som var centrala för upplevelsen av delaktighet på 
arbetsplatsen: Att vara en del av en helhet, att vara delaktig i arbetet för 
patientens bästa, att vara delaktig i att skapa förutsättningarna för sin 
arbetssituation, samt kommunikation. Resultatet tangerar delvis tidigare 
forskning men visar också att undersköterskor kan ha en annan syn på 
delaktighet på arbetsplatsen än den som är rådande inom forskningen.
Studien kan framförallt användas som grund för vidare studier inom 
området men också vara nyttig för avdelningschefer inom vården.

Inledning

”There are few more important issues facing organizations than that of participation”.
Detta hävdar Chris Clegg, en forskare inom arbetspsykologi i sitt förord till boken 
”Organizational participation: myth and reality” (Heller, Pusić, Strauss & Wilpert, 1998, 
sid 1). Detta har dock inte alltid varit den rådande synen.

Arbetarna har historiskt sett haft mycket lite inflytande på sina arbetsplatser (Statt, 2004).
I industrialismens barndom var arbetssimplifiering det rådande synsättet. Det gick ut på 
att det arbete som fabriksarbetarna utförde skulle vara så enkelt som möjligt. Synen på 
arbetarna var att de inte var något annat än ett par utbytbara händer eller mindre pålitliga 
maskiner. Allt som hade med arbetets utformning att göra skulle skötas av ledningen. 
Den moderna arbetsplatsforskningen kan sägas ha uppstått i slutet på 1800-talet. En av de 
tidiga forskarna på området var Frederic W Taylor. Hans teori ”scientific management” 
gick i princip ut på att ledningen ska leda och fördela arbetet in i minsta detalj efter att 
noga ha undersökt och funnit det mest effektiva arbetssättet och uppgiftsfördelningen. 
Arbetarens roll var att blint följa de instruktioner som gavs och belönades efter hur väl 
denne utfört arbetet. På så sätt effektiviserades arbetet och företagets vinst maximerades 
samtidigt som det fanns mer pengar över till arbetarnas löner (Taylor, 1911).

En studie som skulle komma att utmana detta synsätt handlade om ledarstilar och 
genomfördes av Lewin, Lippitt och White (1939). De jämförde tre olika ledarstilar:
auktoritär, demokratisk och laissez-faireledare. Resultatet visade att den ledarstil som gav 
mest produktiva gruppmedlemmar var den demokratiske ledarstilen. En annan studie som 
fick stor genomslagskraft genomfördes vid Hawthornefabriken i Chicago (Roethlisberger
& Dickson, 1947). Där undersöktes hur arbetarnas produktivitet påverkades av olika 
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ljusförhållanden. Resultatet visade att produktiviteten ökade oavsett hur ljuset 
förändrades och pekade på att de viktigaste faktorerna för produktiviteten inte var de 
fysiska, utan de sociala faktorerna, såsom att få uppmärksamhet och att känna att det man 
gör är meningsfullt. Hawthornestudien banade väg för ett nytt perspektiv på organisation 
och ledarskap, human relationsskolan (Asplund, 2002). Human relationsskolan 
fokuserade på människan i organisationen och såg arbetsplatsen som ett samspel, dels 
mellan olika människor och dels mellan människa och arbete. McGregor, som var en av 
förgrundsgestalterna inom denna skola, tog upp att synen på arbetarna kan bli 
självuppfyllande profetior (McGregor, 2006). Har man en syn på arbetaren som en person 
som vill göra ett bra arbete kommer denne att bli uppmuntrad och vilja göra jobbet så bra 
som möjligt. Grundsynen är att en medarbetare som får sina sociala behov tillfredställda 
också blir en produktiv medarbetare. Detta perspektiv förordar delaktighet och 
medarbetarinflytande i stor utsträckning. Denna syn kan sägas ha banat väg för mycket av 
den forskning som sedan dess genomförts inom ämnet.

Vad är delaktighet på arbetsplatsen?

Det finns flera olika definitioner av delaktighet på arbetsplatsen (Heller et al. 1998). En 
definition lyder: ”A process in which influence on decision making is shared between
hierarchical superiors and their subordinates” (Wagner & Gooding, 1987 sid 241). En 
vidare syn på begreppet har Heller och hans kollegor (1998) som menar att delaktighet 
handlar om att individer och grupper säkerställer sina intressen, eller bidrar till 
beslutsprocesser på arbetsplatsen. Denna definition inrymmer fler intressenter än över-
och underordnade, samt begränsar sig inte till att bara handla om beslutsfattande, utan 
inrymmer alla olika uttrycksformer som detta ”intressesäkerställande” kan ta sig. Det som 
är gemensamt för båda definitionerna och som även ingår i andra definitioner (Locke & 
Schweiger, 1979; Theorell, 2003), är fokuseringen på att utöva inflytande och kontroll på 
arbetsplatsen.

Upplevd kontroll över sin livssituation är ett grundläggande psykologiskt behov hos 
människan och en förutsättning för psykiskt välmående. Ett begrepp som ofta används är 
locus of control. Det handlar om kontrollen över upplevda utkomster som är resultat av 
hur en individ har bemött och hanterat en situation (Rotter, 1966). Om man upplever att 
man själv har kontrollen s.k. intern locus of control har man större möjligheter att 
psykologiskt klara av de situationer man ställs inför i livet än om man upplever att den 
största påverkan på ens liv ligger i händerna på omständigheter man inte rår över, s.k. 
extern locus of control. Locus of control kan också appliceras på arbetsplatser (Theorell, 
2003). Om man är på en arbetsplats som uppmuntrar egna initiativ och där man har stor 
frihet och kontroll över sin egen arbetssituation blir locus of control mer internt. Om man 
är på en arbetsplats med lite frihet att agera och där allt är kontrollen över sin 
arbetssituation är hårt reglerat utifrån, blir det mer externt.

Möjligheten att utöva kontroll över sitt arbete är en av de tyngst vägande faktorerna för 
att reducera stress. Karasek och Theorell (1990) menar att låg kontroll över sitt arbete i 
kombination med en hög arbetsbelastning och lågt socialt stöd är den faktor som mest
ökar stress, och därmed risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Omvänt är den idealiska 
arbetsplatsen ur stressynpunkt den med låga (eller rimliga) krav, högt socialt stöd, samt
ett stort beslutsutrymme dvs. delaktighet för medarbetarna.
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Följaktligen finns det forskare som menar att det bör vara en rättighet för alla att kunna 
utöva inflytande över de processer som styr ens arbetssituation (Heller et al, 1998).
Delaktighet är enligt dessa en fråga om mänsklig värdighet. Delaktighetens positiva 
konsekvenser för personalen bekräftas av Wagner (1994) som sammanställde en stor 
mängd forskning på området i en meta-analys och fann ett positivt samband mellan
delaktighet och personalens tillfredställelse.

Denna känsla av kontroll skapar ett engagemang hos medarbetarna, som blir mer 
involverade i sitt arbete och således gör ett bättre jobb. Detta leder i sin tur till att 
organisationens effektivitet förbättras (Locke, 1968; Riordan, Vandenburg & Richardson,
2005). Att ge medarbetarna större kontroll över sin egen arbetssituation innebär också att 
man ger beslutsrätten till dem som har möjlighet att fatta bäst beslut. Medarbetarna är de 
som har bäst information och kompetens inom sitt eget område och således utnyttjar man
bättre den information och den kompetens som finns hos dessa (Huselid, 1995). Detta 
kallas av Aeoki (1990) för dynamisk effektivitet och forskare menar att detta är ett sätt 
för företag att överleva på dagens marknad, som kännetecknas just av dynamik och 
snabba förändringar (Huselid 1995; Lawler 1986). Studier visar också att delaktighet 
leder till mindre personalomsättning och större effektivitet för organisationer (Riordan et. 
al, 2005). Wagners meta-analys (1994) studerade också sambandet mellan delaktighet 
och företags framgång och fann även där att det förelåg ett positivt samband.

Det finns stora metodologiska problem med forskningen inom området. Många studier 
genomförs genom jämförelser mellan ett företag med delaktighetsprogram och ett utan. 
Jämför man två olika företag är det inte bara ett eventuellt delaktighetsprogram som 
skiljer dem åt utan en stor mängd andra faktorer. Därför är det svårt att utesluta att någon 
av dessa faktorer påverkar resultatet. Även vid longitudinella studier där man mäter före 
och efter en förändring mot delaktighet inom samma organisation, uppstår problem
eftersom andra personalfrämjande satsningar, som t ex ökad anställningstrygghet ofta 
genomförs i samband med delaktighetsinförandet. Det är visserligen så att delaktighet 
fungerar bäst om det ingår i en sådan helhet. Likväl försvårar det mätningen av 
delaktighetens effekter eftersom det då är svårt att veta om resultatet beror på ökad 
delaktighet eller om det beror på t ex ökad anställningstrygghet (Heller et al, 1998). Dock
är delaktighet inte längre något kontroversiellt fenomen utan många ledande forskare
anser att delaktighet är ett av få sätt som organisationer kan använda sig av för att både 
höja arbetsmoralen och produktiviteten (Riordan et al, 2005; Wagner, 1994; Levine, 
1990; Lawler 1986).

Vad bidrar till delaktighet?

Den så kallade PIRK-modellen (Lawler, 1986) definierar delaktighet på arbetsplatsen 
utifrån fyra olika områden. Dessa områden är makt, information, belöning och kunskap 
och färdigheter (power, information, rewards och knowledge). De är centrala styrmedel 
för organisationer och är således också nyckelområden ur ett delaktighetsperspektiv.
Dessa områden är ofta centrerade högt upp i en organisation. För att skapa verklig 
delaktighet måste dessa styrmedel vara tillgängliga för alla i en organisation.  Makt
handlar om vilken inställning man har till beslutsfattande inom en organisation. Synen på 
detta kan variera stort. Alltifrån top-downstyrning där ledningen ensamt fattar besluten 
till renodlad delegering, där medarbetarna har all makt. Det vanligaste är dock ett
mellanting, som t ex att ledningen tillfrågar medarbetarna inför beslut eller att 
medarbetarna fattar beslut inom vissa riktlinjer. Nästa grundsten i PIRK-modellen är 
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information. Det handlar dels om att medarbetarna har tillgång till den information de 
behöver och dels om att medarbetarna får ge sin syn på saker och informera ledningen i 
de fall de innehar information. Den tredje beståndsdelen i delaktighet är belöning. För att 
man ska känna sig delaktig är det inte bara viktigt att vara delaktig i arbetet utan också att 
få del av resultatet som organisationen frambringar. Belöningar kan vara såväl interna 
som externa. Externa belöningar kan vara sådant som lön och befordringar. Exempel på 
interna belöningar kan vara att uppleva att man åstadkommer något eller att man på annat 
sätt känner sig värdefull. Den fjärde delen i delaktighet på arbetsplatsen, är kunskap och 
färdigheter. Det räcker inte att det ges möjlighet till delaktighet i makt, information, och 
belöning om man inte har kunskapen och färdigheterna att utnyttja det. Ledarskapsträning 
är ett exempel på kompetens som specifikt kan gynna delaktigheten (Lawler, 1986).

Lawler tar således fasta på de centrala styrmedlen i en organisation där det måste finnas 
inflytande, samt hur man säkerställer detta. Theorell (2003) har definierat och utrett 
begreppet inflytande. Som sammanfattande begrepp använder han beslutsutrymme
(decision latitude). Detta begrepp som innehåller flera undergrupper (Theorell, 2003). I 
ett första led kan det delas in i två undergrupper, beslutsauktoritet och färdighetskontroll
Den första komponenten, beslutsauktoritet handlar om att få vara med och besluta i 
frågor som rör den egna arbetsplatsen. Också det kan delas upp i två delar. 
Uppgiftskontroll som är den första delen, handlar om frågor som rör innehållet i arbetet 
och möjligheten att påverka hur det utformas på daglig basis.  Den andra komponenten 
inom beslutsauktoritet, deltagande i beslutsfattande har att göra med ramarna och 
strukturerna runt arbetet. Det kan vara om medarbetarna har möjlighet att dels komma 
med förslag på förändringar och dels om de får vara med och påverka besluten om 
förändringar på arbetsplatsen. Ett annat exempel är att kunna påverka sina arbetstider. 
Färdighetskontroll innebär att man inte bara har rätt att utöva kontroll utan också ges 
förutsättningar för att kunna göra det. Detta kan göras med hjälp av utbildning eller annan 
typ av träning inom det berörda området. Theorell har en modell som tar upp fem olika 
nivåer eller former av inflytande. Den modellen visar hur det kan gå till vid 
beslutsfattande när medarbetarna har inflytande på arbetsplatsen. Den första nivån är 
information som går från ledning till anställda om planer på t ex en förändring. Det andra 
steget är insamling av information från de anställda till ledningen. Den tredje nivån är 
rådfrågningar där medarbetarna har möjlighet att komma med förslag och uttrycka sina 
åsikter. Den fjärde nivån är formaliserade förhandlingar mellan anställda och ledningen 
och den femte och sista formen av inflytande är beslutsfattande i samråd mellan 
inblandade parter (Theorell, 2003).

Det finns således inom forskningen en relativt etablerad syn på vad delaktighet innebär, 
dvs. utövande av kontroll och inflytande. Upplevelser av fenomen är däremot personliga. 
Således kan upplevelsen av delaktighet variera och påverkas av olika faktorer såsom, 
individens personliga egenskaper, erfarenheter och organisationskultur i den organisation 
individen befinner sig i. Även om det givetvis finns generella drag så är varje upplevelse i 
viss mån unik och varje försök att ytterligare belysa människors upplevelse av delaktighet 
är berikande för forskningen i stort.

Vården, som föreliggande studie utforskar är dessutom en intressant bransch ur ett 
delaktighetsperspektiv på det sättet att det är en personalintensiv servicebransch, där 
kvaliteten på vården i mångt och mycket är beroende av kvaliteten på personalens 
agerande. Att ha en personalstyrka som trivs och mår bra blir då extra viktigt och således 
blir incitamentet för delaktighet på arbetsplatsen än större. Följaktligen blir det också 
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extra angeläget att undersöka hur personalen inom vården uppfattar delaktighet på 
arbetsplatsen.

Syfte

Syftet med studien var att utforska undersköterskors upplevelser av delaktighet på 
arbetsplatsen, samt vad som bidrar till respektive hindrar delaktigheten.

Metod

Undersökningsdeltagare

Undersökningen genomfördes på tre avdelningar på två olika sjukhus i Mellansverige. 
Totalt deltog 13 informanter. Urvalet skedde på tre olika sätt. Vid det första 
datainsamlingstillfället kontaktades först avdelningschefen. Sedan utsågs informanterna
av denne. När undersökningen sedan genomfördes framkom det att deltagarna upplevt att 
de blivit tillsagda att delta i undersökningen utan att ha tillfrågats om de verkligen ville 
ställa upp. För att kunna säkerställa frivilligheten för deltagarna beslöts vid nästa tillfälle i 
samråd med avdelningschefen avdelningen ett skriftligt informationsblad om 
undersökningen skulle sättas upp i personalrummet. Där informerades de om ämnet för 
studien, att jag sökte informanter, samt tidpunkt för undersökningen. Väl var på plats för 
att genomföra datainsamlingen kontaktade jag själv de potentiella informanterna och 
frågade dem om de vill medverka. Det visade sig senare att studien behövde ytterligare 
material och därför kontaktades ytterligare informanter till ett tredje 
undersökningstillfälle. Detta skedde via en bekant till mig som praktiserade som 
sjuksköterska på ett sjukhus. Hon visade ett informationsblad om studien för potentiella 
informanter på hennes avdelning och frågade om de vill medverka. Sedan kontaktades 
dessa av mig per telefon. Vi bestämde tid och plats möjlighet gavs att ställa frågor om 
studien.

Eftersom den undersökta gruppen var relativt liten, valde jag att begränsa mitt min 
population i fråga om bransch, yrkeskategori, och kön. Således var samtliga informanter
kvinnliga undersköterskor på sjukhus i Mellansverige. Åldersspannet var däremot brett 
och varierade från personer i tjugofemårsåldern till personer i femtioårsåldern.  Den 
yrkesverksamma tiden varierade från relativt nyutexaminerade undersköterskor till 
undersköterskor som arbetat flera decennier.

Datainsamling

En kvalitativ metod valdes då det var en explorativ studie som undersökte människors
upplevelser. Datainsamlingen skedde genom djupintervjuer. Studien föregicks av en
pilotintervju med avsikt att testa frågeställning, intervjuguide och intervjuteknik. 
Pilotintervjun genomfördes i informantens hem, medan intervjuerna i huvudstudien 
genomfördes på informanternas arbetsplatser. Intervjuerna kunde genomföras i en, i stort 
sett ostörd miljö, antingen i ett avskilt rum eller i ett personalrum där vi kunde vara 
ensamma. Endast vid något enstaka tillfälle var det någon som av misstag knackade på 
dörren.  
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Innan datainsamlingen genomfördes informerades jag om att de avdelningar där 
intervjuerna skulle genomföras nyligen hade genomgått en organisationsförändring. 
Därför var det tänkt att detta skulle vara en del av syftet och jag hade med en fråga om 
det i det fall intervjupersonerna inte självmant tog upp det. Väl på plats visade det sig att 
bara en av avdelningarna hade genomgått en omorganisering och således togs 
organisationsförändringar bort från syftet. Och vid den sista intervjuomgången, togs inte 
den frågan med. Frågan ställdes endast specifikt vid ett tillfälle eftersom det i de andra 
intervjuerna togs upp spontant av deltagarna.

Inför varje intervju togs etiska aspekter upp. Bland annat informerades de om 
konfidentialitet och om att de hade möjlighet att avbryta intervjun om de så önskade.
Förutom frågan om omorganisationer var intervjuerna ostrukturerade och som hjälp
användes en intervjuguide (se bilaga 1.). Intervjuernas längd varierade beroende på hur 
mycket intervjupersonerna hade att säga om ämnet. Den kortaste varade knappt 20 
minuter medan den längsta var knappt fyrtio minuter. Intervjuerna spelades in på band 
och transkriberades till textform efteråt för att underlätta analysen. På grund av tekniska 
problem med bandspelaren registrerades inte en av intervjuerna. Då detta inte upptäcktes 
förrän i efterhand och det inte var möjligt att få kontakt med personen ifråga i efterhand, 
föll den intervjun helt bort. Några intervjuer som inte innehöll tillräckligt med
information togs bort och ersattes av nya. Följaktligen genomfördes det totalt 13
intervjuer, men endast 8 intervjuer analyserades.

Analys

En induktiv tematisk analysmetod enligt Hayes (2000) användes vid analysen av 
materialet. Först efter att jag genomfört en analys uppdagades det att vissa intervjuer inte 
höll måttet. Således gjordes en analys innan de sista intervjuerna genomförts och en 
efteråt. I den senare analysen (den som slutligen användes) analyserades allt material 
tillsammans. Efter att ha transkriberat intervjuerna lästes dessa igenom ett flertal gånger 
tills dess att jag kände att jag hade en god överblick över dem. Sedan togs de avsnitt som
inte alls berörde min frågeställning bort. Därefter sorterades citaten utifrån den 
information som framkom under intervjuerna och grupperade dem i preliminära teman. 
Efter en del ”pusslande” fastställdes den indelning som slutligen användas efter vad som 
verkade passa bäst för intervjumaterialet. Då gick jag igenom texten en gång till och 
plockade ut de citat som kunde kopplas till respektive tema. Sedan gjordes en slutgiltig 
benämning på och definition av varje tema. Avslutningsvis sammanfattades materialet 
under varje tema med egna ord och citat som var centrala för respektive tema valdes ut.
Fyra huvudteman kunde urskiljas i intervjumaterialet.

Resultat

De fyra temana som framkom var att vara en del av en helhet, att vara delaktig i arbetet 
för patientens bästa, att vara delaktig i att skapa förutsättningarna för sin arbetssituation
och kommunikation. De tre första temana var de områden som intervjupersonerna 
upplevde som centrala ur delaktighetssynpunkt. Det fjärde temat har en annan karaktär än 
de andra och handlar om sådant som kan underlätta delaktigheten inom de första tre 
områdena.
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Att vara en del i en helhet

Det är viktigt för informanterna att ha en känsla av samhörighet på avdelningen och att 
känna sig som en del av en helhet. Alla ska känna sig som en del av gemenskapen och 
ingen ska känna sig utanför. För gemenskapen är det viktigt att ha bra relationer med alla 
på avdelningen. 

”Delaktighet, ja att man är med liksom, gemenskap att man är med att man inte är 
utanför utan att man är en i gemenskapen, en av alla. Ingen är utanför, alla är med i 
gruppen”

Flera intervjupersoner uttryckte att det är viktigt att bli sedd på sin arbetsplats. Att bli 
sedd handlar både om att bli sedd som människa och att bli sedd i sin yrkesroll. Exempel 
på att bli sedd som människa kan vara att alla på avdelningen hälsar på varandra och 
småpratar när de ses. Det handlar också om att alltid känna sig välkommen, accepterad 
för den man är och är fri att vara sig själv. Att bli sedd i sin yrkesroll kan handla om att 
bli uppskattad för det sitt arbete gör och bli tillfrågad vad man tycker i arbetet. Ett 
exempel kan vara att inkluderas av läkaren i arbetet med patienten och att föra en dialog 
arbetsmässigt. Det är också viktigt att stötta varandra när någon har det svårt eller om det 
är något jobbigt som har hänt på avdelningen, till exempel ett dödsfall.

En relation som är viktig är den med chefen. Bland annat är det viktigt att ha en chef som 
är närvarande, att chefen är insatt i det som händer på avdelningen och ger uppskattning 
för det som medarbetarna gör. Framförallt är det viktigt att chefen inte bara dyker upp när 
det uppstår något problem.

Andra relationer som togs upp som viktiga var relationerna till de andra yrkesgrupperna. 
Att man där känner att även om man har olika roller ändå fungerar tillsammans. Det är 
viktigt att det finns en prestigelöshet i samvaron på arbetsplatsen, att alla behandlas 
jämlikt och att ingen yrkesgrupp ser ner på en annan. 

Något som intervjupersonerna menade skapar denna typ av delaktighet är 
sammankomster över gränserna, till exempel att man träffas med alla yrkesgrupper såsom 
läkare och sjuksköterskor. Att ha möten där arbetet och eventuella problem som uppstår
diskuteras, är ett välkommet inslag för intervjupersonerna . Att se andras perspektiv på 
olika situationer gör att intervjupersonerna känner mer samhörighet med de andra 
yrkesgrupperna. Intervjupersonerna tog även upp mer informella sammankomster, som 
till exempel gemensamma frukostar. Sådana träffar bidrar till en känsla av delaktig på 
arbetsplatsen på det sättet att de medför att hierarkin inte blir lika strikt. Således minskar 
de sociala barriärerna mellan yrkeskategorierna. Då känner intervjupersonerna att titlar 
och akademisk utbildning inte är allt.

”Ja vi kan ju tycka att vi kanske skulle ha lite mera möten och sammankomster med hela 
personalgruppen, om man säger läkare och sköterskor och alla borde träffas lite oftare… 
Det finns ju alltid problem som man behöver diskutera över olika personalgrupper”

För att känna sig delaktig på avdelningen är det viktigt att samarbetet mellan dem som
dagligen arbetar närmast fungerar väl. Dessa konstellationer kan se lite olika ut beroende 
på hur arbetet är organiserat. Oavsett hur dessa ser ut är det viktigt att samarbetet 
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fungerar bra. Även här togs samarbetet med personer från andra yrkeskategorier upp 
specifikt.

Ett villkor för att samarbetet ska fungera bra är att det inte finns någon prestige i 
samarbetet mellan yrkesgrupperna och att det i arbetet inte läggs värderingar i vilken 
kategori man tillhör. Andra faktorer som är viktiga är bra personkemi och att lita på 
varandra.

Något som ökar känslan av enhet och gemenskap på avdelningen är att fokusera på 
patienten och att denne alltid kommer i första hand. Att det istället för att det fokuseras på 
olikheterna, dvs. arbetsuppgifter och roller, fokuseras på det som enar dvs. vården av 
patienten. Då ökar samhörigheten och känslan av ha mycket gemensamt ökar.

Fysiska avstånd inom en avdelning är något som flera av intervjupersonerna menade 
hindrar delaktigheten. Det är svårt att känna samhörighet om man befinner sig på olika 
platser. Något annat som påverkar delaktigheten negativt är om det är mycket konflikter 
på arbetsplatsen. Det skapar splittring, drar ner stämningen på avdelningen och gör att 
känslan av delaktighet minskar. Att vissa konflikter uppstår ses dock som naturligt men 
det är viktigt att de inte blir för många och att de hanteras på rätt sätt, som till exempel att 
ta det med den personen som det gäller och inte prata bakom ryggen på varandra.

Att vara delaktig i arbetet för patientens bästa

Intervjupersonerna upplever att det är viktigt att känna sig delaktig i arbetet för patientens 
bästa. Syftet med sjukhus och målet för alla som arbetar där är att ge patienterna så bra 
vård som möjligt och att tillgodose de behov som de kan tänkas ha. Att känna sig delaktig 
i vården av patienten och ge dem bästa möjliga vård är således mycket viktigt för 
intervjupersonerna.

En förutsättning för att känna denna delaktighet är inställningen att patienten kommer i 
första hand och att detta genomsyrar allt som görs. Det är viktigt att vara flexibel och att 
patientens behov går före sina egna arbetsuppgifter. Uppstår ett brådskande behov hos en 
patient, till exempel en situation där han eller hon måste till en annan avdelning för 
undersökning måste man släppa allt man för tillfället håller på med och se till att det blir 
gjort. Då spelar det inte heller någon roll om det som måste göras är uppgifter som 
egentligen inte tillhör ens eget arbete. 

”Det är huvudsaken att patienten mår bra, att vi ser till att dom mår bra. Det är dom som 
kommer i första hand”

”Ja, vi har ju olika arbetsuppgifter, men ändå så jobbar vi för samma sak. Det är ju för 
patientens skull vi är här”

Det är över huvud taget viktigt att ha en bra syn på patienterna, att se dem som människor 
och inte bara som ”vårdobjekt”. En intervjuperson menade att en patient är i 
beroendeställning gentemot personalen på sjukhuset redan när de kommer dit och därför 
ofta känner sig underlägsen. Därför är det extra viktigt att personalen visar att patienterna
faktiskt är lika mycket värda och att man behandlar alla lika och inte sätter sig över någon 
oavsett vilken situation personen befinner sig i. Denna människosyn skapar värdighet för 
patienten, och det är viktigt att den finns där, ända in i det sista.
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”Alla tycker att varenda patient är lika mycket värd. Det spelar ingen roll om det är en 
som ligger inför döden eller en som bara har ett ben eller en som faktiskt går helt 
normalt. Man pratar likadant med personer och man sätter sig inte över dem”

Har man detta synsätt känner intervjupersonerna, när arbetet fungerar bra, att de arbetar 
för patienten och gör en verklig skillnad. Ett exempel på just detta och något av det
intervjupersonerna uppskattar mest med sitt arbete är att de spenderar så mycket tid 
tillsammans med patienterna. De menade att eftersom de är den yrkesgrupp som arbetar 
närmast patienten, har de en fördel gentemot de andra i just att uppleva delaktighet i 
arbetet med patienten. De lär känna patienterna bra och känner att de kan hjälpa till att 
fylla andra behov än de rent medicinska. Till exempel är det många patienter som känner 
sig ensamma och behöver någon att prata med och då kan undersköterskorna göra det i 
mån av tid. Då känner intervjupersonerna sig värdefulla och delaktiga i vården av 
patienten. Flera intervjupersoner berättade om situationer där en patient gått bort. I dessa 
situationer är känslan av delaktighet ofta stor. Dels känner intervjupersonerna sig 
känslomässigt delaktiga i patientens och de anhörigas lidande, men framförallt känner de
sig delaktiga i omvårdnaden om patienten och att ge denne en värdig sista tid.

Eftersom arbetar sker tillsammans med andra är det viktigt att denna inställning gentemot 
patienten är delad av samtliga som arbetar tillsammans på avdelningen. De olika 
yrkesgrupperna har olika roller men alla på avdelningen oavsett yrkeskategori är viktiga, 
kompletterar varandra och finns egentligen till för patientens skull. När denna samsyn 
råder får det konsekvensen att gemensamt ansvar tas för patienterna istället för att det 
fokuseras på att bara utföra de arbetsuppgifterna. Exempelvis kan det vara så att om den 
som är ansvarig för att genomföra något är upptagen, så kan någon annan som egentligen 
har andra arbetsuppgifter göra det. 

Ibland har till exempel sjuksköterskan mycket att göra och då är det viktigt att man som 
undersköterska känner sig fri att hjälpa sina kollegor med deras arbetsuppgifter. Likaså är 
det viktigt att för intervjupersonerna att känna att de kan be till exempel sjuksköterskan
göra saker som tillhör undersköterskans arbetsuppgifter när de själva har mycket att göra. 
Det viktiga är inte vem som gör vad utan att patienten får bästa möjliga vård.  I en sådan 
situation är det viktigt att det finns ett givande och tagande och att det inte bara är en som 
hjälper den andre utan att det går åt båda hållen. 

På samma sätt är det också viktigt att det finns en frihet att våga komma med tips och 
idéer i vården av patienten inom områden som inte hör till ens egentliga ansvarsområde 
eller expertis, men som man som undersköterska kanske har lärt sig genom erfarenhet. 
Det kan till exempel vara att tipsa en gravid kvinna hur hon ska göra för att en 
förlossning ska komma igång. Då är det viktigt att få gehör för dessa idéer och att de inte 
slås ner direkt bara för att det inte kommer från ”rätt person”.

”Ja, nej men det är ju det att vi går in i ett team. Vi är ett team, alltså vi hjälps åt, vi 
lyssnar på varandra och vi kommer med idéer och vi diskuterar”

Ett vanligt hinder i denna typ av delaktighet är att den patientorienterade synen inte finns 
hos alla. Folk har ibland en smal syn på sitt arbete och tycker att de bara ska utföra sina 
egna arbetsuppgifter och låta andra ta hand om resten. Det kan ha att göra med prestige, 
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att till exempel läkare inte tycker att de ska utföra några uppgifter som tillhör andra 
yrkesgrupper och likaledes inte ta några råd om sitt eget arbete från andra.

En annan faktor som intervjupersonerna upplevde hindrar är tidsbrist, som i sin tur kan 
bero på personalbrist. Finns det inte tillräckligt med personal finns det bara tid att göra 
minimum och då är det inte möjligt att hjälpa patienten fullt ut och möta alla dess behov.

Att vara delaktig i att skapa förutsättningarna för sin arbetssituation

Intervjupersonerna tyckte att det var viktigt att vara delaktig i sådant som rör 
förutsättningarna på sin arbetsplats. De beslut som rör medarbetarna bör också dessa få 
vara med och påverka. Dessutom berör besluten i slutändan patienterna och det är 
personalen ”på golvet” som får ta emot patienternas reaktioner. Personalen ser också 
verksamheten från ett annat perspektiv och ser vad som faktiskt fungerar i praktiken.

Framförallt är det viktigt att personalen har möjlighet att uttrycka sina åsikter, att det 
finns former för det och att ledningen lyssnar på det de har att säga. Det kan antingen 
handla om att ha möten där olika frågor diskuteras eller att det finns möjlighet att
skriftligen ge uttryck för tankar och åsikter. Ibland kan det vara bättre att få uttrycka sina 
åsikter skriftligen eftersom det kan vara lättare att uttrycka saker på papper än muntligt 
direkt till chefen. I samtal och diskussioner är det viktigt att alla får komma till tals och 
säga vad de tycker så att det inte blir någon eller några som blir för dominerande.

Ett viktigt område där undersköterskorna tycker att det är särskilt viktigt att få säga vad 
de tycker är organisationsförändringar. Detta eftersom det påverkar ens arbetssituation i 
så hög utsträckning. I en sådan situation kan de vara med och påverka på olika plan. Till 
att börja med kan det ha att göra med om de vill ha en förändring eller inte och att i den 
situationen inte bli överkörd av ens överordnade. Om väl ett beslut om en förändring är 
fattat är det viktigt att de får vara med och påverka så att konsekvenserna av ett beslut blir 
så bra som möjligt för personalen. Till exempel kan det handla om att påverka hur det ska 
se ut på den nya avdelningen vid flytt eller att på andra sätt anpassa förändringen efter 
personalens önskemål.

Något annat som intervjupersonerna anser skapar delaktighet på arbetsplatsen är att få
igenom förslag som de kommer med. Det kan röra sig om arbetsmiljöfrågor, praktiska 
förslag för att förbättra rutiner etc. Det har också att göra med att påverka sina egna 
arbetsuppgifter och sin tjänst. När det till exempel finns nya arbetsuppgifter ska alla ha 
rätt att söka, och alla ska själva ha möjlighet att välja istället för att folk ska handplockas. 
Detsamma gäller även arbetstider och ledighet, att personalen själv har rätt att på det 
sättet vara delaktig i förutsättningarna för sin egen arbetssituation.

”Ja, men man ska väl kunna komma med olika förslag och folk ska kunna få tycka till och 
säga vad dom tycker om de olika förslagen. Att allting inte bara ska få gå enspårigt eller 
efter ens utsago utan att man ska få tycka och tänka och säga, att alla ska få möjlighet att 
göra sin röst hörd”

Delaktigheten kan också ske indirekt, genom en representant. Exempel på detta kan vara 
att en representant från personalgruppen sitter med i en planeringsgrupp för till exempel 
en organisationsförändring. En intervjuperson talade om vikten av att ha en representant 
från personalen med vid anställningsintervjuer. 
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När de väl har fått uttrycka det de tycker, är det viktigt att det de säger tas på allvar och 
att de får gehör för sina åsikter. Sen kan givetvis inte alla alltid bli nöjda men det är 
viktigt att intentionen att möta personalens önskemål finns. Ibland kan det vara så att de
uppmanas att tycka till om saker och komma med förslag, men när det kommer till kritan 
struntas det i vad de tycker och de blir överkörda ändå. Då blir delaktigheten bara ett spel 
för galleriet och ingenting som får något genomslag i praktiken.

Det är också väldigt viktigt att det är förslagets innehåll som avgör hur det tas emot och 
inte vem som kommer med det. Flera intervjupersoner tog upp att ett förslag lättare går
igenom om en sjuksköterska tar upp det än om det kommer från en undersköterska. Det 
är till och med så att om en undersköterska inte får gehör för sitt förslag, kan denne gå till 
en sjuksköterska och få denne att nappa på ens idé och föra den vidare för att öka 
chanserna att få igenom det.

”Alla är lika mycket värda. Allas röster måste bli hörda. Det ska liksom inte spela någon 
roll om det är en läkare som säger det eller om det är en undersköterska eller vem det än 
är som säger det. Man ska ta det på lika stort allvar”

Ekonomiska begränsningar är någonting som hindrar denna typ av delaktighet. 
Besparingar och neddragningar sätter reella gränser för vad som är möjligt och tvingar 
ibland fram förändringar som personalen inte tycker om men ändå tvingas acceptera.

Kommunikation

Intervjupersonerna menade att det är viktigt att ha bra kommunikation. Det handlar om 
att organisationen tar vara på information och kompetens så att saker inte hamnar mellan 
stolarna. Att få information och att det finns en bra kommunikation är viktiga 
beståndsdelar i detta tema.

En bra kommunikation handlar framförallt om att hela tiden prat med varandra i arbetet 
med patienten. Att få information handlar om att få reda på det behövs för att utföra sitt 
arbete och detta i tid så att det finns möjlighet att hantera informationen och agera utifrån 
den. Inte minst är det viktigt att få reda på om det blir några förändringar som påverkar 
ens arbete. Information kan fås på olika sätt. Möten och veckomeddelanden är viktiga 
kanaler för information. Det räcker dock inte att bara vänta på att få informationen utan 
det är också ens eget ansvar att ta reda på information själv.

Kommunikation utgör en viktig förutsättning för att man ska känna sig delaktig i de tre 
föregående temana. Om det saknas information eller om kommunikationen med andra är 
bristfällig är det svårt att vara delaktig över huvud taget. 

Kommunikation är viktigt för att man ska känna samhörighet och gemenskap på 
avdelningen. Att ha en bra kommunikation med kollegorna gör att känslan av gemenskap 
och samhörighet ökar. Att ha information om vad de andra gör bidrar på samma sätt till 
detta. Kommunikation är också en förutsättning för allt samarbete.  

En annan del i detta är att ha möjlighet att ”ventilera”. Det innebär att ge uttryck för det 
man går och grubblar på. På så sätt menar intervjupersonerna att de får reda på om andra 
tänker likadant eller på något annat sätt kring samma frågor. Om detta inte kommuniceras 
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finns risken att man ständigt går och grubblar på saker utan att komma fram till något. 
Ventilation behöver inte nödvändigtvis leda till att problemet blir löst utan det har en 
funktion i sig själv. Det gör att man inte känner att man är ensam i sitt arbete utan att 
andra kan förstå och kanske tänka likadant. Det underlättar också möjligheterna att stötta 
varandra på arbetsplatsen.

Även för delaktigheten i arbetet för patienten är det viktigt att det finns kommunikation. 
Kommunikation och information är viktigt för att vården av patienten ska fungera. Om 
verksamheten inte fungerar är det i slutändan arbetet för patienten som blir lidande och då 
känner inte heller personalen att de är delaktiga i att ge patienten bästa möjliga vård. 
Märker de istället att den information de har kan hjälpa till exempel läkaren i sin vård av 
patienten känner man sig delaktig i den processen. Kommunikation blir ett sätt att få 
utlopp för sin kompetens och kunskap.

”Ja, vi har ju olika arbetsuppgifter, men ändå så jobbar vi för samma sak. Det är ju för 
patientens skull vi är här och vi har ju lite olika titlar och olika jobb, men ändå ska vi ju 
veta vad den andra gör, så att jag menar, vi vet ju ändå, vi går ju ihop på något sätt i 
våra arbetsuppgifter och då kan det vara bra att vara delaktig och veta vad den andra 
gör och varför och så det kan ju vara någonting man har missat”

För att ha möjlighet att påverka förutsättningarna för sitt arbete är det viktigt att få
tillräcklig information. Är informationen om vad som händer på ens avdelning bristfällig 
är det svårt att utöva något inflytande. Det är också viktigt att informationen ges i god tid 
innan beslut är fattade så att det finns möjlighet att tänka igenom vad man tycker och för 
därefter uttrycka sina åsikter.

”Ja men det gör jag [känner mig delaktig] när jag får information om olika förändringar. 
Då känner jag mig delaktig i situationen. Jag behöver inte vara med på alla möten, men 
jag måste få reda på vad som ska hända och kunna yttra mig om jag har någonting att 
invända mot saker och ting. Då måste jag få yttra mig och säga vad jag tycker, ja då 
känner jag mig delaktig.”

Diskussion

Syftet med studien var att utforska undersköterskors upplevelser av delaktighet på 
arbetsplatsen samt vad som bidrar till respektive hindrar delaktighet på arbetsplatsen. De 
teman som framkom var Att vara en del av en helhet, att vara delaktig i arbetet för 
patientens bästa, att vara delaktig i att skapa förutsättningarna för sin arbetssituation 
och kommunikation. De tre första temana utgör tillsammans vad intervjupersonerna 
upplever att delaktighet innebär. Det sista temat fungerar som en katalysator för att skapa 
delaktighet inom de andra områdena.

Resultatdiskussion

     Att vara del av en helhet
Det är viktigt för intervjupersonerna att ha en känsla av samhörighet på avdelningen och 
att känna sig som en del av en helhet. Alla ska känna att de blir sedda och hörda på 
avdelningen och ingen ska känna sig utanför.
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Detta faller utanför vad som traditionellt sett inom forskningen ses som delaktighet på 
arbetsplatsen. Även om det inte stämmer överens med vad som anses vara delaktighet
inom forskningen, stämmer denna typ av delaktighet väl överens med synen på 
människan inom socialpsykologin. Människan är en social varelse som lever upp i 
närvaro av andra (Asplund, 2002). Behovet av gemenskap är ett av de mest 
grundläggande mänskliga behoven (Maslow, 1970). Det sociala beteendet är i sin mest 
elementära form ett samspel mellan människor utan någon bakomliggande tanke, ett 
orsak-verkan samband mellan stimuli och respons, som existerar endast för den sociala 
kontaktens skull. Detta kallar Asplund (2002) social responsivitet. Motpolen till social 
responsivitet är asocial responslöshet. Detta tillstånd uppstår när flödet av stimuli och 
responser mattas av och slutligen upphör och kännetecknas av en likgiltighet inför 
omvärlden. Detta gäller givetvis också på arbetsplatsen och att bli sedd och hörd där är 
således oerhört viktigt, en essentiell faktor för en fungerande arbetsplats.

Intervjupersonerna tog upp vikten av bra relationer och socialt stöd på arbetsplatsen. De 
personliga relationerna på arbetet kan ibland vara viktigare för oss än någon annan faktor 
(Statt, 2004) Det sociala stödet är en av de viktigaste faktorerna för att minska stress
enligt Karasek och Theorell. Socialt stöd är enligt dem den faktor som gör att man klarar 
av att arbeta i en annars psykosocialt dålig arbetsmiljö (1990). Intervjupersonerna tog 
också upp att det var viktigt för sammanhållningen att de känner att de arbetar för 
patientens bästa. Det stämmer väl överens med Shaw (1980) som menar att ett 
gemensamt mål ökar sammanhållningen. Fysiska avstånd var något som togs upp som ett 
hinder för att känna sig som en del av en helhet. Det är också en grundläggande faktor 
inom gruppdynamik (Statt, 2004). Man har mindre negativ inställning till att samarbeta 
med människor som man har mer kontakt med än andra. Man är också mer benägen att 
bilda vänskapsband med människor som man är fysiskt nära. Ett exempel på det är att det 
skapas fler vänskapsband i små stängda kontor än i stora öppna (Sundström, 1986).

     Att vara delaktig i arbetet för patientens bästa
Intervjupersonerna upplever att det var viktigt att känna sig delaktig i arbetet för 
patientens bästa. Syftet med sjukhus och målet för alla som arbetar där är att ge 
patienterna så bra vård som möjligt och att tillgodose de behov som de kan tänkas ha.

Detta tema har ingen direkt motsvarighet inom de vedertagna definitionerna som finns på 
området. Det tangerar dock delvis Wagners och Goodings syn på delaktighet som ett 
delande av beslutsfattande mellan hierarkiskt överordnade och underordnade (Wagner & 
Gooding, 1987) på det sättet att det beslutsfattandet ska fördelas på det sätt som är bäst 
för patienten oavsett hierarki. På liknande sätt kan det kopplas till Lawlers teori om att 
makten bör flyttas nedåt i en organisation (1986). De som har mest kunskap eller 
information i en given situation bör vara de som fattar beslut oavsett hierarkisk rang. 
Intervjupersonerna menade att det var viktigt med denna typ av prestigelöst samarbete.

På samma sätt kan det också kopplas till Theorells begrepp uppgiftskontroll (2003) som 
handlar just om makt att fatta beslut i ens dagliga arbete och ens egna arbetsuppgifter där 
man faktiskt känner att man har bäst kapacitet att fatta beslut för patientens bästa. Att ha 
ett bra och prestigelöst samarbete med de man arbetar närmast där man själv vågar ge tips 
och idéer, gör att man känner att man har kontroll över de uppgifter man utför. Theorell
(2003) beskriver delaktighet på arbetsplatsen som beslutsutrymme: Att kunna fatta beslut 
som berör ens arbete. Detta kan kopplas till det som intervjupersonerna beskriver som 
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prestigelöst samarbete, där man inte blir överkörd som undersköterska utan har möjlighet 
att själv fatta beslut som rör omvårdnaden av patienten.

En intressant jämförelse kan göras med Hellers och hans kollegors definition (1998) av 
delaktighet på arbetsplatsen. Enligt honom handlar delaktighet om alla former där
individer eller grupper säkrar sina intressen. Att vara delaktig i arbetet för patientens 
bästa handlar istället om att säkerställa någon annans intresse, nämligen patientens. Detta 
kan förstås genom att undersköterskornas intressen i detta fall sammanstrålar med 
patienternas.

Det kan också kopplas till PIRK-modellens belöningsbegrepp. Lawler (1986) beskriver 
belöning som en viktig del av att skapa delaktighet på arbetsplatsen. Att känna att man 
gör en skillnad för patienten kan vara mycket ”givande” och således vara en ”intern” 
psykologisk belöning. Lawlers kunskapsbegrepp (1986) kan kopplas till detta på det 
sättet att det är viktigt att kompetensen finns hos dem som mest behöver den. 
Undersköterskor behöver kompetens för att utföra sitt arbete och således arbeta för 
patientens bästa. Om man känner att man har de nycklar man behöver, gör man också 
mer skillnad för patienten. Att offra sin egen frihet för att uppnå ett gemensamt mål är ett 
centralt tema inom organisationsteori (Statt, 2004).

Intervjupersonerna tog upp vikten av att se patienterna som människor och inte bara som 
”vårdobjekt”. Det var viktigt att det rådde samsyn kring detta på avdelningen. Detta kan 
kopplas till Shaw (1980) som menar att ju mer sammanhållning man har i en grupp desto 
hårdare arbetar man, förutsatt att gruppnormen är att arbeta hårt. Är istället gruppnormen 
till exempel lågt arbetstempo kommer växande sammanhållning leda till lägre 
arbetstempo. Om nu undersköterskorna i min studie menade att arbete för patienten är 
normen så stämmer denna teori in på det som de menade att ökad sammanhållning leder 
till bättre arbete för patienten.

Detta tema stämmer väl in på synen på vård idag. Studien ”Vi vet att vi gör ett bra jobb”
beskriver vad som kännetecknar vårdinrättningar som lyckas med sin verksamhet (Hane 
& Wennberg, 2004). Där tas patientorientering upp som den absolut viktigaste faktorn.
Det är nyckeln till att möta de krav på effektivitet som ställs på vården samt att 
medarbetarna har ett trivsamt och tillfredställande arbete. Intressant att notera är att detta
precis stämmer med vad forskningen anser att delaktighet på arbetsplatsen leder till
(Riordan et al, 2005; Wagner, 1994; Levine, 1990; Lawler, 1986).

     Att vara delaktig i att skapa förutsättningarna för sin arbetssituation.
Intervjupersonerna tycker att det är viktigt att vara delaktig i sådant som rör 
förutsättningarna på sin arbetsplats. Eftersom det i stor utsträckning är medarbetarna som 
får ta konsekvenserna av besluten så bör de få vara med och besluta. 

Både Wagner och Goodings definition med fokus på delande av beslutsfattandet mellan 
över- och underordnade (1987) och Heller med kollegors definition om att säkerställa 
intressen (1998) stämmer väl in på detta tema och är kärnan i vad delaktighet handlar om 
enligt dessa definitioner. Det stämmer också väl överens med Lawlers maktbegrepp
(1986). Lawler tar upp makt, och i vilken mån medarbetarna får vara med och fatta beslut 
som en viktig faktor för delaktighet. Han tar också upp vikten av att uttrycka åsikter som 
en del av hans informationsbegrepp i PIRK-modellen. Detta bekräftas av 
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intervjupersonerna som tar upp möjligheten att utrycka sina åsikter som ett sätt att 
påverka förutsättningarna för sin arbetssituation.

     Kommunikation
Intervjupersonerna menade att det är viktigt att ha bra kommunikation. Detta handlar om 
att organisationen tar vara på information och kompetens så att saker inte hamnar mellan 
stolarna. Att få information och att det finns en bra kommunikation är viktiga 
beståndsdelar i detta tema. Kommunikation är inte ett område för delaktighet i sig utan 
kan ses som en förutsättning, en katalysator för att skapa delaktighet inom de tidigare 
nämnda områdena

Information är en del av PIRK-modellen. Enligt denna modell måste information som 
vanligtvis finns hos ledningen förflyttas nedåt i organisationen för att reell delaktighet ska 
uppnås. Har man ingen information är det svårt att vara delaktig över huvud taget 
(Lawler, 1986). På samma sätt upplever intervjupersonerna det att ha bra kommunikation. 
Det tangerar också Töres Theorell två första nivåer i sin modell över delaktighet (2003). 
Där talar han om information som går från ledningen till medarbetarna och insamling av 
information från de anställda. Att ha bra kommunikation är således centralt inom 
delaktighetsforskningen och det stämmer väl överens med undersköterskornas 
uppfattning om sin delaktighet.

Synen på delaktighet på arbetsplatsen har enligt de flesta definitioner att göra med att 
utöva inflytande och kontroll på arbetsplatsen (Heller et al, 1998; Wagner & Gooding, 
1987; Locke & Schweiger, 1979; Theorell, 2003). Sammanfattningsvis kan man säga att 
ett av mina teman tangerade detta helt: Att påverka förutsättningarna för sin 
arbetssituation. Dessutom har det i min studie framkommit två nya teman som 
intervjupersonerna tycker är viktigt: Att arbeta för patientens bästa och att vara en del av 
en helhet. Dessa teman kan delvis tangeras av annan socialpsykologisk forskning, men 
innefattas inte i vad som enligt rådande definitioner (Heller et al, 1998; Wagner & 
Gooding, 1987; Locke & Schweiger, 1979; Theorell, 2003) anses vara delaktighet på 
arbetsplatsen.

Att resultatet i föreliggande studie skiljer sig från dessa kan delvis antas bero på att 
studien studie undersöker vårdbranschen. Dit är de rimligt att tänka sig att människor
söker sig av delvis andra motiv än de rent ekonomiska, som t ex en vilja att hjälpa 
människor. Patientorienteringen framstod som väldigt central för intervjupersonerna och 
det är något som är gemensamt för både arbetsgivare och arbetstagare. Visst finns det 
konflikter, men de undersköterskor som jag intervjuade var helt inne på samma linje som 
jag kan tänka mig att arbetsgivarna är, dvs. de vill att det ska bli så bra som möjligt för 
patienten, samtidigt som de är medvetna om att resurserna är begränsade.

Dessutom tror jag vi generellt sett inom arbetslivet går från ett konfliktperspektiv till ett 
human resourceperspektiv Jag tror då också, vilket även intervjupersonerna stämde in i,
att de accepterar den maktfördelning som finns på arbetsplatsen så länge de själva blir 
respekterade och lyssnade på. Därmed inte sagt att konfliktperspektivet har spelat ut sin 
roll eller saknar relevans, men i ljuset av denna utveckling träder andra värden fram som 
centrala för delaktighet på arbetsplatsen, i mitt fall: att vara en del av en helhet och att 
arbeta för patientens bästa.
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Metoddiskussion

Den kvalitativa ansatsen lämpade sig väl för att undersöka deltagarnas subjektiva 
upplevelser av delaktighet på arbetsplatsen. En fördel med att använda sig av 
djupintervjuer är att man på ett ganska direkt sätt kan undersöka människors livsvärld. En 
nackdel kan dock vara att människor och framförallt sådana som inte är vana att bli 
intervjuade känner sig obekväma i en intervjusituation. Detta kan ha förstärkts på grund 
av att delaktighet på arbetsplatsen kan vara ett känsligt ämne där man talar om relationen 
till ledningen etc. Något som också säkerligen påverkade intervjupersonerna var att de 
vid ett av tillfällena handplockades av sin chef. Trots att de informerades om att 
intervjuerna var frivilliga, kan det ha uppfattats som att jag på något sätt stod på 
ledningens sida och det kan ha gjort att intervjuerna blev mer tillknäppta. Även vid det 
andra intervjutillfället där den första kontakten var med ledningen finns risken att jag 
uppfattades som en representant för ledningen även om den då var mindre. Det är möjligt 
att intervjupersonerna hade känt sig mer bekväma och kunnat öppna sig mer med en 
annan metod såsom enkäter eller liknande. Dock hade en sådan metod också haft sina 
begränsningar. Det hade till exempel varit betydligt svårare att undvika missförstånd och 
säkerställa att man pratade om samma sak. 

Den intervjuteknik som användes med öppna frågor, aktivt lyssnande och ett reflexivt 
förhållningssätt gav möjlighet uttömmande svar. Dock var min erfarenhet av intervjuer 
begränsad och en mer erfaren intervjuare hade troligtvis kunnat täcka in ämnet på ett mer 
komplett sätt. Jag tror jag inte att frågorna var ledande, så jag tror inte att ämnen kommit 
med som inte borde ha gjort det. Möjligtvis kan jag på grund av min egen bias omedvetet 
ha uppmuntrat intervjupersonerna att berätta mer om de ämnen som jag själv tyckte var 
relevanta.

Vid de första två intervjutillfällena hade jag mycket begränsad information om ämnet, då 
jag vid de tillfällena inte hade samlat litteratur. Därför tror jag att min intervjuarbias vid 
dessa tillfällen spelade mycket liten roll. Min begränsade kännedom om ämnet och 
undersköterskors arbetssituation kan dock ha påverkat min förståelse i intervjusituationen
negativt. De kompletterande intervjuerna genomfördes efter att jag redan gjort en analys 
och skrivit ett resultat. Vid dessa tillfällen kan min förståelse i intervjusituationen ha ökat 
samtidigt som jag varit färgad av allt arbete jag gjort med de första intervjuerna. Det kan 
ha påverkat så att jag i större utsträckning tog fasta på och uppmuntrade det som jag 
kunde relatera till mitt tidigare resultat. Detta var naturligtvis inte optimalt men var jag 
medveten om det när jag intervjuade och var därför extra noga med att försöka minimera 
denna effekt genom ett reflexivt och systematiskt förhållningssätt. Det bör också nämnas 
att resultaten i innehåll inte skiljde sig särskilt mycket mellan de olika 
datainsamlingstillfällena.

Att jag som ung man intervjuade kvinnor i olika åldrar kan också ha påverkat de data jag 
fått fram. Om intervjuerna hade utförts av en kvinna hade det möjligtvis kommit fram 
mer information, men det kan också vara tvärt om. Hade jag varit äldre, kanske jag hade 
setts som mer seriös och fått fram mer information. Samtidigt hade jag då eventuellt setts 
mer som en representant för ledningen och istället fått mer försiktiga svar.

Population kvinnliga undersköterskor på sjukhus är en på många sätt heterogen grupp och 
deras arbetssituation varierar givetvis stort mellan olika avdelningar och sjukhus. För att 
täcka in allt som denna grupp har att säga om vad som skapar delaktighet på arbetsplatsen
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hade jag dels behövt vara på fler olika ställen och dels skulle jag behövt intervjua fler 
personer på varje ställe.  Däremot tycker jag att jag utifrån det begränsade antalet 
intervjuer som genomfördes, lyckats täcka in ålders- och arbetserfarenhetsspannet väl.
Det är svårt att spekulera i hur allmängiltigt resultatet är och vilka andra grupper utanför 
den undersökta populationen som resultatet kan appliceras på. Andra grupper som i så 
fall skulle ligga nära till hands är manliga undersköterskor och undersköterskor på andra 
arbetsplatser än sjukhus.

Avslutande kommentarer

Syftet med studien var att utforska undersköterskors upplevelser av delaktighet på 
arbetsplatsen. De resultat som framkommit kan antas bidra med ny kunskap om just 
detta. Studien kompletterar existerande forskning, framförallt med ett tydligt 
medarbetarperspektiv. De teman som uppkommit har delvis bekräftat tidigare forskning, 
men också tagit in nya aspekter på begreppet. Dock krävs det mer forskning kring ämnet 
för att se hur resultatet stämmer på ett bredare plan. Därför vore det intressant med 
studier på andra populationer, framförallt inom vården men även inom andra branscher. 
Förutom som ett uppslag till vidare forskning tror jag att studien kan användas av 
avdelningschefer inom vården som är genuint intresserade av vad undersköterskor tycker 
är viktigt för delaktighet på arbetsplatsen och som vill arbeta med dessa frågor. På så sätt 
kan ett större engagemang och kompetensutnyttjande skapas och leda till att avdelningen 
blir en bättre plats, både för personal och för patienter.
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Bilaga 1.

Intervjuguide

Det handlar om delaktighet på arbetsplatsen och jag undrar vad delaktighet på 
arbetsplatsen innebär för dig och din syn på din delaktighet.

Kan du säga något mer om…
Kan du utveckla det?
På vilket sätt då?
Hur kan man relatera det till…
Hur är det för DIG?
Har DU SJÄLV upplevt något liknande?
Exempel på hur det kan se ut för DIG
Har jag förstått Dig rätt om…
Hur upplever DU…
Kan du beskriva det lite närmare?
Vid vet inte: Men om du tar en stund och tänker efter?
Om vi stannar upp lite här… Du nämnde
Är det något du vill tillägga?

Har ni varit med om någon organisationsförändring?
Hur har delaktigheten sett ut där?
(De två avslutande frågorna var ej med vid det tredje intervjutillfället)


