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Syftet med studien var att undersöka faktorer som påverkar 

kommunikation i beslutsfattande processer. Frågeställningar som 

besvarades handlade om medarbetarnas upplevelse av 

meningsfullhet och delaktighet samt ledarens kommunikativa roll i 

beslutsfattandeprocesser.  

Studien har haft ett hermeneutiskt angreppssätt och inspirerats av 

det kritiska perspektivet i tolkning av data.  Datainsamling har 

skett med sex halvstrukturerade intervjuer i två offentliga företag.  

Det har framkommit i vår studie att det finns ett behov av tydlighet 

och ansvar i kommunikationen från både chefens och 

medarbetarnas perspektiv. Chefen bör vara tydlig med vilka 

beslutsprocesser som gäller. Medarbetarna behöver förstå och 

förankra i sitt dagliga arbete sitt egenansvar, mandat och 

positionering för att kunna vara delaktiga och engagera sig.  

Slutsatsen visar att de strukturella förutsättningarna i 

beslutsfattandeprocesser inte ger någon garanti för medarbetarnas 

delaktighet och engagemang, men däremot en tydlig förankring av 

medarbetarnas ansvarsområde i organisationens målarbete ökar 

delaktighet och förståelse för processer. Vidare visar studien att 

chefen har en viktig kommunikativ roll i skapande av mening och 

förståelse i beslutsprocesser.  

 



  



Förord 
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INTRODUKTION 
Många chefer har önskemål om att medarbetare ska vara delaktiga i beslutsprocesser 

och lämna förslag som kan vara till hjälp för utveckling av verksamheten.  Chefer vill 

att medarbetarna ska inneha social kompetens och god förmåga att kommunicera, men 

enligt våra arbetslivserfarenheter, inom både offentlig och privat sektor har vi inte sett 

vilka kriterier som ligger till grund för förmågorna eller hur dessa ska kunna användas i 

verksamheten. Vi har däremot mött medarbetare som ogärna delger sina egna åsikter för 

att de upplever sig inte bli lyssnade på eller att deras synpunkter inte tas på allvar. Vi 

har också sett att grupptryck kan ha inverkan på medarbetarnas vilja och mod att säga 

sina åsikter och att de i efterhand upplever att det inte blev som de hade tänkt sig. Det 

spelar ingen roll till vilken grad de anstränger sig, vilket får till följd att de släpper sitt 

ansvarstagande för verksamhetsutveckling då det inte är lönt att anstränga sig. 

Samhällsutveckling och ekonomiska förändringar ställer allt högre krav på 

organisationer. Flera ansvarsområden delegeras till medarbetare vilket i sin tur ställer 

högre krav på kommunikationskompetens och förmåga att fatta beslut. Decentralisering 

och maktförskjutning i organisationer skapar mer symmetriska och jämlika relationer 

mellan chefer och anställda därför blir dialoger ett viktigt inslag i kommunikationen. 

Tyvärr har vi inte upplevt att chefer använder dialoger och samtal i vardagsarbetet utan 

snarare tillsägelser och delegering. Chefens roll har också förändrats från att förmedla 

information till att skapa samsyn och förståelse kring uppdrag och värderingar.  

 

1. Bakgrund 

1.1 Teoretiska utgångspunkter  

I detta avsnitt presenterar vi de tre övergripande teoretiska perspektiv som har tillämpats 

inom organisationskommunikation. Vi förklarar också varför studie har inspirerats av 

det kritiska perspektivet.  

1.1.1 Forskningsperspektiv inom området organisationskommunikation 

Alla forskare utgår från något vetenskapsteoretiskt perspektiv. Det finns, enligt Heide 

(et al., 2012), Johansson & Simonsson (2012) tre övergripande forskningsperspektiv 

inom området organisationskommunikation; det klassiska, det tolkande och det kritiska 

perspektivet. Författarna menar att forskaren behöver förstå dessa perspektiv för att 

kunna välja olika förklaringsfaktorer och tolkningar av undersökningens resultat. 

Det klassiska perspektivet har varit dominerande inom forskningsområdet 

organisationskommunikation. Synen på kommunikationen har utifrån detta perspektiv 

framställts som en avgränsad företeelse, d.v.s. något som inte spelar så stor roll i 

verksamheter (Heide et al., 2012). Det klassiska perspektivet förknippas främst med 

tillämpad forskning, för att försöka lösa praktiska problem i arbetslivet. Inom 

organisationskommunikation ligger fokus på transaktion och reproduktion av mening, 

snarare än interaktion och aktiv produktion av mening. 
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Det tolkande perspektivet grundar sig enligt Heide et al. (2012) på en 

socialkonstruktivistisk syn på organisationer. Genom vardagliga handlingar konstruerar 

individer verkligheten som är i en ständig förändring. “Organisering ur ett tolkande 

perspektiv omfattar föreställningen att organisationer ständigt är engagerade i 

produktion, vidmakthållande och reproduktion av en gemensam syn på organisationens 

verklighet” (Heide et al., 2012, s. 94).  

Det kritiska perspektivet fokuserar på makt och maktrelationer i 

kommunikationsprocesser.  Falkheimer och Heide (2011) lyfter fram kommunikation 

mellan chefer och medarbetare som kännetecknas av asymmetri i relationer. I det 

monologiska angreppsättet förmedlar ledaren budskap och skapar mening åt 

medarbetarna, snarare än tillsammans med dem. Heide et al. (2012) menar att chefer 

också har bättre förutsättningar att se till sina egna intressen framför medarbetarnas. 

Faktorer som position, kön, roll, utbildning, socialt nätverk och retorisk förmåga kan 

påverka skapande och återskapande av organisationens sociala verklighet. Simonsson 

(2012) refererar till Habermans teori om öppet och dolt/förtäckt strategiskt handlande. 

Teorin beskriver kommunikativa handlingar som ger sken av att vara kommunikativa 

men egentligen är strategiska. Det dolda strategiska handlandet delas upp i två olika 

former: manipulation och systematiskt förvrängd kommunikation. Manipulation går ut 

på att medvetet och avsiktligt ge sken av att man följer de kommunikativa spelreglerna 

medan systematiskt förvrängd kommunikation yttrar sig i omedvetna förvrängningar i 

kommunikationen.  

Vår studie tar intryck av det kritiska perspektivet. Chefens kommunikativa roll handlar 

numera inte om överföring och spridning av informationen utan snarare om tolkning 

och meningsskapande, vilket har betydelse i arbete med mål, visioner och värderingar. 

Därför vill vi fördjupa oss i vilka faktorer som påverkar kommunikation vid 

beslutsfattande processer.  

 

1.2 Tidigare forskning 

I våra litteraturstudier inom organisationskommunikation har vi kunnat kartlägga olika 

områden som kan ha betydelse för kommunikation i beslutsfattande processer, vilket 

sedermera kommer att ligga till grund för vårt syfte och frågeställningar. I detta avsnitt 

presenteras följande områden: kommunikation, kommmuniakationskompetenser, 

meningsskapande kommunikation, förankring av mål, visioner och värderingar, 

beslutsprocesser, kommunikation som makt och kommunikativt ledarskap.  

1.2.1 Kommunikation 

Kommunikationen är ständigt närvarande i våra liv och i organisationer. För att förstå 

begreppet kommunikation, enligt (Heide et al, 2013), behövs kunskap om två 

övergripand synsätt inom kommunikationsforskningen. Det ena är kommunikation som 

överföring av ett budskap och det andra är kommunikation som delning av budskap där 

deltagarna har som avsikt att nå gemensam förståelse. Information är makt och eftersom 

fler företag idag är kunskapsorganisationer så har medarbetarna ”mycket makt” och kan 

vara mer delaktiga i de beslut som fattas. Simonsson (2002) håller med Heide men 

lägger till att verksamheterna bör anpassa sig mer flexibelt till mänskliga faktorer för att 

kunna möta snabba omvärldsförändringar där kundernas behov och önskemål blir 
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styrande vilket innebär att medarbetarna kan ge direkt återkoppling och beslutsvägarna 

blir kortare. 

För att ett företag ska kunna stå sig i konkurrens med omvärlden så är det bra om chefen 

först och främst har god självkännedom samt insikt om hur företaget och medarbetarna 

fungerar för att kunna samordna och utveckla verksamheten. Chefen skulle kunna bjuda 

in medarbetarna till dialog för att reflektera mot en gemensam värdegrund som ger 

arbetet mening. Risken finns att chefen redan i förväg använder färdigställda dokument 

för att ta reda på hur medarbetarna förstår istället för att se till deras egna referensramar 

och erfarenheter (Sandberg & Targama, 1998). 

En tänkbar orsak till att kommunikation inte fungerar mellan chef och de anställda kan 

vara att det finns en förenklad eller föråldrad syn på kommunikation och 

kommunikationsprocesser menar Johansson (2003). Det stämmer överens med 

Simonsson (2002) åsikter som dessutom tillägger att kommunikationsforskningen i 

Sverige är i det närmaste är obefintlig men att den är på frammarsch. Heide et al. (2013) 

däremot anser att en del organisationer kan ha en missuppfattning om att information i 

sig skulle lösa alla problem, men information tolkas och bearbetas på olika sätt av olika 

individer. Ett sätt att utveckla det kommunikativa uppdraget är att tydliggöra 

kommunikativa kompetenser, roller och förväntningar som kan kopplas till 

uppdragsmål och belöningssystem. 

1.2.2 Kommunikationskompetens 

Keyton, m.fl. (2013) har gjort en studie med arbetande vuxna om hur 

kommunikationsbeteenden uppstår i arbetet och hur dessa beteenden tolkas. Forskarna 

identifierade 343 olika faktorer, som efter analysen sammanställdes i fyra teman, 

nämligen att delge information, hantera relationer, uttrycka negativa känslor samt att 

organisera kommunikationsbeteenden. Resultatet visade att om verksamheter ska kunna 

utvecklas och effektiviseras så är det viktigt att ta reda på vilken typ av kommunikation 

som rutinmässigt används på arbetsplatsen. Förmågan att kommunicera anses vara en 

personlig egenskap medan kommunikationskompetenser är färdigheter som ska 

kontinuerligt utvecklas och anpassas till organisationens mål och värderingar. 

Kommunikation är nödvändig för att organisera i en verksamhet, men mer 

kommunikation ska inte förväxlas med bättre kommunikation.  

Hamrefors (2014) menar att användning av språk är ett kraftfullt verktyg om det 

används på rätt sätt och vid rätt tillfälle. Keyton, m.fl. (2013) håller med och lyfter 

dessutom att chefer förväntas förmedla information och direktiv medan anställda 

förväntas kommunicera effektivt, vara lyhörda, kunna ställa frågor men också kunna 

hantera och tolka information. Det ställs höga krav på medarbetarnas 

kommunikationskompetens. Medarbetarna som nyttjar sin kommunikationskompetens 

är en stor tillgång för verksamheten, men problemet är att arbetsgivaren inte alla gånger 

är tydlig med ”vad, hur och när” kommunikativa kompetenser ska användas. 

1.2.3 Meningsskapande kommunikation 

En chef ägnar ca 80 % av sin arbetsdag åt att kommunicera med andra människor då de 

flesta av arbetsuppgifterna förutsätter detta: såsom beslutsfattande, konflikthantering, 

samordning, kompetensutveckling, med mera, enligt Simonsson (2002). Det finns en 

tilltro till att kommunikation mellan ledare och arbetstagare “bara ska fungera” av sig 
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självt. Det kan finnas företag som anser att marknadsföring måste få kosta medan 

utveckling av kommunikationskompetens inte satsas på eller tilldelas resurser. För att 

skapa förståelse eller kunna hitta ett förhållningssätt i kommunikationen så vore det 

önskvärt att exempelvis ledarskapsutbildningar har med ämnet kommunikation utöver 

presentations- och mötesteknik. Ledarskapets utveckling har gått från hierarkisk 

regelstyrning till decentralisering med team utifrån att skapa förståelse och engagemang 

kring gemensamma mål, värderingar och visioner - vilket kräver dialog och delaktighet 

mellan chefer och medarbetare - alltså ett idéburet ledarskap. Dock är det viktigt att 

definiera vad som menas med dialog och om dialogen ska vara för att skapa delaktighet 

eller för att öka effektiviteten, eftersom belöningssystemet kommer att hanteras utifrån 

var fokus ligger. 

Simonsson (2002) anser att det finns tre faktorer som skapar mening: en kontext eller 

sakfråga och en händelse som kopplas till ett sammanhang. Det blir ledarens uppgift att 

tillsammans med medarbetarna sammankoppla dessa faktorer och skapa mening i 

processerna. Olsson & Persson (2009) menar istället att både mental och fysisk närvaro 

mellan chef och medarbetare är det som skapar mening i kommunikationen. 

Meningsfullhet i kommunikationen uppnås när berörda parter visar vilja och intresse att 

lyssna och förstå varandra.  

Baraldi (2013) lägger mer fokus på själva kommunikationsförmågan. Det är ledarens 

kommunikation som främjar deltagandet för medarbetarna genom att återkoppla och 

bekräfta, omformulera yttranden och att spetsa till eller vända på frågor, men också att 

dra frågan till ytterligheter för att kolla logiken i frågan. Ledaren bör ge information 

eller ställa frågor och främja dialektiskt utbyte bland medarbetarna, men också kunna 

våga ignorera eventuella invändningar som deltagarna använder för att skapa avbrott i 

dialogen. “Demokratiska ledare”, benämner Simonsson (2002) denna typ av ledarskap, 

som initierar och driver igenom meningsskapande processer. Det innebär inte alltid att 

det är ledarens idéer som bli styrande utan det kan likväl vara medarbetarnas, men det är 

“ledarens perspektiv och idéer som är utgångspunkten för meningsskapandet”. 

Ledarskapet existerar inte utan medarbetare eftersom medarbetarna tolkar och försöker 

förstå det som ledaren förmedlar. Simonsson beskriver meningsskapandet som “en 

social och ömsesidig process som är beroende av dialog mellan berörda parter”, där 

syftet är att nå en WIN/WIN-situation mellan alla parter, men att det är ledaren som 

behöver visa vägen och vara tillgänglig samt närvarande för att få ökad förståelse för 

medarbetarnas vardag och påverka dem med sina egna intryck. Hamrefors (2014) 

tillägger att dagens arbetsliv innehåller människoöden som har blivit utbrända då de har 

haft en situation med mycket information men med små möjligheter att själva påverka 

hanteringen eller utfallet. Om organisationen skapar meningsfulla helhetsbilder och 

skapar utrymme för medarbetare att själva prova på och lösa olika problem på sitt eget 

sätt så resulterar det i ökad innovation, nyfikenhet och motivation. 

1.2.4 Förankring av mål, visioner och värderingar  

Kernbach, Eppler och Bresciani (2014)  har gjort en experimentell studie där de 

undersökte hur affärsstrategier kommuniceras mer effektivt till anställda. De 

konstaterade att den svåraste delen i organisationers arbete med mål och visioner är 

förankring av strategiprocesser hos medarbetarna. Ett stort problem verkar vara att 

företagen underskattar eller ignorerar betydelsen av den roll som ledningen och 

anställda på lägre nivåer har för ett framgångsrikt genomförande av en strategi.  
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A successful strategy implementation is determined not just by those people who 

have defined the strategy, but also by the decisions and actions of all employees 

at all levels of an organization (Schaap, 2006). Organizations depend on all of 

their employees to accomplish strategic initiatives, not on top management 

alone (Van Riel, 2008).    

 (Kernbach et al, 2014) 

Forskningen har visat att i genomsnitt 95 % av ett företags anställda inte är 

medvetna eller inte förstår företagets strategi (Kernbach et al, 2014). De största hindren 

för effektiv förankring hos anställda grundar sig i bristande uppmärksamhet, 

medvetenhet och intresse.  Konsensus kan inte uppnås om ledningen och de anställda 

inte delar samma information och förståelse. Kernbach har kunnat definiera några 

variabler som är av betydelse för effektiv implementering av strategier, vilket den första 

är förståelsen. Anställda som inte förstår kan inte länka sina dagliga handlingar till 

organisationens mål och visioner.  Kernbach uppger att mer än 40 % av högre chefer 

och mer än 90 % av alla anställda inte upplevde sig ha en klar uppfattning om sitt 

företags strategi. Den andra variabeln är genomförandet, vilket kan misslyckas om 

majoriteten av de anställda och mellanchefer inte förstår, har förutsättningar eller 

engagerar sig. Den tredje variabeln är repetition. Om de anställda inte kommer ihåg de 

viktigaste delarna i strategin, så är det osannolikt att de kommer att överväga det i sina 

dagliga handlingar. Den fjärde variabel är kommunikation. Kernbach et al (2014) menar 

att många forskare har nämnt vikten av kommunikation för genomförande av 

strategiprocesser men få har kommit fram till hur affärsstrategier bör kommuniceras ut 

till de anställda.  

Simonsson (2012) ger samma dystra bild av medarbetarnas avsaknad av förståelse och 

engagemang för organisationens mål och visioner. Hon menar att det råder en allmän 

uppfattning om att gemensamma mål ska bidra till att alla inom organisationen drar åt 

samma håll. Många organisationer lägger mycket tid på att tillsammans formulera mål 

men delaktighet i formuleringen av mål ger ingen garanti för att medarbetarna behåller 

engagemang för måluppfyllelse. Tvärtom ser medarbetarna arbetet med mål som “ en 

tidstjuv från deras dagliga, operativa arbete - snarare än som en hjälp och vägledning i 

det dagliga arbetet” (Simonsson, 2012, s. 204). Hamrefors (2014) menar tvärtom att 

företagsutvecklingen har gått från målstyrning till värdeskapande organisationer och det 

har blivit lättare att hitta alternativa sätt att se på problem och lösningar. Det i sin tur 

ökar innovationen hos personerna i organisationen. 

Om personerna är rätt positionerade med rätt nätverk i ”kugghjulet” och mot omvärlden 

så kan de uppleva en högre grad av delaktighet och värdeskapande i arbetet. Om inte 

ledningen förmår hantera dessa värdeskapande relationer eller processer så försvåras 

kommunikationen, vilket leder till mindre effektivitet i organisationen. Ett exempel som 

Hamrén nämner Ingvar Kamprad, grundare av IKEA, som själv personifierar sig med 

företagets ideologi och hans förmåga att kommunicera till omvärlden så att företaget 

ökar sina intäkter och nätverk. Kamprad förmedlar både internt och externt att 

omvärlden behöver företagets produkter och tjänster, dels att företaget är rätt ”person” 

att göra jobbet. 

Hamrefors (2014) ser också ett problem med att hela tiden öka värdeskapandet, för när 

är vi i mål? Hur mycket värde klarar vi av? 
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1.2.5 Beslutsprocesser 

Beslutsprocesser kan definieras som ett utvecklingsinriktat tillvägagångssätt när en viss 

avgörande fråga ska bestämmas i ett sammanhang (Norstedts, 1992). Enligt 

Christensen, Jensen & Lindkvist (2011) börjar beslutsprocessen när aktiviteter startar 

från det att problemet har synliggjorts tills att ett beslut har fattats och innefattar både 

lösningar, känslor, deltagare och problem. Richards och Greenlaws (1972) beskriver 

istället olika faser i beslutsfattandet. Först måste chefen avgöra om ett beslut behöver 

fattas eller inte. I denna fas behöver ledningen ta företagets målsättningar i betraktande. 

I den andra fasen av beslutsfattande gäller det att utveckla eller skapa olika alternativa 

strategier för att lösa föreliggande problem. Den slutliga fasen och verkställandet av 

beslut väljer författarna att kalla för ett nytt problem, som kräver ett nytt beslut.  

“En smidig och tydlig beslutsgång motiverar all berörd personal i processen, och 

möjliggör ett bra utfall av beslutet, exempelvis vinna synergier och som underlättar 

förbättringar och effektivisering”, uttrycker Haglund och Hjerpe (2005), som har gjort 

en studie om beslutsgången på företaget SAS. De lägger större vikt än Jensen & 

Lindkvist (2011) och Richards och Greenlaws (1972) vid de strukturella funktionerna 

där de tydliggör att beslutsfattarna måste ha beslutskompetens och att de klarar av att 

sätta saker i kontext. Om beslutsfattarna har fokus på beslutskonsekvenser istället för 

målstyrningen och att beslutsgången delas in i olika delar så underlättas de delar där 

insatserna ska göras.  Baraldi (2013)  och Hamrefors (2014) lyfter (precis som Haglund 

& Hjerpe (2005) att ledarskapet och förmågan att interagera med andra människor är 

viktiga faktorer för att problemlösa och diskutera. Andra viktiga faktorer är att skapa ett 

tillåtande klimat och att ha rätt att uttrycka sig, samt att tydliggöra positionering och 

förväntningar av medarbetarnas placering i beslutsprocesserna. Hamrefors (2014) 

poängterar att strukturen påverkar möjligheterna att kommunicera eftersom 

informationen kommer att bearbetas utifrån vilken beslutsordning som gäller, om den är 

tvingande eller flexibel. Ett problem som kan dyka upp är om aktörerna uppfattar 

strukturutvecklingen på olika sätt, vilket kan leda till att olika grupperingar bildas och 

det in sin tur kan påverka kommunikationen i olika frågor. Det uppstår maktspel som 

kan påverka värdeskapandet i den egna organisationen och omvärldsrelationerna. 

Hamrefors nämner också att kultur, seder och sociala interaktioner inverkar på 

strukturerna men också av hur och vem som har tolkningsföreträde. Ledaren har därför 

till uppgift att förklara och få medarbetarna att förstå vad som händer utanför deras egna 

synfält och skapa förutsättningar så att de kan agera på nytt sätt, vilket kan genera 

möjligheter att påverka omvärlden i sin tur. 

Många ledare har önskemål om att medarbetarna aktivt ska delta i beslutsprocesserna. 

Simonsson (2002) menar att en del ledare gör misstaget att först fatta beslut om VADet 

för att sedan informera medarbetarna så att de kan lämna förslag på HURet. 

Medarbetarna kan då uppleva att deras röster inte blir hörda eller tagna på allvar. 

Deltagandet kan försvåras om verksamhetens mål är svåra att hitta eller om målen 

kanske inte ens är “relevanta, mätbara eller påverkbara”. Uppföljningar kan minska 

risken för att besluten rinner ut i sanden. Några andra försvårande faktorer kan vara att 

en del medarbetare kan vara knutna till speciella funktioner eller roller och då kan det 

vara svårt att få alla delaktiga i gemensamma frågor eftersom de kanske inte upplever 

sig berörda av frågan. Likaså om arbetsgrupper är för stora så att berörda inte vågar 

säga sin åsikt.  
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1.2.6 Kommunikation som makt 

Med makt menas att vara i en viss position samt att själv få bestämma villkoren och att 

med makt påverka andra att medverka till att villkoren blir uppfyllda. (Norstedts, 1992).  

En organisation etableras för att uppnå mål genom en koordinerad insats då det ska 

fattas löpande beslut om hur insatsen ska organiseras (Christensen, Jensen & Lindkvist, 

2011). I en hierarkiskt uppbyggd organisation finns det tydliga rationella strukturer, 

regler, rutiner och aktörer som förväntas hantera beslutsfattande. Sannolikheten att driva 

igenom sin vilja samt få sina intressen och önskningar uppfyllda, beror på 

handlingsförloppet, som i sin tur beror på vilka resurser (exempelvis position, status, 

kunskap, kommunikativ förmåga) som investeras i förloppet.  Maktresurser bedömdes 

tidigare vara kapital, egendom, kunskap och formell position, vilket påverkar och styr i 

verksamheten. Det kan till exempel vara provokationer, manipulationer, filtrering eller 

undanhållande av information. De kanske har specifik kunskap eller kompetens som 

kan vara relevant för beslutsfattandet eller bara för att demonstrera den egna styrkan. 

Egna intressen eller relationer kan också styra vilket kan föranleda misskreditering, 

bortförklaringar, sanktioner, och ignorans. 

Men utvecklingen har alltmer gått till att ha inflytande, fortsätter Christensen, m fl. 

Makt är nödvändigt för att organisationen ska utvecklas. Någon bör driva frågor framåt 

men det är viktigt att blottlägga vem som reellt fattar beslut och hur det sker samt vilka 

konsekvenser det får. Simonsson (2002) menar att en del ledare använder sig av 

“demokratidiskurs” som syftar till att ge medarbetarna sken av att vara mer delaktiga 

och ha inflytande i beslutsprocesserna än vad de egentligen har möjligheter till. 

Interaktionen mellan chefer och medarbetare har genom tiderna förhållit sig genom att 

det är cheferna som har tagit initiativ och ställt frågor, det är dem som inleder och 

avslutar sakfrågor medan det är medarbetarna som responderar på det, men det är 

väldigt sällan som det är i omvänd ordning, säger Simonsson (2002), medan Johansson 

& Hamrin (2013) trycker på att medarbetarna faktiskt också har ett ansvar att vara 

medskapare i kommunikationen. 

1.2.7 Kommunikativt ledarskap 

Johansson & Hamrin (2013) beskriver det kommunikativa ledarskapet där en ledare 

engagerar medarbetare i dialog, ger och söker återkoppling, involverar medarbetare i 

beslutsfattandet, och uppfattas som öppen och närvarande. Ledaren bör skapa struktur 

för att tydliggöra mål och förväntningar, leda och fördela arbetet, för rekrytering, och att 

tydliggöra ansvar och befogenheter som är kopplade till arbetsuppgifter. Genom att 

coacha medarbetarna och ge dem återkoppling samt uppmuntra till egna initiativ och 

problemlösning, så kan ledaren hantera utvecklingen i organisationen. Vidare kan 

ledaren interagera genom att öppna upp för ett tillåtandeklimat för åsikter och 

konflikter. Ledaren är också den som företräder organisationen, som omvärldsbevakar 

och skaffar kontakter, samt skapar förutsättningar och resurser till företaget. 

Till skillnad från Johansson & Hamrin (2013) strukturella synpunkter så anser 

Hamrefors (2014) att grunderna för ett kommunikativt ledarskap är kunskap om hur 

människor uppmärksammar, tolkar och skapar perspektiv om verkligheten, men också 

förstår hur processerna utvecklas i samspel med andra. Vi människor letar 

verklighetsbilder som vi förstår och känner igen oss i för att sedan var nöjda med den 

bilden när vi fattar beslut. Det är när vi uppmärksammar och förstår hur nuet ser ut som 
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vi kan påverka och skapa en ny verklighet. En del chefer är bättre än andra att förstå 

komplexiteten i beslutsfattande. Hamrefors ger exempel på en militär händelse där 

målet var fredsskapande aktiviteter i ett krigsområde. Befälhavaren hade byggt upp en 

verksamhet utanför själva krigszonen och gav direktiv därifrån till sina soldater. Dock 

fick han ingen återkoppling tillbaka från soldaterna, så han begav sig till de platser där 

soldaterna befann sig. Han kom till ett kaos med soldater i kris för de hade börjat 

införliva krigsbudskapet i sig själva istället för de fredsbevarande insatserna. 

Befälhavaren ändrade sin verksamhet och förlade den bland soldaterna. Han var själv 

aktivt närvarande resten av tiden och hjälpte soldaterna att ha fokus på fredsbevarande 

insatser. Hans uppdrag lyckades med att hålla fred i regionen. Hamrefors sammanfattar 

det kommunikativa ledarskapets uppgift som att kommunikation dels skapar 

förutsättningar för strukturation i riktning mot yttre effektivitet, dels skapar transparens 

som gör att medarbetare kan uppfatta helheten i organisationen. 

Heide et al. (2012), Johannsson & Hamrin (2013) och Simonsson (2012) betonar det 

idébaserade ledarskapets viktiga kommunikativa roll i organisationer vilket beskrivs 

utifrån tre aspekter. Ledaren bör kunna sålla och sortera, förädla och förklara, samt 

initiera och skapa förutsättningar för dialog.  Heide et al. (2012) anser att det 

kommunikativa uppdraget i idébaserat ledarskap handlar om att skapa mening och 

sammanhang, inte att förmedla information. Simonsson (2012) håller med Heide om att 

hitta ett förhållningssätt i kommunikationen för att skapa förståelse och engagemang 

kring gemensamman mål, värderingar och visioner, men det kan finnas en optimism 

inom flertalet verksamheter att kommunikation mellan ledare och arbetstagare “bara ska 

fungera” av sig självt. Istället för att fokusera på kommunikationsteknik så kan en del 

företag lägga stora summor på marknadsföring, till exempel teknik, presentations- och 

mötesteknik. Simonsson framhåller vikten av att börja i rätt ände genom att exempelvis 

att ha ledarskapsutbildningar med kommunikation som ämnesval. 

Men har då ledaren förståelse för den egna rollen? Vet ledaren vilka förväntningar som 

ställs och hur positionering ser ut mellan alla berörda parter i organisationen? På vilket 

sätt går det att tydliggöra och medvetandegöra beslutsprocesserna i ledarskapet och till 

andra berörda? Christensen, Jensen & Lindkvist (2011) lyfter att företag kan utsättas för 

konkurrens och därför måste ledningen hela tiden arbeta med att påverka 

meningsinnehåll och språkliga konstruktioner för att optimera och utveckla 

handlingsmöjligheterna. Ledaren skulle kunna etablera och upprätthålla 

rollförväntningar för att skapa mening och det kan ske med formell eller informell 

information, men skulle samtidigt kunna vara extra tydlig med deltagarnas rätt att avstå 

och rätt att delta i beslutsprocesserna. Baraldi (2013) är mer tydlig än Christensen, m fl. 

(2011) med att ledaren förväntas göra anspråk på och stödja rättigheter för både sig 

själva och sina underordnade. Ledaren skulle dessutom kunna skapa förutsättningar där 

personligt perspektiv behandlas och samordnas. Det gör det möjligt för underordnade 

att delta i beslutsfattande på ett sätt som både förbättrar den personliga utvecklingen 

som anställd i organisationen och bidrar till organisatorisk tillväxt. Därför skulle ledaren 

också kunna synliggöra deltagarnas positionering och observation (där deltagare 

presenterar sig själva/uttrycker sig, samt betraktas och bedöms av omgivningen för att 

göra handlingarna begripliga) samt deltagarnas personliga ansvar och gensvar för att 

framföra egna perspektiv och upprätthålla rollförväntningar genom att själva aktivt delta 

i beslutsfattandet. 
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Om det finns tydliga mål, värderingar och problemställning så får ledaren det lättare att 

lita på sina medarbetare och kan vid ett problem säga: “se vad du kan göra åt det”. 

Simonsson (2002) håller med och menar att en chef som kan uttrycka sig så ger 

medarbetarna utrymme för att vara kreativa och kunna arbeta självständigt. Ledaren har 

stort inflytande av tolkningsprocessen och det är viktigt att ledaren bjuder in 

medarbetarna för samverkan till en aktiv dialog och reflektion. Då krävs det att alla 

berörda förstår syftet, vad som ska göras och hur det ska göras samt ha kontroll på vilka 

förutsättningar som finns, men framförallt att vara mottagliga för det sättet att arbeta. 

Ledaren har en viktig uppgift att bemöta och hantera medarbetarnas olikheter inför 

förändringarna, eftersom en del medarbetare kan uppleva det svårt att förlora sin fasta 

identitet i den homogena grupp där alla vet vad de ska göra, medan en del upplever det 

mer upplevelserikt att vara en heterogen grupp med delaktighet och demokrati. En 

heterogen grupp är lättare att påverka än en homogen grupp. 

Simonsson (2002) håller dessutom inte med Christensen, m fl. (2011) att det är 

informell eller formell kommunikation som styr, utan att det istället är ledarens fokus på 

processerna som skapar värde för medarbetarna genom att deras kompetens tas tillvara 

genom ett meningsfullt och självständigt arbete. Eftersom flertalet verksamheter idag är 

kunskapsorganisationer så har informationsflödet ändrats från att komma från ledaren 

till att medarbetare själva söker den information som de behöver för att kunna utföra sitt 

arbete, och det är ledarens roll att visa var de kan hitta information. En del medarbetare 

kan uppleva att det är svårt att hantera för mycket information och att det vore lättare 

om ledaren ibland bara pekar med hela handen och talar om vad som ska göras. ”Det 

går det inte att frikoppla det informella samtalet från ledarskapet i moderna 

kunskapsorganisationer”, menar Ekman (2005, inled). Om ledaren deltar i de informella 

samtalens ”småprat” skapas känsla av sammanhållning och förtroende kring 

gemensamma värderingar och dokument, eftersom småpratet oftast mynnar ut i beslut 

som påverkar organisationen. Detta håller Sandberg & Targama (1998) också med om, 

men Jacobsen & Thorsvik (2002) lyfter istället att hantering av informationsstrukturen 

och medarbetarnas egen handlingskraft i företaget är helt avgörande för hur 

slutresultatet blir. Det är viktigt att frågor hamnar och behandlas i rätt forum redan från 

början. Maltén (2000) lägger till att strukturen bör innefatta förutsättningar för 

medarbetarnas samspel och egen utveckling samt målstyrning, och som motiverar till 

delaktighet i verksamhetsutvecklingen, men också att rutiner, ansvar och befogenheter 

bör vara väl genomgångna och tydliga så att medarbetarna kan agera självständigt. 

Till skillnad från Ekmans (2005) och Sandberg & Targamas (1998) åsikt att chefen ska 

beblanda sig mer med medarbetarna så anser Jacobsen & Thorsvik (2002) att dagens 

chefer har till uppgift att lära medarbetarna leda sig själva så att de i sin tur hjälper sina 

arbetskamrater att också leda sig själva. Sandberg & Targama (1998) håller med 

Jacobsen & Thorsvik (2002) att chefen bör ha kunskap om arbetsledning och 

verksamhetsutveckling, men att ledarna skapar möjligheter att reflektera och själva 

deltar aktivt i reflektionerna, eftersom vinsterna blir att allas åsikter behandlas inför ett 

gemensamt beslutstagande. Maltén (2000, s. 20) sammanfattar kommunikativt 

ledarskap som att: ”Den pedagogiska ledaren måste utgå från organisationens 

viktigaste resurs, människan, utan att för den skull abdikera som chef”. 
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1.2.8 Sammanfattning  

Eftersom utvecklingen går mot decentralisering och delegering i företagsvärlden där 

medarbetarna ska ta större ansvar, så behövs relationsinriktade demokratiska ledare som 

genom dialog (inte att förväxla med debatt eller diskussion) kan tydliggöra och skapa 

mening, delaktighet och förståelse för beslutsprocesserna. Några viktiga faktorer för 

ledaren att tänka på är förmågan att identifiera och definiera rådande 

kommunikationsbeteenden hos de anställda samt sätta in sakfrågor och processer i ett 

sammanhang. Det är också viktigt att ta tillvara medarbetarnas kompetens och 

erfarenheter. Organisationens förutsättningar och ledarens retorik och kommunikativa 

förmåga med fokus på gemensamma mål, värderingar och visioner, är avgörande för 

resultatet, men framförallt fokus på medarbetarskapet och kommunikativa medarbetare 

samt deras roll som meningsskapare. 

 

1.3 Syfte och problemformulering 

Studiens syfte att undersöka faktorer som påverkar kommunikationen i beslutsfattande 

processer har inspirerats av det kritiska perspektivet. Följande frågeställningar ligger till 

grund i strävan att syftet besvaras:  

 Vad krävs för att medarbetare och chef ska uppleva meningsfullhet i 

kommunikationen?  

 Hur uppnås delaktighet i beslutsprocesser?  

 Vilka maktfaktorer påverkar kommunikation? 

 

2. METOD 

2.1 Metodologiska utgångspunkter 

Utifrån studiens syfte och problemformuleringar valdes hermeneutisk inriktning i 

tolkningsprocesser och bearbetning av empirin. I bakgrunden beskrivs vår förförståelse 

av problemområdet gällande kommunikationen mellan medarbetarna och chefer i 

beslutsfattande processer. Frågorna som den empiriska undersökningen bygger på utgår 

ifrån de aktiva kommunikativa processer som skapar delaktighet, meningsfullhet och 

engagemang hos medarbetarna i beslutsfattande processer. Ledarens kommunikativa 

roll granskas utifrån den viktiga funktionen av meningsskapande för mål, visioner och 

värderingar.  

Hermeneutiken handlar om tolkningar av olika företeelser och mänskliga handlingar 

sedda i sina sammanhang. Alversson och Sköldberg (2008) förklarar hermeneutiken 

som en sammanlänkad kedja av förståelse och förförståelse. 

En individ kan sätta sig in i en annan människas horisont. Han/hon kan då för 

det första försätta sig i dennes meningsfält, således använda sig av vad vi hittills 

benämnt ´empati´. Detta räcker dock inte. För den existentiella hermeneutiken 

är varje individ redan från början (´alltid redan´) präglad av sitt meningsfält, 

intentionalt i tid och rum. Detta betyder att han/hon aldrig är fri från 

föreställningar, ärvda från det förflutna, alltså förutfattade meningar. 
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                                                                          (Alversson & Sköldberg, 2008, s. 245) 

Förförståelsen underlättar förståelse av företeelser men samtidigt präglar den individens 

upplevelse och kan hindra en rationell tolkning av företeelser. Ödman (2007) kallar det 

för den hermeneutiska onda cirkeln. Ny och motstridig information omtolkas så att den 

stämmer med den tidigare förförståelsen. Den negativa sidan av förförståelse kan yttra 

sig i fördomar, förutfattade meningar samt oförmåga att ompröva alternativa lösningar.  

Vid intervjuer och bearbetning av respondenternas svar har vi eftersträvat att behålla 

öppenhet i både frågande och tolkningar. Vår egen förförståelse av problematiken har 

hjälpt oss att formulera frågor för undersökningen. Men tolkning och bearbetning av 

texter sker i större sammanhang och i helhetsbild utifrån undersökningens syfte. Det 

finns olika tolkningssystem, menar Ödman (2007). Ett tolkningssystem behöver vara 

uppbyggt så att olika delar hänger ihop på ett logiskt sätt, tolkningarna borde ha ett 

rimligt sammanhang med tolkningsobjektet. Ödman kallar det för hermeneutikens 

validitetsfråga. ”En valid tolkning är således som jag ser det en tolkning, vars innebörd 

är giltig för den företeelse som studeras eller skänker mening åt denna företeelse”. 

(Ödman, 2007, s.108).  

Den hermeneutiska inriktningen i tolkningsprocesser i undersökningen gäller vårt sätt 

att förmedla det vi har kommit fram till. Vi siktar på att ge läsarna en ökad förståelse av 

problematiken och visa tydligt hur vi har kommit fram till våra tolkningar. 

 

2.2 Planering och genomförande 

I följande kapitel redogör vi för: hur samarbete och fördelning av arbetet har fortlöpt, 

vi gör en beskrivning av undersökningens design och struktur, samt vilket material och 

metoder som har använts i den empiriska delen av undersökningen och analysen.  

2.2.1 Samarbete och arbetsfördelning 

Eftersom båda är intresserade av kommunikation och ledarskap så har vi argumenterat 

för hur vi tillsammans skulle kunna genomföra den empiriska undersökningen. Det har 

varit en process då vi har haft en del olika uppfattningar utifrån egna erfarenheter och 

tankar om blivande resultat. Var och en har på sitt håll gjort litteratur- och 

artikelsökningar och rapportskrivningen har skett löpande. Eftersom vi bor i olika län så 

har det fallit sig naturligt att hantera en verksamhet var med urvalsrespondenterna jämt 

fördelade. Var och en har egenhändigt insamlat och transkriberat data i 

meningskoncentrering för att därefter tillsammans sammansatt resultat och diskussion. 

Alla kommunikation och samarbete oss emellan har skett via telefon och internet. 

Handledningstillfällena har föranletts av att en person har varit fysiskt närvarande och 

en har kommunicerat via internetskype. 

2.2.2 Design och struktur 

Studiens övergripande syfte har varit att undersöka faktorer som påverkar 

kommunikationen vid beslutsfattande processer. Nyckelorden i litteraturstudierna har 

varit: kommunikation, delaktighet, meningsfullhet samt kommunikativt ledarskap. 

Utifrån bakgrundsteorin och undersökningen så har vårt mål varit att få en ökad 

förståelse för ledarens kommunikativa roll och medarbetarnas delaktighet i 
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kommunikationsprocesser. Denna förståelse eller kunskap skapas i det interaktiva 

samtalet. Kvale och Brinkmann (2014) kallar det för intervjukunskap som produceras i 

ett samtalsförhållande. Intervjukunskap står i kontrast till en positivistisk föreställning 

om kunskap som givna fakta som ska kvantifieras. Därför valdes semistrukturerade 

intervjuer som metod för undersökningen. Vår syn på den kvalitativa 

forskningsintervjun är att det är en obunden och kreativ process där forskaren har frihet 

att konstruera frågor och utforma utsagor.  

Enligt Bryman (2011) används snöbollsurval oftast i en kvalitativ forskningsstrategi 

eftersom frågor om extern validitet och möjlighet att generalisera är inte lika 

framträdande i den kvalitativa inriktningen. Vi bestämde oss för snöbollsurval, d.v.s. ett 

mindre antal personer som kunde vara lämpliga för undersökningens tema och som i sin 

tur hjälpte oss att komma i kontakt med ytterligare respondenter på deras arbetsplatser.  

Vid analysen av intervjuerna tillämpades meningskoncentrering som metod. Med denna 

metod kan omfattande och komplexa intervjuer sammanfogas i meningsenheter som 

utvecklas till huvudteman. Dessa teman kan sedan användas till mer omfattande 

tolkningar och teoretiska analyser. (Kvale & Brinkmann, 2014).  

2.2.3 Urval 

Urvalet landade i två offentliga verksamheter med minst tjugo anställda. Vi valde dessa 

verksamheter eftersom vi hade en uppfattning att de hade eller behövde ha tydliga 

beslutsprocesser. Respondenterna i varje verksamhet var en ledare och två medarbetare 

för att få både ledarskaps- och medarbetarperspektivet, totalt sex stycken. 

Valet av antalet respondenter var satt utefter att underlaget kunde ge ökad förståelse och 

kunskap för nya perspektiv samt att risken för bortfall minimerades då det var flera 

anställda inom företaget som kunde vara tilltänka som respondenter. 

2.2.4 Instrument 

Kvale (1997) beskriver intervjuguiden där det anges de ämnen som är föremål för 

undersökningen och i vilken ordning de kommer att tas upp under intervjun. 

Intervjufrågor i vår undersökning utgick från problemställningarna och de teoretiska 

utgångspunkterna. Intervjufrågorna var lika för alla respondenter. Intervjufrågornas 

första tema var meningsfullhet i kommunikationsprocesser. För att besvara denna 

frågeställning utformades tre intervjufrågor. Andra temat var delaktighet och tredje 

temat berörde vilka maktfaktorer som kan påverka kommunikation i beslutsprocesser. 

Kvale menar att varje intervjufråga kan bedömas tematiskt och dynamiskt: tematiskt 

med hänsyn till dess relevans för forskningsämnet och dynamiskt med hänsyn till det 

mellanmänskliga förhållandet i intervjun. Semistrukturerade intervjuer gjorde det 

möjligt för oss att ställa följdfrågor och skapa dynamik i samtalen. Intervjuguiden som 

användes i undersökningen bestod av sju intervjufrågor (bilaga 2).  

 

Samtyckes- och informationsbrev utformades och användes vid kontakt med 

respondenter (bilaga 1). Vi skickade formuläret med e-post till de berörda. E-

korrespondens användes även vid bokning av intervjutider och annan kommunikation.   
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2.2.5 Insamling 

Denscombe (2009) menar att forskaren bör inta en mer passiv och neutral hållning inför 

intervjuer för att minimera påverkan på undersökningsresultat. Intervjuerna har 

fördelats lika mellan disponenterna och har genomförts i enskilda rum där man kunde 

sitta ostörd. Vi förklarade syftet med studien och visade uppskattning för den 

intervjuades insats. Vi tog upp de etiska aspekterna om att all information är 

konfidentiell och den intervjuades namn kommer inte att knytas samman med studien. 

Vi talade också om att intervjun är frivillig och kan avbrytas när den intervjuade vill. 

När intervjun avslutades försäkrade vi oss om att den intervjuade har fått möjlighet att 

påpeka eventuella saker som ännu inte ha tagits upp, men som han eller hon anser borde 

tas upp. Vi tackade den intervjuade för att han eller hon har tagit sig tid. 

 

Data inhämtades med hjälp av ljudinspelningar och anteckningar. Enligt Kvale (1997) 

kan fältanteckningar komplettera ljudupptagning, t ex atmosfären under intervju, 

beskrivning av lokalen, ledtrådar om intentioner bakom påståenden samt kommentarer 

beträffande den icke verbala kommunikationen, ifall det anses relevant för intervjun. 

De inspelade intervjuerna transkriberades.  

2.2.6 Etiska aspekter 

Respondenterna erhöll informations- och samtyckesformulär brevledes, där 

undersökningens syfte och villkor som gäller för deras deltagande framgår. Medverkan 

kunde när som helst avbrytas. Materialet hanterades konfidentiellt då avidentifiering av 

verksamheter och respondenter har skett, men garanti fullt ut kunde inte lämnas då de 

berörda i undersökningen själva kanske kommer att meddela andra att de har varit 

delaktiga i undersökningen. Hänsyn har tagits i mesta möjliga mån till om 

respondenterna har haft önskemål om specifika etiska aspekter. Det har inte 

framkommit synpunkter på att deltagandet inte skulle ha kunnat genomföras baserat på 

att chef och medarbetare har varit verksamma i samma organisation.  

 

Tillgång till datainsamling har endast forskarna och dess kursledare haft (som kan 

ansetts ha haft behov av att ta del av dem för att kunna göra rätt bedömning av 

undersökningen). Materialet har förvarats inlåst i forskarnas hem. Respondenterna har 

erhållit information om nyttjandekrav att undersökningsresultatet efter godkänd 

examination finns tillgängligt officiellt för dem som önskar nyttja den, (Denscombe 

2009). 

2.2.7 Analys 

Meningskoncentrering valdes som metod för analys av intervjutexter. Kvale och 

Brinkmann (2014) beskriver fem steg i arbetsprocessen med meningskoncentrering. 

Först läses hela intervjutexten för att få en känsla av helheten. Sedan fastställs de 

naturliga “meningsenheterna” i texten. Därefter ska dessa stycken benämnas med någon 

mening som beskriver teman eller dominerande tanken i stycket. Det fjärde steget består 

i att ställa frågor till meningsenheterna utifrån undersökningens specifika syfte. I det 

femte steget knyts hela intervjuns centrala, icke överflödiga teman samman i en 

deskriptiv utsaga, (Kvale & Brinkmann, 2014). 

För att fastställa studiens validitet, det vill säga att undersökningen undersöker det som 
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det anser att göra, ställs frågor om ”vad” och ”varför” i förhållande till intervjutexter. 

(Kvale & Brinkmann, 2014). En mängd olika frågor kan ställas till texten och de olika 

frågorna leder till olika innebörder hos en text. Man kan skilja mellan snedvriden 

subjektivitet och perspektivistisk subjektivitet vid skillnader i tolkningar. Snedvriden 

subjektivitet går ut på att forskarna lägger märke till saker som stödjer deras egna 

uppfattningar, som tolkar selektivt och bara redovisar utsagor som rättfärdigar deras 

egna slutsatser. En perspektivistisk subjektivitet går ut på att forskarna ställer olika 

frågor till samma text och kommer fram till olika tolkningar av meningar. Kvale (1997) 

menar att det kan förekomma olika tolkningar av samma intervjuavsnitt men 

variationsrikedom av tolkningar bör inte ses som ett problem utan snarare som en 

rikedom och styrka hos intervjuforskning.  

Frågan om undersökningens reliabilitet grundar sig i vår skicklighet att genomföra 

transkribering och tolkning av den empiriska datan. Vi är två personer som genomförde 

intervjuer och utförde transkriberingar och bearbetningar av intervjutexter på var sitt 

håll. Skulle vi få samma utsagor om vi tolkade varandras intervjutexter? Kvale och 

Brinkmann (2014) menar att det inte finns någon sann, objektiv omvandling från 

muntlig till skriftlig form. En mer konstruktiv fråga är: ” Hur ser den utskrift ut som 

lämpar sig för mitt forskningssyfte?” (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 227)  

 

3. RESULTAT 
I detta kapitel presenteras resultat från den empiriska delen av undersökningen. Syftet 

med undersökningen var att ta reda på vilka faktorer som påverkar kommunikation i 

beslutsfattande processer. Empirisk data presenteras i olika teman med utgångspunkt 

från undersökningens problemformuleringar. Inledningsvis redogörs teman som 

handlade om meningsskapande kommunikationen och kommunikativa kompetenser.  

Därefter följer temat som berörde medarbetarnas delaktighet i beslutsprocesser där 

fokus har varit på öppet kommunikationsklimat och förankring av mål och värderingar. 

Avslutningsvist presenteras teman som handlade om ledarens kommunikativa roll och 

andra faktorer som kan påverka kommunikationen. Samma intervjufrågor ställdes till 

både chefer och medarbetare men resultatet visade att en större skillnad i svaren 

förekom på en del frågor. Därför presenteras chefernas svar för sig på några frågor.  

 

3.1 Bakgrundsfakta  

Respondenter som deltog i undersökningen hade alla lång arbetslivserfarenhet (över 15 

år) och hade arbetat på den aktuella arbetsplatsen i minst tre år.  

 

3.2 Kommunikation  

 I detta avsnitt presenteras den empiriska datan av undersökningen som syftade på att 

kartlägga chefers och medarbetares upplevelse av meningsskapande kommunikation 
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och förståelse inför beslut som skulle hanteras. Vi har valt att skriva ”en del” eller 

”några” för att upprätthålla avidentifieringen i mesta möjliga mån. 

3.2.1 Medarbetarnas synpunkter om kommunikation 

Alla respondenter betonade vikten av att vara väl informerad. Hälften av respondenterna 

menade att de var ganska väl informerade i det som de själva skulle fatta beslut om. 

Förutsättningarna för att hantera information eller kommunikation har förbättrats då 

datorer har implementerats. Resultatet visade att informationen kan skickas som 

veckobrev till medarbetarna och där tas bland annat upp ett mål i taget som 

verksamheten jobbar med inklusive påföljande uppföljningar under hela året. Brevet 

läggs ut så att all personal kan se det. 

Tid och plats avsatt för diskussioner nämndes som nödvändiga förutsättningar för att 

medarbetarna ska kunna lyfta de olika frågor, anser alla respondenter. En medarbetare 

yttrade: “Inför APT (arbetsplatsträffar) har vi en dagordning som ligger digitalt, där 

kan alla skriva in frågor som vi kan lyfta upp gemensamt. Alla kan förbereda sig inför 

möte och vet vad som ska diskuteras.”  Det ställdes också krav på medarbetarna att 

hålla sig informerade och komma förberedda inför gemensamma möten. De förväntades 

läsa igenom dagordning, tänka igenom frågorna och läsa mötens minnesanteckningar 

vid frånvaro.  

En del respondenter ville vara mer delaktiga och kunna påverka men de upplevde 

att deras åsikt egentligen inte är efterfrågad då de flesta beslut var redan fattade från 

högre ort om vad som skulle göras. Synpunkter kunde alltid lämnas om att t ex 

arbetsuppgifterna blir mer och mer avancerade och tiden inte räcker till arbetet (det som 

medarbetarna är utbildade för), men i slutänden har de snarare en diskussion om hur 

vad:et ska göras, till exempel att kvalitetssäkra dokumentation.  

Några respondenter nämnde närhet till chefen och mindre enheter som en viktig faktor i 

kommunikationen med chefen. Så här förklarade en medarbetare närheten till chefen: 

“Hennes dörr är alltid öppen, man kan alltid komma och prata med henne. Hon är 

ganska insatt i vad som händer…” En annan respondent upplevde att det kan bli ”rörigt 

på möten” och att det kan vara svårt att säga sin mening: “Det är lättare att ta det med 

chefen efteråt, även om chefen vill att man tar det på mötet, men jag orkar inte tjabba 

med folk”. 

En respondent uttryckte viljan att ”nätverka mer, att bolla tips och idéer, att jobba mer 

med uppföljningar för att göra jobbet mer intressant och roligt, men att orken inte alltid 

räckte till”. Samverkan har skett även med andra enheter och yrkeskategorier. Det 

ansågs viktigt att alla lyfte hur dem ville jobba för att utveckla verksamhet och hitta 

samsyn tillsammans. 

Några respondenter berättade att frågor om förhållningssätt i bemötande mot varandra 

lyftes regelbundet på APT. Genom diskussioner i mindre grupper och sedan beslut i 

stora personalgruppen skapades dokument “Vad är bra arbetsklimat” med målsättning 

att regelbundet påminnas om överenskommelser.   
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3.2.2 Chefernas synpunkter om kommunikation 

Den ena chefen trodde på “relationsskapande närvaro, alltså närvaro... det gör att folk 

vågar ta upp saker” och nämnde medarbetarsamtalen som framgångsfaktor för 

förståelse och delaktighet hos medarbetarna. I deras verksamhet hade medarbetar- och 

lönesamtal utökats till fyra gånger per år där de diskuterar mål, roller, förväntningar och 

ansvarsområden. Båda cheferna var ofta ute i verksamheten med syfte att stödja, 

handleda och coacha medarbetare i det dagliga arbetet och i deras utveckling. Cheferna 

menade att diskussioner blir mer meningsfulla när folk har satt sig in i det som skulle 

diskuteras: “Det är långt ifrån alltid att folk har koll på det som ska diskuteras... jag 

tycker att man har skyldighet att förbereda sig mentalt på det som ska tas upp på 

mötet.” En annan faktor som nämndes var att olika språk, språkförståelse och kulturer 

kan upplevas som hinder i kommunikationen och för samverkan eftersom det lätt kunde 

uppstå missförstånd och konflikter. 

 

3.3 Delaktighet  

I detta avsnitt presenteras den empiriska datan av undersökningen som syftade på att 

kartlägga respondenternas upplevelse av delaktighet i beslutsfattande processer och 

förankring av mål, visioner och värderingar. 

3.3.1 Medarbetarnas synpunkter om delaktighet 

Några av respondenter berättade om mötestekniken ”laget runt” på möten så att alla får 

säga sin åsikt vilket leder till att fler medarbetare engageras i diskussionerna. De 

uppfattade att det är medarbetarnas skyldighet och rättighet att engagera sig i olika 

diskussionsforum. ”Ta medarbetarnas åsikter på allvar är att aktivt verka för ett öppet 

kommunikationsklimat”, menade några respondenter. Så här uttryckte sig den ena 

respondenten: ”Chefen bör ta vår arbetssituation på mer allvar och att arbetsgrupperna 

ska har mycket mer inflytande, men också att ledningen vågar prioritera om. När vi 

lyfter frågan med chefen så får vi till svar: ”jag hör vad du säger”, men sen slutar det 

där. Det vore bra om chefen både visar förståelse och agerar, gärna med stöd från sin 

egen ledningsgrupp om så behövs”. 

En respondent menade att det fanns en rädsla för konflikter och att de starka 

reaktionerna kunde påverka det kommunikativa klimatet: ”Några personer kan bli 

upprörda, börja gråta eller blir arga när någon sade sin åsikt. En del personal vågar 

inte säga sanningen till chefen för de tror att chefen bara vill höra det som är bra. De 

säger en sak till chefen och en annan i arbetsgruppen. Det kan vara lättare att 

reflektera inför beslut om inte chefen är med, för det blir mer ”raka rör”.  

En del av de intervjuade menade att man dagligen arbetar med visioner och det är de 

prioriterade målen som genomsyrar arbetet: “Det sitter i väggarna vad vi strävar efter”. 

Respondenter beskrev olika tillvägagångssätt för arbete med styrdokumenten: ”Vissa 

måldokument lästes och diskuterades medan andra dokument förbestämt gällde och 

skulle följas. En del diskussioner ledde till beslut och en del fungerade mer som 

implementering.”  

Alla respondenter upplevde att det fanns för lite tid att jobba med mål, visioner och 

värderingar. Så här berättade en respondent: ”det finns vissa obligatoriska punkter på 
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mötena som skulle behandlas och det finns endast en liten stund i slutet att diskutera 

arbetet. Om tid finns över så är ofta chefen med, så arbetstagare har inga möjligheter 

att arbetsutveckla själva tillsammans.” 

Teambuilding kom upp som ett önskemål och att det skulle finnas mer samverkan med 

berörda parter för att kunna utföra arbetet på ett bra sätt. En annan respondent tyckte att: 

”mål och värderingar borde synas i det dagliga arbetet genom att alla är nöjda, att det 

finns en samsyn i arbetet, men framförallt att det är roligt att arbeta.” 

3.3.2 Chefernas synpunkter om delaktighet 

Den ena chefen beskrev följande arbetsgång med målarbete: ”Diskussioner som ska 

leda till beslut föregås alltid av diskussioner i mindre grupper och sedan fattas ett 

gemensamt beslut i stor grupp. Personalen är indelade i mindre arbetsgrupper med 

olika ansvarområde där de tillsammans arbetar fram de prioriterade målen. 

Arbetsgrupperna kommer genom grundläggande diskussioner fram med förslag och 

strategier för arbetet. För att säkerhetsställa att alla mål tas upp för diskussion och 

utvärdering följer man en årsklocka där målen utvärderas fyra gånger per år.” 

Den andra chefen beskrev sin verksamhet på följande sätt: ”Det finns mindre enheter 

med arbetslag och ämneslag där alla kan komma till tals. Vi försöker undvika 

korridorsbeslut. Man måste förstå att vi kan ha olika åsikter men när beslutet är fattat 

så måste man acceptera det. Sedan kan man tycka något annat personligen men när 

beslutet är fattat så måste man förhålla sig till det.” 

 

3.4 Kommunikativt ledarskap 

I detta avsnitt presenteras den empiriska datan av undersökningen som syftade på att 

kartlägga respondenternas upplevelse av ledarens kommunikativa roll i beslutsfattande 

processer och andra faktorer som påverkar kommunikationen. 

3.4.1 Medarbetarnas synpunkter om kommunikativt ledarskap 

Några respondenter ansåg att personliga egenskaper påverkar kommunikationen under 

diskussioner, framförallt om en del är mer stridsbara eller mer tystlåtna än vad som är 

vanligt. Respondenter menade att det kan finnas olika grupperingar i gruppen vilket kan 

avgöra om medarbetarna vågar yttra sig och ta ställning i en viss fråga. För en del 

medarbetare är det tryggt att samprata ihop sig innan mötet så att de vet vad som kan 

komma upp på dagordningen. Personliga tolkningar och misstro om dold agenda kan 

också påverka kommunikationen. En del har svårt att hålla sig till strukturen och 

”slänger impulsivt fram en frågeställning”, man är inte nöjd med beslut som fattats utan 

maler på. En del kan ha kloka förslag, men det ”köps” inte alla gånger. Det kan också 

finnas rädsla för att folk ska prata bakom ryggen på en eller att det finns en risk att det 

blir en konflikt om alla inte tycker likadant.  

Förtroende för chefen är av betydelse men kan riskeras om inte allas åsikter är lika 

mycket värda. “Det är inte någon idé att säga någonting för chefen har ändå bestämt 

sig vem hon vill lyssna på – dem som drar medhårs”, sade den ene respondenten.  
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Tidsbrist upplevdes som det största hindret i kommunikationen. Att prioritera och 

avgränsa benämndes som viktiga redskap för fungerande kommunikation. Vidare lyfts 

en önskan om mer tydlig ansvarsfördelning för alla medarbetare och grupper, tydlig 

information från ledningen samt tydlig kalendarium. Respondenter ansåg att chefens 

närvaro och lyhördhet i den dagliga kontakten med medarbetarna är viktig: ”att chefen 

kan stämma av hur personalen har det, berömma och ge feedback, att stötta och 

uppleva ett förtroende i dialog, men också att agera vid behov. Alla är inte medvetna 

om sitt eget ansvar för kommunikation och att lösa uppgifter eller att ta beslut. Det 

gäller att jobba strategiskt och långsiktigt, att veta sina egna begränsningar och 

möjligheter, men framförallt att vara en god medarbetare till varandra.”  

I den ena undersökta verksamheten fanns det forum för alla att kunna lyfta upp frågor 

både digitalt och i mindre grupper. Respondenter menade att personligt 

kommunikationsansvar innebär att man är villig att delta i diskussioner och delge sina 

åsikter på möten. En respondent förtydligade kommunikationspolicyn på deras 

arbetsplats: “lyft din åsikt i rätt forum och när beslutet är fattat - följ det”.  

3.4.2 Chefernas synpunkter om kommunikativt ledarskap 

En av cheferna menade att vardagshändelser påverkar kommunikationen till exempel 

aktuella händelser, osämja bland personalen och att personalens egna frågor som 

kommer upp. Känsliga ämnen kan vara om det berör en arbetskollega, risken att utsätta 

eller utsättas för påhopp, men också att vara medveten om sitt egenansvar i vissa frågor 

och hur det bemöts av chefen. Vidare menade den intervjuade chefen att om gruppen 

inte fungerar tillsammans så behöver chefen mer aktivt styra med kommunikation eller 

puffa medarbetarna i rätt riktning, men kanske också våga ta ställning till om någon 

medarbetare behöver omplaceras eller coachas till en annan typ av anställning.  

 

4. DISKUSSION 

I avsnittet metoddiskussion reflekterar vi över valet av undersökningens 
hermeneutiska inriktning, halvstrukturerade semiintervjuer, snöbollsurval och 
källor. Vi har valt meningskoncentrering som metod för tolkning av empiriska 
data och vi diskuterar validitet och reliabilitet. 

4.1 Metoddiskussion 

4.1.1 Metodologiska utgångspunkter 

Den hermeneutiska kvalitativa inriktningen med förklarande tolkningar gav vår 

undersökning den fördjupade förståelse som vi sökte. Meningskoncentrering gjorde det 

tydligt och klart för oss att följa utsagorna. Det hade varit svårt att få in kvantitativ data 

med enkäter då vi nyfiket önskade öka och fördjupa vår egen kunskap eftersom vi redan 

hade en viss förförståelse för de undersökta verksamheterna, helt i enlighet med 

Alversson & Sköldberg (2008). 
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4.1.2 Planering och genomförande 

De halvstrukturerade semiintervjuer gav oss möjlighet att ställa följdfrågor. Vår 

förförståelse har varit till viss hjälp vid följdfrågorna, men vi har inte upplevt att vi har 

varit styrande mot att få ett visst svar utan endast för att fördjupa vår förståelse med 

intervjufrågorna. En del av respondenterna upplevde att det var roligt att få berätta så vi 

fick ibland mer information än vad vi hade begärt eller väntat oss. 

Designen med lineär och sammanhängande kommunikationskedja av respondenter har 

underlättat att få både chef- och medarbetarperspektivet.  

Snöbollsurvalet har hjälpt oss då vi inte har behövt söka fler respondenter själva utan 

har kunnat förlita oss på att kontaktpersonerna har valt blandad kompott. Frågan är om 

vi hade kunnat be om att få intervjua personer med än mer avvikande åsikt än vad som 

framkom i undersökningen och om kontaktpersonerna hade kunnat bistå oss med det. Vi 

hade kunnat fråga hur de gjorde urvalet, men det har vi inte tänkt på. 

4.1.3 Urval 

Vi har genomfört ett begränsat antal intervjuer vilket innebär att vi inte kan dra några 

generaliserande slutsatser. Däremot har vi fått intressant och innehållsrikt empiriskt 

material eftersom vi valde att studera problemet i två  olika offentliga organisationer. 

Avsikten var att intervjua tre personer från varje organisation: fyra medarbetare och två 

chefer. Eftersom vi valde snöbollsmetoden vid urvalet kunde vi minimera bortfallet av 

respondenter. Genom en kontaktperson från vårt personliga kontaktnät har vi kunnat få 

tillgång till aktuella personers e-post adresser och använda vår kontaktperson som 

referens.  Alla de tillfrågade personerna ställde upp på att genomföra intervjuerna. E-

postkorrespondensen underlättade kontakten och bokning av intervjutider.  

4.1.4 Instrument, insamling av data och etiska aspekter 

De första intervjufrågorna som vi hade utformat användes i en provintervju och 

resultatet visade att en del frågor behövde omformuleras och förtydligas. Därefter 

skapade vi frågor som skulle kunna användas i alla intervjuerna, oavsett 

yrkestillhörighet, och det har fungerat väl. All datainsamling har spelats in för att 

underlätta transkriberingen och det har varit väldigt värdefullt så att vi kunde 

koncentrera oss på intervjuerna. 

Respondenterna hade inga synpunkter på samtyckes- och informationsbrevet som 

skickades ut någon vecka innan intervjutillfällena. De fick också muntlig information 

om de etiska kraven vid intervjuernas start, ifall de hade synpunkter, men de synpunkter 

som har inkommit handlar om att respondenterna önskar ta del av slutrapporten när den 

är klar, vilket kommer att tillgodoses via mail till berörda personer. 

4.1.5 Bearbetning och tolkning av data 

Meningskoncentrering som metod för bearbetning av intervjutexter har varit en kreativ 

och spännande process. Vi sammanställde utsagor av intervjuanalyser utifrån studiens 

problemformuleringar.  

Resultatdiskussion och slutsatser har diskuterats utifrån den tidigare forskning som 

håller ett brett och täckande perspektiv på de olika område inom 

organisationskommunikations forksning.  
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Validiteten (generaliserbarheten) bedömer vi som att den endast kan räknas i de 

verksamheter som vi har undersökt eftersom vi anser att underlaget är för litet för att 

generalisera. Detta grundar vi på insamlat material och respondenternas möjligheter till 

korrigeringar, våra egna förförståelser av de undersökta verksamheterna och egna 

erfarenheter, hur vi har gjort urvalet och analysmetod. Vi har fått fram att 

verksamheterna jobbar på lite olika sätt, även om det inte var vårt syfte, men 

respondenterna har ändå haft likvärdiga åsikter om vad som krävs för att besvara våra 

frågeställningar. Vi har löpande haft dialog om vad och hur vårt arbete skulle fortskrida 

samt att vi har undersökt det vi ämnade undersöka och att vi har gjort det på rätt sätt, 

men framförallt för att klara av att vara neutrala i datahanteringen och att vi kritiskt har 

tolkat data på likvärdigt sätt. 

Reliabiliteten (pålitligheten) stärks genom att insamling av data har skett med bra 

utrustning vilket har underlättat uppfattning och transkribering av ljudinspelningen. 

Egna anteckningar har förts för att fånga upp saker som kanske inte alltid fångas upp på 

inspelningen. Vår egen förförståelse, erfarenheter och förmåga att göra observationer 

har varit till stor hjälp under intervjuerna eftersom vi har kunnat fånga upp och ställa 

följdfrågor. Det har ibland under intervjuerna varit svårt att hålla fokus eftersom 

respondenterna har delgett mycket intressant material som vi mycket väl hade kunnat 

spinna vidare på, men materialet har inte fallit inom ramen för denna undersökning.   

Reliabiliteten har stärkts ytterligare med konstruktivt kritisk handledning med ett 

pedagogiskt perspektiv under hela processen. 

4.1.6 Källkritik 

Vi har använt kända författare inom kommunikations- och organisationsforskning samt 

ledarskap. Våra vetenskapliga artiklar har vi hittat på godkända sidor genom 

universitetsbiblioteket och vi har sorterat utifrån bästa förmåga att de är vetenskapliga 

enligt gällande rutiner.  

4.1.7 Självkritik  

Vår undersökning skulle kunna ha ett annat angreppsätt. Den empiriska datan skulle 

kunna bearbetas på annat sätt till exempel med kodning som metod. Vidare hade 

undersökningen kunnat ha ett fenomenologiskt perspektiv. Datainsamling skulle kunnat 

ske med hjälp av observationer. Vi hade kunnat analysera resultat av undersökningen 

med ännu tydligare fördelning mellan chefer och medarbetare.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

Inledningsvis reflekterar vi över resultatet utifrån studiens syfte om faktorer som 
påverkar kommunikationen i beslutsfattande processer. Resultatet diskuteras 
utifrån tidigare forskning med inriktning på ledarens kommunikativa roll.  

4.2.1 Kommunikation och meningsskapande 

Resultatet av den empiriska undersökningen visar att respondenterna har olika 

uppfattningar om hur organisationerna arbetar med mål, visioner och värderingar. Hur 

mål och värderingar kopplas till det dagliga arbetet har respondenterna ingen riktigt 
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tydlig uppfattning om. Kernbach et al. (2014) menar att ledningen kan behöva knyta de 

anställda till strategier/mål. De anställda behöver förstå och hålla med företagets 

strategiska plan. Hamrefors (2014) talar om att vara rätt positionerad i ”kugghjulet” 

eftersom medarbetarna då kan uppleva en högre grad av delaktighet och värdeskapande 

i arbetet. Under intervjuerna lade vi märke till att de respondenter som hade ett tydligt 

beskrivet och avgränsat ansvarsområde i sitt uppdrag visade större engagemang och 

förståelse för verksamhetens mål och värderingar. Några respondenter beskrev sina 

förtroendeuppdrag och roller som ansvariga för olika utvecklingsområde på ett 

inlevelsefullt sätt.  

En av cheferna visade en tydlig struktur med målarbetet och hon nämner bl. a 

medarbetarsamtalen som en viktig plattform för att förankra mål och tydliggöra 

utvecklingsområden. Simonsson (2012) är dock tveksam till att 

utvecklingssamtalen/medarbetarsamtalen kan användas effektivt eftersom de 

kännetecknas av asymmetriskt maktförhållande mellan den anställde och chefen. 

Känsliga ämnen som kan handla om ansvar, befogenheter eller företagskultur lyfts inte 

upp om de kan framkalla en konflikt. Simonsson (2012) betonar att idébaserat ledarskap 

i moderna, kunskapsintensiva organisationer förutsätter kontinuerliga samtal om de 

värderingar och mål som ligger som grund för verksamheten. Undersökningens resultat 

visar att mötesfrågor handlar främst om förmedling av information. Medarbetarna 

förväntas att komma med förslag och idéer men cheferna verkar inte förvänta sig något 

större engagemang. ”Laget runt” mötesteknik ger en möjlighet för medarbetarna att få 

göra sina röster hörda men frågan är om målsättningen är att skapa en gemensam 

mening eller bara låta alla komma till tals. 

Vidare menar Simonsson (2012) att det finns en risk om frågorna redan på förhand är 

bestämda uppifrån eftersom medarbetarna kan uppleva att deras synpunkter inte är 

efterfrågade. Detta har också framkommit från en del respondenter under intervjuerna, 

där de menar att det ibland inte är lönt att engagera sig eftersom det redan kan vara 

bestämt i förväg vad som ska göras så nu får de fixa hur problemet ska lösas. Simonsson 

lyfter också att uppföljning och återkoppling är viktiga faktorer att ta hänsyn till för att 

undvika att processerna rinner ut i sanden. Frågan är om våra undersökta verksamheter 

lyckas följa upp löpande under hela processen eller om det endast blir vid enstaka på 

förhand bestämda tillfällen? 

4.2.2 Information, delaktighet och förutsättningar 

Resultatet visar att det ställs krav på medarbetarna att hålla sig informerade och komma 

förberedda inför gemensamma möten. De förväntas läsa igenom dagordning, tänka 

igenom frågorna och läsa mötens minnesanteckningar vid frånvaro. De strukturella 

förutsättningarna verkar dock inte garantera medarbetarnas delaktighet i 

beslutsprocesser på arbetsplatser. Respondenterna visar inget större engagemang i 

mötesfrågor bara för att det fanns dagordningar. Simonsson (2012) kommer fram till 

samma slutsats i sin studie om att medarbetarna upplever arbete med målen som en 

extra belastning istället för vägledning i det dagliga arbetet. Flera respondenter nämner 

tidsbrist och ointresse i frågor som inte berör eller påverkar det dagliga arbete som 

hindrande faktorer för delaktighet.  

Medarbetarna uttrycker ett behov och en stark önskan om att vara välinformerade. Vi 

undrar om det finns utrymme i verksamheter att utöka förutsättningarna med andra 
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tekniska hjälpmedel (mobiltelefoner), ordna datautbildningar eller skapa tid för 

inhämtning av information då det påverkar möjligheterna att vara förberedd inför 

beslutsfattande möten. Hamrefors (2014) nämner att omfattande information ibland kan 

skapa problem för medarbetarna att sortera och ta ställning till vad de ska agera på. Han 

nämner chefens betydelse i att ge relevant information samt skapa meningsfulla tydliga 

målbilder för medarbetarna så att de själva både kan och vågar prova på att lösa 

problem, dock med åtanke på att det också finns utrymme för dem att göra det också. 

Dessa faktorer har stor inverkan på innovation, nyfikenhet och motivation, säger 

Hamrefors vidare. Men en del av respondenterna upplever inte att det skapas utrymme 

för reflektion och förberedelse inför beslutsfattande och att deras åsikter egentligen inte 

är så mycket värda. Det påverkar inställningen till om de ska medverka aktivt i 

verksamhetsutvecklingen eller inte, eftersom de dessutom uppfattar att besluten redan är 

fattade från högsta ort, så de har inte mycket möjligheter att påverka. 

En del respondenter uttrycker ett behov av att chefen ska agera mer på synpunkter och 

inte bara lyssna. Detta stämmer väl överens med Hamrefors forskning (2014) som visar 

att konkret handling är starkare än verbal kommunikation, vilket kan påverka 

medarbetarnas inställning positivt eller negativt. Här ser vi att cheferna skulle kunna 

vara mer tydliga med att förklara för medarbetarna varför de inte agerar på alla 

synpunkter. 

Hamrefors (2014) betonar även ledarens roll för medarbetarnas intresseskapande för 

målen.  Ledaren har till uppgift att förklara och få medarbetarna att förstå vad som 

händer utanför deras egna synfält och skapa förutsättningar så att de kan agera på nytt 

sätt. Våra intervjuer visar att både medarbetarna och chefer gärna vill ha 

relationsskapande närvaro för att ventilera fler vardagliga frågor, men att möjligheterna 

är begränsade på grund av tidsbrist och arbetsbelastning. Simonsson (2002) lyfter att det 

är viktigt att chefen är lyhörd och intresserad av allas synpunkter. Dock är det chefens 

perspektiv och idéer som är utgångspunkten för att skapa förståelse och engagemang 

hos medarbetarna. Vår undersökning visar att medarbetarna önskar ökad tydlighet om 

var dialog och beslut ska hanteras även i det dagliga arbetet. En av cheferna upplever att 

det blir bättre diskussioner om medarbetarna är insatta i ämnet och att de har skyldighet 

att vara mentalt förberedda, men resultatet har visat att förutsättningar inte har skapats 

för förberedelse eller att hänsyn har tagits till arbetsbelastning.  

4.2.3 Processer 

Processer är till för att stödja organisationens mål och visioner, säger Hamrefors (2014), 

vilket bidrar till att medarbetarna förstår och kan påverka. Det skapar också helhetssyn 

och långsiktighet. Problem kan det bli om verksamheterna delas upp i olika sektioner 

för det försvårar för medarbetarna att ha ett helhetsperspektiv och det kan resultera i 

olika grupperingar och maktspel. En del medarbetare är mer stridbara än andra och har 

då större möjligheter att få igenom sina åsikter. Här framkommer respondenternas 

synpunkter att en del medarbetare upplever det lättare att fatta beslut utan chefens 

närvaro, en del säger en sak när chefen är närvarande och en sak utan chef – det bildar 

läger. Det nämns också att många medarbetare har olika åsikter men att det gäller att 

möta och vara flexibla i de åsikterna och kanske kunna undvika korridorsbeslut.  

Enligt Christensen, Jensen & Lindkvist (2011) så innefattar beslutsprocesser både 

lösningar, känslor, deltagare och problem. Tillförseln av dessa variabler kommer att 
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avgöra var fokus kommer att ligga och det är viktigt att ledaren är styrande medan 

Haglund & Hjerpe (2005) tillägger ledarens ansvar för vilken beslutsgång som gäller 

och vilken förväntad positionering medarbetarna har i beslutsprocesserna. Här kan vi se 

att några respondenter beskriver vikten av att förhållningssätt, bemötande och att vara 

varandras arbetsmiljö regelbundet lyfts upp i olika forum för diskussion. De upplever att 

om man jobbar i mindre grupper och med olika ämnen som är framtagna utifrån 

medarbetarnas synpunkter så tvingas man att bli mer delaktig och att komma till tals. 

Det blir också lättare att hålla sig till de beslut som fattas om alla blir påminda om 

rättigheter och skyldigheter. 

4.2.4 Maktfaktorer 

Relationell makt uppstår och utvecklas mellan olika aktörer i kommunikationsprocesser, 

menar Heide et al. (2012) och Simonsson (2002), där vi stöter och blöter varandras 

åsikter. Sannolikheten att få igenom sina synpunkter beror på hur händelseförloppet ser 

ut och vilka resurser som finns att tillgå. Här menar Christensen, Jensen & Lindkvist 

(2011) att resurser kan vara positionering, status, kunskap eller kommunikativ förmåga 

– alltså att ha inflytande. Frågan är då om alla respondenterna i undersökningen är 

införstådda med att alla berörda parter har ett ansvar för att vara delaktiga och påverka 

kommunikation och utveckling? En respondent uttryckte sig som så att ” lyft din åsikt i 

rätt forum och när beslut är fattat så följ det”. Alla har ett eget kommunikationsansvar 

och att ta det i rätt forum, menar Johansson & Hamrin (2013) och Jacobsen & Thorsvik 

(2002). 

Hamrefors (2014) nämner att det är viktigt att veta vem som har tolkningsföreträde 

eftersom vi människor gärna vill veta vad vi kan förhålla oss till och vilka strider som 

kan vara värda att lägga energi på. Resultatet visar att respondenterna upplever att 

chefen har tolkningsföreträde och väljer ut vissa i personalgruppen som chefen lyssnar 

lite mer på. Simonsson (2012) menar att chefens överordnade position ger ett visst 

tolkningsföreträde, men det skapar inte mening på automation. ”Meningsskapande är en 

social, ömsesidig process avhängig av dialog mellan chef och medarbetare”( 

Simonsson, 2012, s. 236).  

Det framkommer också önskemål om att utvidga samarbetet till externa aktörer. Idag 

sker samverkan mest inom den egna verksamheten men att det skulle vara bra att 

vidareutveckla samarbetet med andra aktörer för att få en större förståelse för varandras 

arbete och kanske använda kunskap över gränserna. Simonsson (2002) lyfter just detta 

men också att en del medarbetare kan ha specialkunskap och att det då kan bli svårt att 

få alla delaktiga i alla frågor då en del kan uppleva att de inte berörs. Precis den 

upplevelsen beskriver några respondenter att en del upplever att det inte finns något 

syfte med att samverka med andra (inte ens inom den egna verksamheten) och då kan 

det bli svårt att få alla att följa gemensamma rutiner och beslut. Det uppkommer 

önskemål om att fler kunde se möjligheterna till ökat lärande, bolla synpunkter med 

varandra och tycka att det är roligt att jobba utvecklingsmässigt på det sättet. Dock 

återkommer brist på tid. Det finns en del medarbetare som vill jobba på detta sätt men 

som inte alltid får gehör eller får igenom sina tankar och idéer och de lägger ner sitt 

engagemang efter en tid eftersom de inte upplever att de blir lyssnade på. Det är just 

denna fara som Hamrefors (2014) menar kan ske och trycker på att ansvar och skapande 

av värde är viktigt för motivation och målstyrning. 
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4.2.5 Tillkomna faktorer och oförutsedda förutsättningar 

Vi har kartlagt flera faktorer som kan påverka kommunikation i beslutsfattande 

processer, bland annat personliga tolkningar och misstro om dold agenda. Det finns 

önskemål om tydligare agenda, mer tydlig information och ansvarsfördelning. Dock 

nämner en chef att det är vardagliga händelser som kan vara avgörande för hur 

kommunikationen kan se ut, antingen om det har varit osämja i personalgruppen eller 

om det finns personliga frågor som kommer upp. Både Johansson & Hamrin (2013) och 

Simonsson (2002) lyfter här att en chef som tydligt kan kommunicera mål, värderingar 

och problemställningar kan lättare säga till sina medarbetare: ”se vad du själv kan göra 

åt det”.  

Respondenterna ger uttryck för att de vill ha en mer närvarande chef som kan hjälpa till 

med att snabbare lösa problem och eventuellt fatta beslut. Eftersom de upplever att en 

del personer är mer drivande än andra så kan de ha svårt att få gehör även i det dagliga 

arbetet. Johansson & Hamrin (2013) håller med om att chefen bör vara mer närvarande 

hos medarbetarna och kan hjälpa till att förklara processer och målstyrning. Enligt 

respondenterna så kan chefen bli bättre på att berömma och ge feedback så att berörda 

upplever att de både kan och vågar göra mer själva. Men det kan vara svårt om 

förtroendet för chefen är knapert och om chefen inte har tillit för att allas åsikter är lika 

mycket värda. Det finns då en risk att medarbetare drar chefen medhårs bara för att 

verka bra i chefens ögon, även om man tycker annat egentligen. Ett närvarande och 

kommunikativt ledarskap påverkar medarbetarnas upplevelser av samhörighet och 

möjligheter att påverka. 

Men allt handlar inte bara om hur chefen är utan också vilka förutsättningar det finns för 

att våga ventilera frågor. En del av respondenterna nämner att de har möjligheter i 

mindre grupper och även att kunna hantera en del frågor digitalt, men det krävs 

utbildning och kompetensutveckling för effektiv digital kommunikation på arbetsplatser 

eftersom det annars kan öka risken för misstolkningar. 

 

4.3 Slutsatser och implikationer 

Det har framkommit i vår studie att det finns ett behov av tydlighet och ansvar i 

kommunikationen från både chefers och medarbetares perspektiv. Cheferna skulle 

kunna vara mer tydliga med vilka beslutsprocesser som gäller. Medarbetarna behöver 

förstå och förankra i sitt dagliga arbete sitt egenansvar, mandat och positionering för att 

kunna vara delaktiga och engagera sig. Önskemål finns om flera mindre och tätare 

forum där medarbetarna har möjligheter att jobba med både vad- och hurfrågor. Vi kan 

också se att medarbetarna vill att deras önskemål och synpunkter lyfts i högre grad än 

vad som sker idag.  

Däremot har undersökningen visat att strukturella förutsättningar inte garanterar ökad 

förståelse eller delaktighet, utan att det är chefen som har en viktig roll som 

meningsskapare och det bekräftar också teorin. Simonsson (2002) benämner det som en 

social process. Ett närvarande och kommunikativt ledarskap påverkar medarbetarnas 

upplevelser av samhörighet och möjligheter att påverka. Resultatet visar också att det 

finns önskemål om en större tydlighet för allas egenansvar i kommunikation, 
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frågeställningar och hantering av olika problemställningar. Delaktighet och förståelse i 

beslutsprocesser skapas när återkoppling och feedback sker kontinuerligt. Andra 

resurser som benämns viktiga är medarbetarnas positionering, status, kunskap eller 

kommunikativ och språklig förmåga – alltså att ha inflytande och kunna påverka. 

 

4.4 Förslag till fortsatt forskning 

Vårt intresse för det kommunikativa ledarskapet har fördjupats och vi har landat i 

följande förslag till fortsatt forskning: 

 

 Undersökningen visar att verksamheterna har en struktur med bland annat 

dagordningar, samtal och forum, men hur effektiva är dessa metoder egentligen 

och kan medarbetarna påverka strukturen i den grad de egentligen önskar? 

 

 Ledaren har en så stor avgörande roll vid beslutsprocesser och resultatet visar att 

ledaren kan vara mer aktiv närvarande med att löpande följa upp och återkoppla 

till medarbetarna under hela processen, så hur skulle ledarskapet kunna 

utvecklas i den riktningen? 

 

 Hur kan ledaren tydliggöra och kommunicera medarbetarnas egenansvar och 

personlig utveckling? 

 

  



 

26 

 

5. REFERENSER 
 

Alvesson, M. & Sköldberg, K (2008). Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi  

 och kvalitativ metod. 2., [uppdaterade] uppl. Lund: Studentlitteratur.  

 ISBN: 9789144046150 

Backman, J. (2009). Rapporter och uppsatser. (2:a rev.uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

ISBN: 9789144048260. 

Baraldi, C. (2013). Forms of Decision Making: Gatekeeping and Dialogic Coordination 

in CISV Organizational Meetings. Vol. 50 Issue 4, p339-361. 23p. Hämtad 

2015-02-08 från                        

http://eds.a.ebscohost.com.proxy.lnu.se/eds/detail/detail?vid=34&sid=d0231c6b-3b3e-                        

4b4e92b7c6b23fa0e3bc%40sessionmgr4003&hid=4211&bdata=Jmxhbmc9c3Ymc2l0ZT         

1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#db=buh&AN=90066172  

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2., [rev.] uppl. Stockholm:  

 Liber.  ISBN: 978-91-47–09068-6 

Denscombe, M. (2009). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. 2. Uppl. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 978-91-

44-05004-1 

Ekman, G. (2005). Från prat till resultat - om vardagens ledarskap. Malmö: Liber. 

ISBN: 91-47-07235-0  

Eriksson-Zetterquist, U., Kalling, T. & Styhre, A. ((2012). Organisation och 

organisering. Johanneshov: TPB. ISBN: 789147097784 

Falkheimer, J. & Heide, M. (red.) (2011). Strategisk kommunikation: forskning   och 

praktik. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144070551 

Haglund, E. & Hjerpe, A. (2005) SAS – en flygande beslutsgång.  (Examensarbete 

Uppsala universitet). Hämtad 2015-02-08 från 

 http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:130856/FULLTEXT01.pdf 

Hamrefors, S. (2014). Kommunikativt ledarskap: den nya tidens ledarskap i 

värdeskapande nätverk. Lund: Studentlitteratur, 2014 (Malmö: Holmberg). 

ISBN: 9789144103020 

Heide, M. (2002).   ntranät – en ny arena för kommunikation och lärande. 

  Lunds universitet. ISBN: 91-7267-130-0 

Heide, M., Johansson, C. & Simonsson, C. (2012). Kommunikation i organisationer. 2., 

[omarb.] uppl. Stockholm: Liber. ISBN: 789147094837 

Högvall Nordin, M. (2006). ”Dom brukar jämföra det med en stridspilot”. Umeå  

 universitet. ISBN: 91-7264-186-X 

Jacobsen, D-I. & Thorsvik, J. (2002). Hur moderna organisationer fungerar. 2., [rev.] 

uppl. Studentlitteratur. ISBN: 978-91-44-02276-5 

http://eds.a.ebscohost.com.proxy.lnu.se/eds/detail/detail?vid=34&sid=d0231c6b-3b3e-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%204b4e92b7c6b23fa0e3bc%40sessionmgr4003&hid=4211&bdata=Jmxhbmc9c3Ymc2l0ZT%20%20%20%20%20%20%20%20%201lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#db=buh&AN=90066172
http://eds.a.ebscohost.com.proxy.lnu.se/eds/detail/detail?vid=34&sid=d0231c6b-3b3e-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%204b4e92b7c6b23fa0e3bc%40sessionmgr4003&hid=4211&bdata=Jmxhbmc9c3Ymc2l0ZT%20%20%20%20%20%20%20%20%201lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#db=buh&AN=90066172
http://eds.a.ebscohost.com.proxy.lnu.se/eds/detail/detail?vid=34&sid=d0231c6b-3b3e-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%204b4e92b7c6b23fa0e3bc%40sessionmgr4003&hid=4211&bdata=Jmxhbmc9c3Ymc2l0ZT%20%20%20%20%20%20%20%20%201lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#db=buh&AN=90066172
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:130856/FULLTEXT01.pdf


 

27 

 

Joelsdotter-Hallbäck, M. (2013). Så ska det skrivas - Skrivregler för studenter. 

Kursmaterial. 

Johansson, C. (2003). Visioner och verkligheter - kommunikationen om företagets  

 strategi. Uppsala universitet. ISBN: 91-554-5564-6 

Johansson, C. & Hamrin, S (2013). Kommunikativt ledarskap - en analys av intervjuer 

med chefer och medarbetare i fem företag. Mittuniversitetet. Avdelningen 

för medie- och kommunikationsvetenskap. Hämtad 2015-02- 26 från 
http://miun.diva-portal.org/smash/get/diva2:682001/FULLTEXT02.pdf 

Kernbach, S. & Eppler, M. J. & Bresciani, S. (2015). The Use of Visualization in the 

Communication of Business Strategier: An Experimentel Evaluation. 

Källa: International journal of Business Communication 2015, Vol. 52(2) 

164-187. DOI: 10.1177/239488414525444. Hämtad 2015-04-16 från One 

Search. http://eds.a.ebscohost.com.proxy.lnu.se/eds/detail/detail?vid=8&sid=1f89e2ff-

6cb5-421b-818c-

93bd72ece93c@sessionmgr4002&hid=4202&bdata=Jmxhbmc9c3Ymc2l0ZT1lZHMtbGl

2ZSZzY29wZT1zaXRl - db=buh&AN=101689608 

Keyton, J. & Caputo, J. M. & Ford, E. A. & Fu, R. & Leibowitz, S. A. & Liu, T. & 

Polasik, S. S. & Ghosh, P. & Wu, C. (2013). Investigating Verbal 

workplace Communication Behaviors. Källa: Journal of Business 
Communication. Apr2013, Vol. 50 Issue 2, p152-169. 18p. 4 Charts. 
Hämtad 2015-02-27 från 
http://eds.b.ebscohost.com.proxy.lnu.se/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=8&sid=24c48f49-

a545-4465-9edf-d5ee2599ff61%40sessionmgr115&hid=122 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. 3.[rev.] uppl. 

Lund: Studentlitteratur 

Olsson, E. & Persson, I. (2009). Kommunikation om kommunikation - medarbetares 

upplevelser av vad som påverkar kommunikationen mellan dem och deras 

chef. C-uppsats. Blekinge tekniska högskola. Hämtad 2015-02-16 från 
http://www.bth.se/fou/cuppsats.nsf/6753b78eb2944e0ac1256608004f0535/12f53992a88b

bd25c125769b00578e95?OpenDocument 

Maltén, A. (2000). Det pedagogiska ledarskapet. Studentlitteratur: Lund. ISBN: 91- 

 44-01389-2 

Norstedts svenska ordbok (1992). Oslo/Gjövik. ISBN: 91-1-935012-0 

Richards, M. D. V. & Greenlaw, P. S. (1972). Beslutsfattandet i företaget. D. 1,  

 Organisation och system. ISBN: 9171485244 

Sandberg, J. & Targama, A. (1998). Ledning och förståelse. Studentlitteratur: Lund. 

ISBN: 91-44-00791-4 

Simonsson, C. (2002). Den kommunikativa utmaningen - en studie av kommunikationen 

mellan chef och medarbetare i en modern organisation. Lunds universitet. 

ISBN: 91-7267-131-9 

http://miun.diva-portal.org/smash/get/diva2:682001/FULLTEXT02.pdf
http://eds.a.ebscohost.com.proxy.lnu.se/eds/detail/detail?vid=8&sid=1f89e2ff-6cb5-421b-818c-93bd72ece93c@sessionmgr4002&hid=4202&bdata=Jmxhbmc9c3Ymc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl%20-%20db=buh&AN=101689608
http://eds.a.ebscohost.com.proxy.lnu.se/eds/detail/detail?vid=8&sid=1f89e2ff-6cb5-421b-818c-93bd72ece93c@sessionmgr4002&hid=4202&bdata=Jmxhbmc9c3Ymc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl%20-%20db=buh&AN=101689608
http://eds.a.ebscohost.com.proxy.lnu.se/eds/detail/detail?vid=8&sid=1f89e2ff-6cb5-421b-818c-93bd72ece93c@sessionmgr4002&hid=4202&bdata=Jmxhbmc9c3Ymc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl%20-%20db=buh&AN=101689608
http://eds.a.ebscohost.com.proxy.lnu.se/eds/detail/detail?vid=8&sid=1f89e2ff-6cb5-421b-818c-93bd72ece93c@sessionmgr4002&hid=4202&bdata=Jmxhbmc9c3Ymc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl%20-%20db=buh&AN=101689608
http://eds.b.ebscohost.com.proxy.lnu.se/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=8&sid=24c48f49-a545-4465-9edf-d5ee2599ff61%40sessionmgr115&hid=122
http://eds.b.ebscohost.com.proxy.lnu.se/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=8&sid=24c48f49-a545-4465-9edf-d5ee2599ff61%40sessionmgr115&hid=122
http://www.bth.se/fou/cuppsats.nsf/6753b78eb2944e0ac1256608004f0535/12f53992a88bbd25c125769b00578e95?OpenDocument
http://www.bth.se/fou/cuppsats.nsf/6753b78eb2944e0ac1256608004f0535/12f53992a88bbd25c125769b00578e95?OpenDocument


 

28 

 

Svenska språknämnden (1991). Svenska skrivregler. Stockholm: Almqvist & Wiksell. 

Vetenskapsrådet (2003). Forskningsetiska principer inom humanistisksamhällsvetenskaplig 

 forskning. Vetenskapsrådet. ISBN:9173070084. Hämtad 2014-09-20 från 

www.codex.vr.se/texts/HSFR  

Ödman, P-J. (2007). Tolkning, förståelse, vetande: hermeneutik i teori och praktik. 2., 

[omarb.] uppl. Stockholm: Norstedts akademiska förlag 

 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR


Bilaga I 

I 

Missiv 
 

Informations- och samtyckesformulär 

 

Uppsats om hur kommunikation påverkar beslutsprocesser 

 

Hej! Växjö 2015-03-17 

 

Vi heter Paula Sandberg och Marina Simonsson och vi läser arbetslivspedagogik på 

Linnéuniversitetet Växjö/Kalmar (C-nivå). Vi har valt att skriva en uppsats om hur 
kommunikation påverkar beslutsprocesser, utifrån perspektiven medarbetare och chef. 

Vi har valt två olika företag där vi i varje företag kommer att intervjua 1 chef och 2 

medarbetare (som inte har chefs-, ledarskaps- eller samordnarfunktioner). Frågorna är 

detsamma för alla parter och intervjun kommer att spelas in. Allt material kommer att 

avidentifieras och förvaras inlåst i forskarnas hem men kursledare, handledare och berörda 

forskare kommer att ha tillgång till skriftligt material för att säkerställa god kvalitét på 

undersökningen. Efter godkänd examination så förstörs materialet. Färdigställd och 

godkänd rapport kommer att publiceras officiellt. 

Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst. Ni avgör själva om ni vill delge 

ert deltagande till andra personer. 

Ert deltagande är värdefullt och vi är tacksamma för er medverkan! 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter: 

Paula Sandberg Marina Simonsson 

073-07 08 964 070-92 12 920 

ps222jn@student.lnu.se   ms223ct@student.lnu.se 

 

Kontaktuppgifter intervjuperson: Samtycke/datum: 

 

_____________________________ _____________________________ 

_____________________________  

_____________________________  



  Bilaga II 

II 

 

 

Intervjuguide 
 

 

Ålder  -20 21-30 31-40 41-50 51- 

Arbetslivserfarenhet 0-5år 6-10 11-15 16-20 21-  

Anställd i företaget  0-5år 6-10 11-15 16-20 21- 

 

 

 Vilka strategier används för att gemensamt skapa förståelse inför de beslut som 

ni ska hantera? (Reflektioner själva eller med chefen?) 

 

 

 Upplever du att ledarskapet involverar medarbetare i beslutsfattandet och värnar 

för ett öppet kommunikationsklimat? Kan du utveckla ditt svar? 

 

 

 Kan du beskriva vad som krävs för att du ska uppleva det meningsfullt och 

utvecklande i kommunikationen när ni fattar beslut? Ser det ut så idag? 

 

 

 Finns det andra faktorer som du tror påverkar kommunikationen när ni fattar 

beslut? Vilka i så fall? 

(Exempelvis utvecklingssamtal där båda parter vet att det är chefen som styr 

samtalet, men ingen säger något för det är ett känsligt ämne en potentiell 

konflikt, samt att chefen sätter agendan.) 

 

 

 Vilka strategier använder ni för att utveckla medarbetarnas kommunikation och 

samspel med andra människor? 

 

 

 Hur uppfattar du att ni förankrar mål, visioner och värderingar i verksamheten? 

(Kommunikation) 

 

 

 Vill du tillägga något som jag inte har tagit upp? 

 

 


