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Sammanfattning 

Hierarkier har funnits under en lång tid och är för många en självklarhet inom organisationer. 

Vi vill i denna uppsats undersöka tre organisationer i Sverige, som menar att de utmanar den 

hierarkiska strukturen genom att de inte har några chefer. Syftet med uppsatsen är att öka 

kunskapen om dessa organisationer genom att undersöka hur beslut tas och färdas. Vi 

undersöker även vad det är som påverkar beslut och beslutsfattande i dessa organisationer. 

Tidigare forskning behandlar dels organisationsutveckling ur ett historiskt perspektiv och hur 

beslut kommer till, olika beslutsmodeller, hur beslut färdas och implementeras och 

kopplingen mellan beslut och ansvar. Det teoretiska perspektivet är Actor- Network Theory, 

ANT. Empirin har samlats in genom nio stycken kvalitativa intervjuer. Den har kodats och 

analyserats utifrån teorins begrepp aktör-nätverk, performativitet, handlingsnät och 

översättning. Beslut har analyserats som en symbol, vilken kan skapas och färdas inom 

organisationen med hjälp av olika aktörer. Studien visar på att begreppet beslut är starkt 

kopplat till ett agerande. Beslut som något performativt blir en översättningskedja som består 

av många detaljer som lättare beskrivs med ett sammanfattande beskrivande begrepp, beslut, 

för att kunna begripliggöra vad det är. Vi har även hittat faktorer i materialet som visar på hur 

beslut är kopplat till den decentraliserade strukturen samt att medarbetaren som individ blir 

viktig. Slutligen förs en diskussion av resultatet i förhållande till frågeställningar, tidigare 

forskning, teori och metod samt ger implikationer för vidare forskning inom ämnet.  

 

 

Nyckelord: chefslösa organisationer, beslut, actor-network-theory 
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1. Inledning 
Kan du tänka dig ett företag utan en enda chef? Detta är för många otänkbart och man undrar 

hur det då skulle se ut. Vilka skulle styra och ta beslut och vem är ansvarig för vad som 

händer? Vem skulle bestämma dina arbetstider och lön? Vad skulle du säga om att vi 

funnit  företag utan chefer, som fungerar, är lönsamma och där människor arbetar?  

 

I detta inledande kapitel introducerar vi temat för vår studie, beslut i chefslösa företag. Vi 

motiverar varför vår studie är intressant och presenterar vårt syfte och våra frågeställningar. 

Vi redogör vidare för vilka avgränsningar vi har gjort samt dispositionen. 

1.1 Bakgrund 

 

“If there is no formal hierarchy, how are decisions made? Can anybody just make any 

decisions? That sounds like a recipe for chaos.”  

(Laloux, 2014:99) 

 

Organisationssociologin grundar sig i antagandet att en organisation har hierarkier, bland 

annat utifrån militären (Morgan, 1999:23). Hierarki är en självklarhet och har blivit synonymt 

med organisation. Bakgrunden till vår studie grundar sig i de tankar och idéer som en fransk 

författare vid namn Fredric Laloux presenterar i boken Reinventing Organizations (2014). 

Boken lyfter fram en ny syn på organisationsutveckling och beskriver en organisationsmodell 

utan hierarki och chefer. Laloux ger flera exempel på företag som valt denna modell och hur 

de fungerar i praktiken. Ett exempel är hur ett vårdbolag i Holland gått tillväga när de 

organiserar 10 000 vårdbiträden utan en enda chef.  

 

Eriksson-Zetterquist & Styhre (2012:12) menar att det är lämpligt att se på organisationer 

utifrån att det är en pågående process och vi bör hellre använda ordet organisering. Vi 

människor har genom vår historia organiserat oss på olika sätt. Förändringstakten i världen 

idag går allt snabbare, i och med globalisering och digitalisering, och detta tvingar 

organisationer att skapa nya och mer anpassade sätt att möta detta krav på flexibilitet. Ett nytt 

sätt att organisera företag är att ha en plattare struktur och dessa kallas bland annat för 

organiska (Burns & Stalker , 1961). De flesta organisationer har idag både hierarkiska och 

organiska inslag (Bagnaro, Rizzo & Failla, 1994:387). Med dettta menar vi att medarbetarna 

har mer kontroll och ansvar och organisationen är förändringsbenägen, men det finns 

fortfarande en ledning och ett flertal chefer. Företagen som Laloux (2014) nämner samt de 

företag vi valt att studera har frångått en hierarkisk struktur och chefer och fördelar 

arbetsuppgifter, kontroll, styrning, beslut och ansvar hos medarbetarna.  

 

Beslutsfattande är en central del i en organisation då det bestämmer organisationens riktning 

och vad den ska göra (Brunsson & Brunsson, 2014:48). Beslut håller samman organisationen. 

Detta leder oss in på det tema som vi valt att studera, nämligen beslut i chefslösa 

organisationer. Det finns många teorier om beslut och beslut inom organisationer är  kopplat 
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till den hierarkiska formen, vars funktion är att peka ut ansvar och vilka som ska ta beslut. 

Beslutsfattandet brukar traditionellt ses som något som tillhör ledningen (Barnard, 1938). 

Ansvar och beslutsfattande, och därmed makt, i en hierarkisk organisation koncentreras till ett 

fåtal personer. Om det däremot inte finns någon ledning, vilka tar beslut då? I en chefslös 

organisation har alla mandatet att ta beslut (Laloux, 2014:100) och ansvaret och makten 

fördelas på samtliga medarbetare. Brunsson och Brunsson (2014) menar att de som tar beslut 

blir ansvariga för besluten och dess konsekvenser. Detta leder till att den som har ansvar för 

beslut samtidigt får makt, något som alla i organisationen accepterar då de själva inte behöver 

ta ansvar, som kan vara tungt att bära (Brunsson & Brunsson, 2014:89-90). Om däremot alla 

medarbetare har möjlighet att ta beslut, betyder detta att alla kan ha ett ansvar och makten 

fördelas på fler personer. 

1.2 Problemformulering 

Vi har funnit att den mesta forskningen som handlar om organisationer och beslut har 

koncentrerats till den klassiska hierarkiska organisationsmodellen. Vi menar att det skulle 

behövas mer forskning om andra organisationsmodeller. Om organisationer väljer att ta bort 

nivåer i hierarkin och även att helt frångå hierarkier blir det ett tydligt skifte i utvecklingen. 

Detta skifte anser vi blir viktigt att studera för att ta reda på vilka konsekvenser det får för 

organisationerna som helhet och de människor som arbetar i den. Genom att undersöka ett 

centralt fenomen i organisationer som beslut kan vi öka kunskapen om dessa chefslösa 

organisationsmodeller.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att studera beslut och hur beslut tas och färdas för att öka 

kunskapen om chefslösa organisationer.  

 

Våra frågeställningar lyder:  

 Hur tas och färdas beslut i chefslösa organisationer?  

 Vilka faktorer påverkar beslut i chefslösa organisationer? 

1.4 Avgränsningar och förtydliganden 

Till att börja med vill vi göra två förtydliganden. Det första är hur vi definierar chefslösa 

organisationer. Med organisation menar vi i denna uppsats en juridisk verksamhet med 

ekonomiskt intresse. De kriterier vi har haft när vi valt organisationer att studera är att de 

formellt gått ut med att de är chefslösa, exempelvis på respektive företags hemsida, där de 

säger att de saknar chefer och därmed saknar chefstitlar. Vad titeln chef och vad ledarskap 

innebär, är inget vi kommer att gå in närmare på. Vi är medvetna om att, trots att inga 

formella chefer finns så är det möjligt att det finns informella ledare. Det andra förtydligandet 

rör vad vi menar med ”färdas” i vår första frågeställning. Med att beslut färdas menar vi vad 

som sker efter att ett beslut har tagits. Detta kan innefatta informationsspridning om beslutet 
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till och mellan flera medlemmar organisationen och implementering, det vill säga att beslutet 

mynnar ut i tänkta handlingar.  

 

Det centrala i vår studie om chefslösa organisationer är beslut. Även om beslut går att koppla 

ihop med flera andra aspekter, som vi antyder i bakgrunden, exempelvis makt och kontroll, 

har vi valt att begränsa oss till att undersöka beslut i sig och inte beslut utifrån ett 

maktperspektiv. 

 

1.5 Disposition 

I detta första kapitel har vi presenterat bakgrund, problemformulering, syfte, frågeställningar 

och vilka avgränsningar vi har gjort. I det andra följande kapitlet presenterar vi tidigare 

forskning som vi funnit relevant. Denna har vi delat in i två avsnitt, Organisation och Beslut. I 

det tredje kapitlet redogör vi för vårt teoretiska perspektiv, Actor-Network Theory (förkortat 

ANT), samt begrepp vi funnit relevanta. I fjärde kapitlet beskriver vi vårt metodologiska 

tillvägagångssätt och insamladet av materialet. I det femte kapitlet presenteras var och en av 

de undersökta organisationerna. I det sjätte kapitelet presenteras resultatet av empirin samt 

analys av den. I det sjunde och sista kapitlet finner ni sammanfattning av och en diskussion 

angående resultatet i förhållande till tidigare forskning, teori och metod. Avslutningsvis ger vi 

förslag på vidare forskning.  
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2. Tidigare forskning 
 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning relevant för denna studien. Vi kommer i första 

avsnittet att presentera vad vi funnit om organisationers utveckling och ifrågasättandet av 

hierarkier och chefer. Vi går sedan in på forskning kring vad beslut är, främst i en 

organisatoriskt kontext, vad som händer innan beslut tas och vad som händer efter att det 

tagits. Avslutningvis sammanfattar vi den tidigare forskningen. 

2.1 Organisation 

I detta avsnitt redovisas till att börja med en kort historisk genomgång av organisationers 

utveckling för att sedan gå in på utvecklingen av mer platta organisationer. Sedan redovisas 

ifrågasättandet av hierarkier och chefer.  

 

Organisationsutveckling är något som ständigt pågår och är något som forskare länge har 

intresserat sig för. Detta är inget vi kommer gå in närmare på, men vi vill ändå börja med en 

kort historisk överblick. Synen på organisationen som redskap för att uppnå ett mål kommer 

från när pyramiderna byggdes, kejsardömena och katolska kyrkan (Morgan, 1999:23). I och 

med industrialismen började man se organisationen som en maskin och organisationen blev 

allt mer byråkratiserad och rutiniserad (Morgan, 1999:25). Frederick Taylor är ett exempel på 

en person som lyfter fram ledningens roll, med sitt begrepp “scientific management” 

(Morgan, 1999:31). Fram till 80-talet var de byråkratiska och Tayloristiska 

organisationsmodellerna rådande, men sedan dess har organisationer med mindre hierarkiska 

strukturer vuxit fram (Bagnaro, Rizzo & Failla, 1994:387). En sådan struktur är den 

organiska, vilken beskrivs av Burns & Stalker (1961) som en löst sammansatt organisation 

med decentraliserad beslutsmakt. I dagens föränderliga omvärld och globalisering krävs en 

ökad flexibilitet och anpassning och den traditionella byråkratin anses av många varatrög och 

kostsam. Drucker (1999) menar att företag kommer kräva en ny typ av ledning i och med 

framväxten av de nya kunskapsarbetarna. De flesta organisationer idag är dock en blandning 

av både byråkratiska och organiska modeller (Bagnaro, Rizzo & Failla, 1994:387).  

 

Att organisationen ska ha en hierarki har varit rådande under hela utvecklingen, men 

samtidigt har hierarkin ifrågasatts under historien. Raelin (2011) menar att arbetet utförs i allt 

högre grad i team med litet inflytande från ledningen. Ledningens roll har förändrats från 

kontrollfunktion till facilitator och kulturbärare. I en annan artikel talar Raelin (2014) om en 

omformning av ledarskap som vi ser det idag. Ledarskap är något vi tar för givet ska finnas i 

en organisation och Raelin utmanar detta förgivettagande. Han menar att vi ska gå ifrån 

dikotomin ledare och följare och istället se ledarskap som en praktik snarare än en samling 

egenskaper (2014:4). Om det är en praktik kan det utövas av vem som helst och när som helst. 

Han förslår något han kallar för ”collaborative agency” där ledarskapet delas ut över många 

aktörer (2014:3). En organisation hålls då samman genom social interaktion, samarbete och 

öppen dialog. Om en enda individ fattar beslut är vi i händerna på dennes nycker och Raelin 
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ställer då frågan om det inte är dags att börja lita mer till beslut som tas av medarbetarna 

eftersom det är de som faktiskt har specialistkunskaperna (2014:10-11).  

 

Harding (2003) har gjort en diskursanalys av begreppet management, ledning på svenska, och 

har kommit fram till att det finns vissa förgivettaganden, däribland att där det inte finns 

ledning är det kaos och anarki samt att världen är indelad i de som styr och de som blir styrda 

(2003:27). Ledning kräver att det finns någon att styra över och en order given av ledningen 

kräver att övriga i organisationen kränks genom att medarbetarna ses om slöa, ignoranta och 

kaotiska . Genom detta symboliserar ledaren en värld utan tillit där det saknas möjligheter till 

självkontroll, motivation och arbetsglädje (2003:197).  

 

2.2 Beslut 

I detta avsnitt går vi in på forskning och tankar kring vad beslut är och visar på dess 

komplexitet. Olika modeller kring hur man tar beslut gås igenom. Även kopplingen till ansvar 

redovisas. Vi går sedan vidare på beslut i olika organisationsmodeller för att till sist gå in på 

hur beslut implementeras och färdas inom en organisation, där vi liknar beslut vid idéer.  

 

Beslut är ett förgivettaget begrepp som kan betyda olika saker beroende på sammanhang och 

vem man frågar. Enligt Svenska Akademiens ordbok (2016) betyder ordet beslut bland annat 

avgörande, avslutning, slutord, överenskommelse eller bestämmelse av domstol. Beslut 

likställs ofta med val (Brunsson & Brunsson, 2014). Samtidigt som människor antas ha 

förmågan att göra egna val lyfter Brunsson och Brunsson frågan om vem, när och hur ett 

beslut tas i organisationer. Frågan om vem som tar beslut handlar om huruvida en 

organisation kan ta beslut när en organisation består av människor (2014:48). På frågan om 

när ett beslut tas handlar det enligt Brunsson och Brunsson om att beslutet påverkas av olika 

faktorer som exempelvis att man anses vara ansvarig för ett beslut och kan få kritik vilket gör 

att beslutsfattare lindar in beslut för att detta skall vara otydligt och eventuellt försöker driva 

igenom sin vilja på mer dolda sätt (2014:52). De nämner att de som tar beslut är 

“beslutsfattare” utan att närmare gå in på vilken beslutsfattarnas relation är till organisationen.  

 

Simon (1957) lade grunden till studier av beslut genom sin bok Administrative behaviour, där 

han undersöker organisationer genom att studera beslutsprocesser. Han skriver om en idealtyp 

av beslutsfattande där man har full kännedom om och tillgång till alla alternativ och 

konsekvenser. Han myntade även begreppet “bounded rationality”, med vilket det menas att 

beslutsfattare i verkligheten bara har begränsat med information, att människans kognitiva 

förmåga är begränsad samt att eftersom även tiden är begränsad kan man inte göra rationella 

val utan vi kan endast göra val som blir tillfredställande.  

 

Brunsson och Brunsson (2014) skiljer på fyra logiker i hur beslut tas. Den första är 

konsekvenslogik (2014:12) där beslutsfattare försöker föreställa sig vilka konsekvenser ett 

beslut kan leda till. Den andra är lämplighetslogik (2014:12), vilket innebär att 

beslutsfattandet är omgärdat av vissa regler, kopplade till vem som får ta vilka beslut och i 
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vilka situationer. Den tredje är imitation (2014:14), där beslutsfattare tar beslut som tidigare är 

prövade och som visat sig fungera. Den fjärde och sista är experiment (2014:15), där man 

testar sig fram utan att tänka så mycket på konsekvenserna innan utan utvärderar efteråt. 

 

Frågan om inte bara individer utan även organisationer kan fatta beslut är omstritt (Brunsson 

& Brunsson, 2014:48-49). Frågan är om inte beslut alltid är fattade av individer, även i 

organisationer. Det är dock ett faktum att beslut i organisationer vanligtvis påverkar andra och 

får konsekvenser för verksamheten. Beslut i organisationer föregås ofta av förhandling mellan 

olika parter (2014:60). Sett ur ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv däremot är 

beslutsprocessen något som sker inne i en individ och inte mellan personer (Trost & Levin, 

1999:129).  

 

Beslutsfattande i organisationer är komplext och omgärdat av ett antal problem (Jacobsen & 

Thorsvik, 2008). Den organisatoriska kontexten, mål, formell och informell struktur och 

maktförhållanden påverkar beslutsfattandet på olika sätt, något vi återkommer till i nästa 

avsnitt. Ett annat problem är tillgången till information. Vanligtvis finns det begränsat med 

information, men det kan även finnas för mycket information, vilket gör det svårt att avgöra 

vad som är korrekt. Ytterligare ett problem är att människor tenderar att efterrationalisera eller 

rättfärdiga sina beslut för att göra dem logiska (Brunsson & Brunsson, 2014:20-21). Regler 

och standarder underlättar beslutsfattande och gör att beslut inte måste tas om allt hela tiden 

(Brunsson & Brunsson, 2014).  

 

2.2.1 Beslutsmodeller 

Inom organisationsteorin har ett antal modeller för beslutsfattande vuxit fram. Modellerna 

visar upp antingen en idealbild om hur beslut tas, så kallade deskriptiva, eller hur beslut bör 

tas, så kallade normativa (Jacobsen & Thorsvik, 2008:347). Herbert Simon (1960) etablerade 

en trestegsmodell för beslutsfattande (intelligence-design-choice), som sedan vidareutvecklats 

av flera andra organisationsforskare. Det första steget i Simons modell är att man identifierar 

ett problem. I det andra steget samlar man in information som analyserar och i det sista steget 

gör man själva valet mellan lösningarna. En motsats till de stegvisa modellerna är den så 

kallade garbage-can modellen (Cohen et al., 1972), där beslut ses som en social interaktiv 

process. Detta är en modell av kaos där olika strömmar, av bland annat problem, lösningar, 

tolkningar, preferenser, situationer, information och teknik träffar på varandra och resulterar i 

beslut. March (1991) kallar även detta för “decisons happen”. Han menar att vi deltar i beslut 

med syfte att producera ett visst resultat och att beslut blir som en ritual som ibland är 

viktigare än vad besluten skall leda till. Istället vill han föra fokus till att beslut sker i ett 

nätverk av händelser som är i större utsträckning löst kopplade till varandra än vad vi tror. 

 

I artikeln “Opening up decision making” av Langley et al. (1995) tar författarna ståndpunkten 

att beslut betyder ett åtagande att handla. De menar att vi har fastnat mellan rationella och 

stegvisa beslutsmodeller på ena sidan och anarkimodeller, som garbage-can modellen, på 

andra sidan. En del forskare ställer sig dock i mitten av dessa modeller, däribland Mintzberg 
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(1976) med sin iterativa modell, där man tänker sig att en planerad process håller 

beslutsfattarna på spåret och att omgivande faktorer påverkar processen och kan slå den ur 

spår. Langley et al. menar att den traditionella forskningen om beslut har tre begränsningar 

som han kritiserar. Den första är att beslut ses som ett objekt, att det finns något som är “ett 

beslut” samt idén om att det finns ett “moment of choice”. Langley et al. föreslår istället att 

beslut ska ses som en social konstruktion  som ligger i betraktarens ögon (Langley et al. 

1995:265). Den andra begränsningen är att det skett en avhumanisering, där man inte tar 

hänsyn till att det är människor som tar beslut. Langley et al. menar att vi i beslutsprocessen 

måste ta i beaktande att människor har minnen, känslor och erfarenheter som alla påverkar 

processen (Langley et al. 1995:269). Människor är skapare av beslut och skapar genom 

inspiration och intuition. Den tredje begränsningen är isolering, där beslut antas kunna 

särskiljas från andra handlingar. Langley et al. menar istället att vi ska se beslut som att det i 

en organisation finns nät av aktiviteter och olika förbindelser mellan beslut, problem och 

människor (Langley et al. 1995:270).  

 

2.2.2 Beslut och ansvar  

Något som ligger nära beslut är ansvar. När någon beslutat något så får den ansvar, något 

beslutsfattaren är förberedd på (Brunsson & Brunsson, 2014:89). Juridiskt bygger ansvar 

bygger på att personen som handlat, och därmed har ansvar, antas ha en fri vilja (Brunsson & 

Brunsson, 2014:89). En förutsättning för att ansvar ska kunna utdelas är att det är tydligt när 

och vem som varit med och tagit ett beslut (Brunsson & Brunsson, 2014:90). Det finns i 

många organisationer tydliga strategier för beslutsfattande exempelvis att det skrivs ned i ett 

mötesprotokoll när, var och vem som beslutat något. I relation till ansvar och beslut spelar 

också regler och standarder in genom att man kan skylla på dessa när ett beslut togs 

(Brunsson & Brunsson, 2014:90). Man hade alltså ingen fri vilja utan var tvungen, och kan då 

frånsäga sig ansvar. När vissa individer får ansvar som beslutsfattare kan andras ansvar 

minskas och beslutsfattarna blir syndabockar (Brunsson & Brunsson, 2014:93). Ansvaret kan 

även spädas ut om man fördelar ansvaret på flera beslutsfattare (Brunsson & Brunsson, 

2014:90).  

 

2.2.3 Beslut i olika organisationsstrukturer 

Studier har visat att beslutsfattande kan se olika ut i hierarkiska respektive organiska 

organisationer. Bagnaro, Rizzo och Failla (1994) menar att i en organisation tas nästan aldrig 

beslut av enskilda individer utan alla deltar i olika grad i besluten. De skiljer på tre olika typer 

av fördelat beslutsfattande (1994:392). Den första är co-ordination, där individernas beslut 

måste synkroniseras med de andras och detta kräver koordinering. Denna typ är vanligast i 

hierarkiska organisationer, där det mesta är förutsebart. Den andra är co-operation, där mål 

nås tillsammans genom en gemensam plan. Denna typ finns i både hierarkiska och platta 

orgnisationer. Den sista är co-decision, där varje medlem i organisationen har egna intressen, 

där man måste hitta ett satisfierande, d.v.s. en kompromiss och fördelning av resurser. Detta 

är vanligast i platta organisationer. Dessa tre typer kompletteras av fyra olika former av 
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kommunikation inom beslutsfattande (1994:393). Speciellt två av dessa finns i platta 

organisationer. En där kommunikationen präglas av spekulation och förhandlande, och en 

som syftar till att skapa en gemensam grund, som består av kunskap, relationer och 

värderingar. Den sista formen hör ihop med co-decision.  

De flesta organisationsstudier är fältstudier. Vi har dock funnit en intressant experimentell 

studie av det författarna kallar höga, det vi kallar hierarkiska, och platta, i likhet med vad vi 

benämner som organiska organisationsstrukturer. Carzo & Yanouzas (1969) satte upp en 

studie med två höga organisationsstrukturer, med fyra nivåer, samt två platta 

organisationsstrukturer med två nivåer. Samtliga beslut skulle slutgiltigt tas av VD:n. Ett antal 

uppgifter skulle lösas och man studerade hur lång tid besluten tog och hur stor vinst och 

avkastning dessa olika fiktiva företag gjorde. Resultaten visade ingen skillnad i hur lång tid 

besluten tog (1969:189). I den höga strukturen var beslutsvägarna längre och besluten tog 

längre tid att färdas, medan det i den platta strukturen ägnades längre tid åt att lösa konflikter 

och koordinera fler personer på samma nivå. Vinst och avkastning visade sig vara bättre i den 

höga strukturen, vilket förklaras av att besluten utsattes för mer granskning på vägen upp till 

VD:n (1969:189).  

 

2.2.4 Beslut som färdas  

Den mesta forskningen och beslutsmodellerna förklarar hur beslut tas, det vill säga hur 

processen ser ut innan det har tagits ett beslut. Några forskare har dock undersökt vad som 

sker efter, då beslutet ska implementeras. Nutt (1986) har kommit fram till att chefer använder 

fyra olika taktiker för implementering. Den första, Intervention (Nutt, 1986:242-244), är då 

chefer aktivt deltar implementeringen och försöker skapa acceptans och förståelse. Denna är 

den taktik som Nutt fann var mest framgångsrik. Den andra, Participation (Nutt, 1986:244-

246), är då chefer delar ansvaret för implementeringen med en grupp som deltar i planeringen. 

Den tredje, Persuasion (Nutt, 1986:248-249), är då chefer delegerar till en expert, som får till 

uppgift att sälja in beslutet eller idén. Den fjärde och sista är edict (Nutt, 1986:249-251), då 

chefer använder kontroll och sin makt för att implementera beslut. Hickson et al. (2003) fann 

vidare i en studie två huvudansatser vid implementering. Om chefer är bekanta med vad som 

behöver göras kan de själva involveras i implementeringen. Om de däremot saknar kunskap 

om vad som behöver göras skapar de istället en miljö för lärande, och involverar rätt personer 

som har kunskapen. Den senare ansatsen menar vi blir allt vanligare idag då medarbetarna 

ofta har mer kunskap om arbetet än vad cheferna har (Drucker, 1999, Raelin 2014). 

 

För att se hur beslut faktiskt färdas i organisationen och inte bara vilka strategier ledningen 

har för att implementera beslut kan vi tillämpa Czarniawska & Joerges (1996) tankar om hur 

idéer färdas i en organisation. Idéer anser vi liknar beslut på det sättet att de båda påverkar 

organisationen och att de kan spridas. Enligt Czarniawska (1996:20) är en idé en mental bild 

som sprids i tid och rum genom att den materaliseras i form av exempelvis en ritning, 

dokument, ord eller en modell. Idéspridning ses ofta som en diffusion, men om vi ser det som 

en översättning kan det hjälpa oss att förstå hur en materialiserad idé i form av en text ser 

likadan ut men läses olika av olika personer (1996:23). Texten översätts av de som läser den. 
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Czarniawska menar vidare att det är svårt att se var en idé först uppstod och det är istället 

lättare att spåra tillbaka till när den uppmärksammades (1996:26). Precis som Brunsson och 

Brunsson (2014) skriver så menar även Czarniawska (1996:27) att det händer att människor 

efterkonstruerar dåtiden och en idé väljs för att den är logisk och passar in som en lösning på 

organisationens nuvarande problem. En person med en idé går runt och förankrar denna hos 

andra och när ett beslut sedan tas, så bekräftas bara det som redan är vedertaget (1996:30) 

Beslutsfattande är en ritual där ideér materialiseras (1996:30). För att en idé ska kunna färdas 

i organisationen måste den först materialiseras. Vad den har materialiserats som blir en 

symbol. Enligt Salzer-Mörling (1998:43) kan symboler vara verbala, materiella eller 

handlingar. Beslut som verbal symbol kan exempelvis vara att man säger ordet beslut. Beslut 

som materiell symbol kan exempelvis vara ett dokument eller ett mötesprotokoll. Slutligen 

kan ett beslut som symbolisk handling vara de handlingar som utförs eller vanor hur man tar 

ett beslut, exempelvis genom röstning.  

 

2.3 Sammanfattning och användbarheten av tidigare forskning 

Organisationer är något som ständigt utvecklas och genom historien har organisationer 

förutsatts ha hierarkier. Även om det kanske förekommit även tidigare så har det på senare år 

dykt upp organisationsmodeller som fått en plattare hierarkisk struktur och en del som i sitt 

försök att utmana hierarkin tar bort chefer. En del forskare ifrågasätter hierarki och ledarskap 

så som det ser ut i de flesta organisationer.  

 

Beslut är ett komplext begrepp där man kan sätta beslut i olika sammanhang och studera det 

ur olika vinklar. Inom organisationsteorin har många beslutsmodeller vuxit fram och dessa har 

även ifrågasatts. En del beslutsmodeller är vanligare än andra i vissa organisationsmodeller. 

Beslut är kopplat till många andra delar som är viktiga i en organisation, såsom makt, kontroll 

och ansvar. Få forskare har lyft fram vad som händer efter att ett beslut har tagits, men om vi 

jämför beslut med idéer och symboler får vi mer kunskap om hur färdandet går till.  

 

Den tidigare forskningen ger oss en kunskap, vilken vi kan ta avstamp från då vi undersöker 

chefslösa organisationer. Vi kan alltså studera hur beslut tas i en chefslös organisation och se 

vilken beslutmodell som är mest lik eller så kan vi se beslut som idéer och se på hur de färdas 

inom organisationen. Den tidigare forskninge har både gett oss som forskare och läsaren en 

förförståelse kring organisationer och beslut.  
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3. Teori 
Det teoretiska perspektiv vi har valt är Actor-Network Theory, som beskriver hur världen 

hålls samman av både det sociala och det tekniska. De begrepp vi kommer att använda 

är  aktör-nätverk, performativitet, handlingsnät och översättning. 

 

3.1 Actor-Network Theory 

Vårt teoretiska perspektiv är Actor-Network Theory, förkortat ANT. Termen Actor-Network 

Theory myntades av Michael Callon år 1982 (Law, 2008:142). ANT är omdiskuterad och då 

den inte förklarar varför utan hur samhället eller olika fenomen ser ut, så ses den av vissa 

snarare som en metod än en teori (Law, 2008). Det är en teori grundad i empirin som förklarar 

hur empirin ser ut. Det diskuteras även bland forskarna om ANT är en eller flera teorier. Inom 

vetenskapen ser man ofta saker som dikotomier, exempelvis man och kvinna, socialt och 

tekniskt, natur och kultur. Teknologi och sociologi har länge betraktats som helt skilda 

forskningsfält och ANT vill sammanföra dessa och visa hur dess samband ser ut. Inom ANT 

vill man gå ifrån denna dualism och istället se allt som nätverk (Law, 2008:147).  Inom 

klassisk sociologi tänker man sig att samhället hålls ihop av sociala hierarkier, men enligt 

Latour (1998:55) går det inte att hålla ihop samhället enbart genom det sociala. Det sociala 

blir mer stabilt tillsammans med icke-mänskliga ting (Law, 2008:148).  

 

Begrepp vi finner använda från denna teori är, aktör-nätverk, performativitet, handlingsnät 

och översättning vilka vi beskriver närmare nedan. 

 

3.1.1 Aktör-nätverk 

Inom ANT används begreppet aktör-nätverk för att betona att aktörer, som gör något, finns i 

ett nätverk. Detta nätverk består av både mänskliga och icke-mänskliga aktörer. Icke-

mänskliga aktörer (Sayes, 2014) kan vara djur, verktyg, maskiner, naturfenomen, fordon, 

texter, symboler och organisationsstrukturer. Inom ANT överger man distinktionen mellan 

mänskliga och icke-mänskliga aktörer och man menar att även icke-mänskliga aktörer har 

förmågan att agera (Sayes, 2014:135).  

 

3.1.2 Performativitet 

Inom ANT vill man gå från en ostensiv till en performativ förståelse av samhället (Latour, 

1998). Med ostensivt menas att något är tydligt definierat, fast och stelt. Människor finns och 

agerar som en begränsad del av ett större samhälle. Om man istället ser samhället som något 

performativt så blir det mer dynamiskt och samhället är något som ständigt skapas. Med 

performativt menas att man ser på fenomen utifrån ett handlingsperspektiv (Czarniavska, 

2008:16). Att se något som performativt innebär också att samhället blir ett resultat och inte 

en orsak till att saker ser ut som det gör. Latour (1998:54) menar att: ”samhället är inte det 
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som håller oss samman, det är vad som hålls samman”. Enligt Czarniawska (2005:26) är 

samhällsvetenskapen besatt av att skapa substantiv av det som egentligen är verb exempelvis 

att en organisation egentligen är något som görs fortlöpande och att man istället borde prata 

om organisering.  

 

Vidare argumenterar Czarniawska att en konstruktion kan betyda både en process av nåt som 

konstrueras eller ett resultat av denna process (Czarniawska, 2005:9). I denna text kommer vi 

att utgå från att det är genom en handlingsprocess som vi skapar institutionen beslut. 

Institutionen beslut är inte hur vi tar beslut utan hur vi har skapat “fenomenet” beslut, 

beslutsfattande samt beslutprocessen som gör att vi tar det förgivet för att det reproduceras 

över tid. Vi utgår från att beslut är en institution som successivt görs i större utsträckning än 

något som är, det vill säga vi kommer att utgå från hur ett beslut görs och färdas som en 

symbol.  

 

3.1.3 Handlingsnät 

En vidareutveckling av aktör-nätverk är det som Czarniawska kallar handlingsnät (2005:29). 

Begreppet handlingsnät “...har inga analytiska egenskaper; tvärtom, det försöker minimera det 

som tas förgivet innan analysen påbörjas” (Czarniawska, 2008:30). Vad Czarniawska vill 

lyfta fram är att med hjälp av detta begrepp kan man se att ett företag finns för att vi gör och 

agerar på ett viss sätt utifrån givna normer inte att företaget är det som orsakar vårt 

organiserande. I stället för att ett företag är något så kan man se ett företag som något som 

görs (Czarniawska, 2008). Handlingsnät utgår från att det i varje stund och på varje plats finns 

institutioner och normer som definierar vilka beteenden som förväntas av en. Skillnaden 

mellan aktör-nätverk och handlingsnät är att i ett aktör-nätverk antas det redan existera aktörer 

som skapar förbindelser mellan varandra. Ett handlingsnät förklarar vad dessa förbindelser är 

för något, nämligen handlingar och aktörerna skapas genom handlingar (2005:31). Aktören 

skapas performativt det vill säga att man definierar ett nät utifrån vad som görs snarare än vad 

som är (2005:31). En beslutsfattare är någon som tar beslut, det vill säga den definieras av 

sina handlingar. Den är inte beslutsfattare på grund av att den har en titel som chef, en titel vi 

tillskrivit vissa handlingar. Czarniawska (2005:33) menar att aktör-nätverk studeras först när 

det är skapat och att handlingsnät studeras när de skapas. Om vi tittar på en organisation så 

skapas dess handlingsnät genom de översättningar som sker. Vad översättning är redovisas i 

följande avsnitt.  

 

3.1.4 Översättning 

Genom översättning överförs en betydelse, ett ord eller en symbol, till en annan. Två ord ska 

bli lika, men eftersom två ord aldrig kan vara exakt lika så kan inte översättning ske utan att 

något har förändrats (Law, 2008:144). Inom ANT talar man om översättning som en process 

som är ständigt pågående. Översättning är en osäker process som kan misslyckas och om en 

översättning skulle misslyckas, falerar det vi tar för sanning (Law, 2008:145).  
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Enligt den klassiska diffusionsmodellen har en symbol, exempelvis ett beslut, en inre kraft, 

vilken förstärks eller försvagas av motstånd eller handling (Latour, 1998:43). 

Översättningsmodellen (Latour, 1998:44), som är den rådande inom ANT ser istället att 

symbolen inte har någon egen kraft utan energin kommer från de som gör något med den. 

Symbolen omvandlas genom att aktörer kan förändra, avleda, förråda eller låta symbolen 

falla. I det senaste fallet så stannar symbolen upp.  

 

Översättning kan ses som en kedja, som varken har början eller slut (Latour, 1998:258-259). 

Vi kan spåra tillbaka i kedjan vad som hänt, men inte framåt vad som kommer att hända. 

Detta innebär att översättning är en process, som blir synlig först efteråt när den blivit ett 

resultat (Callon, 1986:81). Vid varje steg eller transformation finns i kedjan, vad Latour 

kallar, en klyfta (Latour, 1998:258). Klyftan är det som händer mellan varje transformation, 

som vi inte kan se eller veta något om (se figur 1 nedan). Exempelvis kan vi aldrig veta riktigt 

vad som hänt i steget mellan att du får en idé tills du skriver ned den på papper. Latour 

(1998:213f) har studerat forskare, som forskar om savannen och skogen på en plats i 

Brasilien. Skogen översätts av forskarna till rapporter och kartor och med denna översättning 

har man förlorat en del, verkligheten har reducerats, men även vunnit andra fördelar. Genom 

förenklingen i rapporter kan skogen bli synlig för andra i andra delar av världen genom att de 

kan läsa om skogen i rapporten och titta på kartorna.  Vi kan dock aldrig veta exakt vad som 

gått förlorat eller vad som vunnits.  

 

 
Figur 1 (Figur 24 i Latour, 1998:261) 

 

 
Figur 2 (Figur 22 i Latour, 1998:259) 
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3.2 Sammanfattning och användbarheten av teorin 

Genom att ANT menar att världen är något som hålls samman kan vi med hjälp av teorin 

beskriva hur chefslösa organisationer hålls samman. Aktör-nätverk beskriver hur världen och 

organisationer hänger ihop i ett nätverk av aktörer. Czarniawskas begrepp handlingsnät tolkar 

vi som en utveckling av aktör-nätverk som tar in det performativa, att nätverket och dess 

aktörer är något som görs. Detta ger oss en infallsvinkel på beslut som något som görs. 

Översättningsmodellen kan hjälpa oss att besvara frågan om hur beslut blir till och hur beslut 

som symboler färdas och transformeras i en organisation. 
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4. Metod 

I detta kapitel presenterar vi vår metodologiska ansats. Vi beskriver hur empirin har samlats in 

och vilka urval vi har gjort. Vi beskriver vidare hur vi gick tillväga vid kodning och analys. Vi 

diskuterar slutligen validitet och reliabilitet samt etiska överväganden. 

4.1 Metodologisk ansats 

Denna studie är kvalitativ med en etnografisk ansats. Etnografi (Aspers, 2011) handlar om att 

förstå världen med hjälp av mellanmänskliga metoder där forskaren interagerar med de 

personer som studeras genom intervjuer och deltagande observationer. Genom kvalitativ 

forskning kan vi ifrågasätta förgivettaganden, närma oss olika fenomen och skapa förståelse 

för dessa (Aspers, 2011:14). Eftersom syftet är att öka kunskapen om chefslösa organisationer 

genom att studera ett förgivettaget begrepp, beslut, anser vi att denna ansats är lämplig. Vår 

studie bygger på kvalitativa intervjuer, vilket är en datainsamlingsmetod som används för att 

ta reda på hur människor upplever världen och varför de agerar som de gör (Trost, 2010:32-

33). Eftersom vi vill ta reda på personers handlingar på arbetet är det lämpligt att använda 

kvalitativa intervjuer. Vardagliga handlingar som är en del av vår livsvärld tar vi lätt för givna 

och kan vara svåra att återberätta. I dessa fall kan deltagande observationer vara lämpliga, där 

man även kan utgå från observationerna och be deltagarna beskriva varför de gör som de gör. 

Vår intention var att genomföra observation under någon typ av möten där man tar beslut. Vi 

fick dock ej tillträde av fältet att genomföra sådana och vi var istället noga med att ställa så 

djupgående frågor som möjligt under intervjuerna hur det brukar gå till under sådana typer av 

möten.  

4.2 Förstudie 

Aspers (2011) rekommenderar att man inför en huvudstudie genomför en förstudie. Under 

förstudien kunde vi bekanta oss med fältet och prova oss fram med intervjufrågor samt syfte 

och teori. Med hänsyn till det få antalet organisationer som valt en chefslös organisering valde 

vi att inte träda in i fältet först i huvudstudien. Vi valde att intervjua en informant (Aspers, 

2011:76-77), som har jobbat i en organisk (Burns & Stalker, 1961) organisation, med 

decentraliserad beslutsmakt. Intervjun tog cirka 40 minuter. Vi spelade in för att kunna 

transkribera, det vill säga skriva ut intervjuerna i text (Aspers, 2011:156), och underlätta 

analysen. Intervjuguiden bestod av fyra delar med en inledning, ett avsnitt med frågor om 

beslut, ett avsnitt med frågor om ansvar och en avslutande del om relationen mellan beslut 

och ansvar. Vi konstaterade att några ämnen kom upp spontant, som vi inte hade tänkt på 

innan och vi valde att ta några av dessa ämnen vidare till denna huvudstudie, bland annat om 

vilka tekniker som används vid beslut. Utifrån de svar vi fick av informanten och våra 

nyvunna insikter om temat och frågeställning justerade vi även syfte och frågeställningar inför 

huvudstudien. Då det skulle bli för omfattande i en kandidatuppsats att studera både beslut 

och ansvar i huvudstudien valde vi att i fortsättningen koncentrera oss på beslut.  
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4.3 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingsmetoden vi valde var kvalitativa semistrukturerade intervjuer, vilket innebär 

att forskaren har ett antal givna frågor, men beroende på svar kan för stunden nya frågor 

ställas och på detta sätt skapas en växelverkan i dialogen (Aspers 2011:143). En begränsning 

av intervjupersonernas svar sker när utgångspunkten för frågorna ligger enbart i forskarens 

teori. Denna intervjuform används därmed med fördel deduktivt (Aspers, 2001:143). Då vi 

även ville vara öppna för vad intervjupersonerna själva tog upp ansåg vi det viktigt att kunna 

ställa följdfrågor i de fall intervjupersonen tog upp ett annat ämne utanför det vi specifikt 

frågade efter.  

 

4.3.1 Urval 

Vårt syfte är att undersöka en specifik typ av organisation, som formellt säger att de inte har 

chefer. Då det inte finns många sådana i Sverige, stod valet mellan några få företag att 

studera. Vi fick tillgång till tre stycken organisationer som uppfyllde våra krav. De varierar i 

bransch och även i storlek och beskrivs närmare i kapitel 5. Fältet.  

 

Enligt Aspers (2011:118) är det viktigt att få tillgång till fältet och den första kontakten kan 

vara avgörande. För att etablera en så god relation till informanterna som möjligt kontaktade 

vi därför dessa i god tid. Vi var tydliga med våra intentioner och studiens sammanhang 

(Aspers, 2011:118). Se bilaga 2 för missivbrev. Observera att vi i detta missivbrev önskade 

genomföra både intervjuer och observationer, men fick endast möjlighet att genomföra 

intervjuer. Vi kommer här att beskriva hur vi fann organisationerna och tog kontakt med 

dessa. Björn Lundén Information kom vi i kontakt med genom att en av oss hade läst en bok 

(Lundén, 2009), som handlar om hur de arbetar. Vi mailade grundaren, som hänvisade oss 

vidare till en av medarbetarna. Denna informant (Aspers, 2011:76-77) ombesörjde att hitta 

intervjupersoner och bokade in tider med dessa. Grannvård kom vi i kontakt med genom att 

de är en del av en större organisation i Holland, som omnämns i Fredrick Lalouxs (2014) bok. 

Vi sökte på internet och mailade VD:n, vilken blev vår informant här. Kontakten skedde både 

via mail och via telefon. Informanten var till en början positiv, men efter att ha mailat mer 

information menade informanten att de inte skulle ha tid för så många intervjuer vi önskade, 

varmed vi minskade ned antalet och fick då tillgång till detta fält. Centigo fann vi genom att 

söka på internet efter chefslösa organisationer. Vi mailade de som enligt hemsidan var 

ansvariga för olika affärsenheter och fick positivt svar från en av dessa, som blev vår 

informant i denna organisation. Denna ombesörjde här att hitta intervjupersoner och bokade in 

tider för intervjuerna. 

 

Vad gäller urvalet av deltagare hade vi av naturlig orsak ingen spridning i hierarkin, det finns 

inga chefer. Vi fick dock en spridning vad gäller arbetsuppgifter och i vissa fall 

ansvarsområden. Deltagarna har arbetat olika lång tid i företagen och arbetar med olika 

arbetsuppgifter och inom olika ansvarsområden.  
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4.3.2 Genomförande av intervjuer 

Utifrån våra goda erfarenheter från förstudien där vi valde att intervjua i par, gjorde vi det 

även i denna studie. Trost (2010:67) lyfter upp att en nackdel med att vara flera intervjuare är 

att det kan av intervjupersonen uppfattas som att vi har ett överläge. Vi ställde dock ej frågor 

av personlig karaktär utan endast om hur de gör på arbetet. Vi ansåg därmed att fördelarna 

med att intervjua i par övervägde nackdelarna. Under själva intervjuerna delade vi upp arbetet 

på det sättet att den ena ställde huvuddelen av frågorna och den andre observerade vad som 

hände, samt att denna kunde flika in med följdfrågor som uppfattades viktiga eller intressanta. 

Detta fann vi vara en bra metod med tanke på valet av att använda oss av semistrukturerade 

intervjuer. Inför intervjuerna skrev vi en intervjuguide indelad i bakgrund, beslut samt beslut 

och ansvar (bilaga 1). 

 

Vi genomförde nio stycken intervjuer, med totalt tio intervjupersoner. De varade mellan 45 

och 60 minuter. Sex stycken av intervjuerna genomförde vi i par, vilket var det 

tillvägagångssätt vi valt från början. Fördelen att intervjua i par kom vi fram till under 

förstudien, då en kunde leda intervjun och den andre snappa upp sådant intervjupersonen sa. 

På grund av flytt och dubbelbokning av intervjutider blev vi tvungna att genomföra de övriga 

tre enskilt. Då vi redan hade intervjuat i par kände vi oss dock trygga med vilka frågor vi 

skulle ställa och vilka eventuella följdfrågor som kunde vara lämpliga. En intervju 

genomfördes av en intervjuare, men med två intervjupersoner utefter deras önskemål. Detta 

erfor vi var ett bra sätt då intervjupersonerna från deras håll kunde fylla i det den andre sa och 

diskutera sinsemellan. Svaren vi fick kom då från olika synvinklar. En nackdel med att 

intervjua flera personer på en gång är att det kan hända att enbart den ena kommer till tals 

eller att de inte vågar säga vad de egentligen tycker (Trost, 2010:67). I detta fallet uppfattade 

vi det som att de kände sig trygga med varandra. Enligt Trost (2010:65) är det lämpligt att 

genomföra intervjuerna i en ostörd miljö, som intervjupersonerna samtidigt är trygg med. 

Intervjuerna på Björn Lundén och Centigo genomfördes i mindre konferensrum på 

intervjupersonernas arbetsplatser. Intervjuerna på Grannvård genomfördes i ett tillfälligt hyrt 

konferensrum, utanför arbetsplatsen.  

4.4 Kodning och analysprocess 

Efter intervjuerna delade vi upp arbetet med att transkribera. Vi transkriberade löpande så 

snart som möjligt efter intervjuerna då vi fortfarande mindes vad som sagts och läste igenom 

varandras transkriberingar. Vi skrev sedan ut intervjuerna på papper och påbörjade 

kodningen. Genom kodning struktureras materialet upp vilket gör det lättare att analysera 

(Aspers, 2011:165). Vi noterade, enligt den så kallade marginalmetoden (Aspers, 2011:185) 

intressanta saker i utskrifternas marginaler. Vi gick sedan igenom intervjuerna igen 

tillsammans, mer detaljerat och kodade enskilda citat utefter de första noteringarna. Se bilaga 

3 för en mindmap över kodningen. 

 

Kodningsprocessen utfördes både deduktivt och induktivt (Aspers, 2011:169-170). Med 

deduktivt menas att koderna identifierades utifrån teorin eller det som forskaren helt enkelt 
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vill finna svar på. Deduktivt kodade vi utefter vår frågeställning “Hur tas och färdas beslut i 

chefslösa organisationer?”. Vi fick då fram kategorierna vad beslut är, hur beslut tas samt hur 

beslut färdas. Vi kodade deduktivt även utifrån ANT:s teoribegrepp icke-mänskliga aktörer, 

performativitet, handlingsnät och översättning. Dessa koder kunde kombineras, exempelvis 

kunde ett citat både få kategorin hur beslut färdas och översättning. I genomgången av 

materialet såg vi att intervjupersonerna uttryckte och återkom till andra ämnen än beslut. 

Dessa handlade om deras sätt att arbeta, värderingar och vad som krävs av personer som 

arbetar i en chefslös organisation. Vi kodade utifrån detta följande kategorier: 

decentralisering, värdegrund, personliga egenskaper, ansvar, engagemang och förtroende. 

Kategorierna decentralisering och värdegrund slogs ihop till organisatoriska faktorer och de 

övriga fyra till individfaktorer.  

4.5 Validitet och reliabilitet 

Frågan om validitet och reliabilitet kommer främst från kvantitativ metod och är ibland svår 

att tillämpa i kvalitativ forskning (Trost, 2010:133). Kvalitativa studier måste dock även de 

vara trovärdiga och relevanta. Med validitet menas giltighet och att frågorna vi ställer till 

fältet svarar på det som är studiens frågeställningar. Vi operationaliserade våra 

frågeställningar i ett antal frågor och konstruerade en intervjuguide. Att  vi under förstudien 

kunde testa många frågorna bidrog till att öka validiteten. Att frågorna mätte det vi ville mäta 

visas av att vi har kunnat analysera svaren med hjälp av vårt teoretiska perspektiv.  

 

Med reliabilitet menas att studien ska vara tillförlitlig och kunna göras om av andra forskare 

(Trost, 2010:131). Genom att vi i denna metoddel varit tydliga med hur studien har utförts har 

vi ökat reliabiliteten. Däremot förutsätter reliabilitet att det finns en standardisering, att 

samma frågor ställs varje gång och på samma sätt. Eftersom vi använt oss av 

semistrukturerade intervjuer, där frågorna varieras efter de svar vi får, påverkar detta 

reliabiliteten negativt. Vi strävade efter att genomföra samtliga intervjuer i liknande miljöer 

för att undvika att miljöerna påverkar intervjupersonerna på olika sätt.  

 

Vi måste vidare kunna visa att vår studie är trovärdig (Trost, 2010:133). Vår empiri anser vi 

har samlats in på ett etiskt försvarbart sätt, vilket vi diskuterar nedan, och vi är öppna med 

vilka frågor vi ställt i bifogad intervjuguide (bilaga 1). Att vara helt objektiv som forskare är 

inte realistiskt (Trost, 2010:134), då vi har en förförståelse med oss. Vi har dock varit så 

objektiva vi kunnat både under datainsamlingen och i vår analys.  

4.6 Etiska överväganden 

Vi har utgått från och tagit hänsyn till Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska huvudkrav 

(Vetenskapsrådet, 1990). Det första kravet är informationskravet, som vi har tillgodosett 

genom att i förväg informera studiens deltagare om syftet, att deltagandet är frivilligt och hur 

resultaten kommer att redovisas. Det andra kravet är samtyckeskravet där vi inhämtade 

samtycke från intervjupersoner direkt i samband med intervjuerna. Det tredje kravet är 

konfidentialitetskravet där vi har anonymiserat namn på deltagande personer samt att vi 
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hanterat materialet på sådant sätt att inga utomstående har kunnat tagit del av det. 

Organisationerna har samtyckt till att deras företagsnamn redovisas. Det sista kravet är 

nyttjandekravet, vilket handlar om hur det insamlade materialet ska användas. I detta fall 

kommer materialet endast användas i forsknings- och utbildningssyfte.  
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5. Fältet 
I likhet med Becker (2008:65) menar vi att en bakgrundsinformation kan säga något om det 

fenomen man studerar. Vi kan dock ej veta vad denna information ger oss utan vi vet bara att 

fältet påverkar vad som sker där. De tre organisationer vi utfört studien på skiljer sig åt, dels i 

fråga om organisationsstruktur, men framförallt gällande bransch och vad man arbetar med. 

Vi kommer nedan redogöra för var och en av organisationerna. Informationen kommer från 

organisationernas egna hemsidor, intervjuerna och mailkonversationer med 

intervjupersonerna. 

Björn Lundén Information 

Björn Lundén Information grundades 1987. Huvuddelen av verksamheten finns i Näsviken. 

Det finns även kontor med några anställda i Ljusdal och i Göteborg. De har idag sammanlagt 

cirka 100 anställda, som arbetar med produktion av böcker, dataprogram och kurser inom 

bland annat skatt, redovisning, personal och juridik. De riktar sig främst till företag och 

föreningar. Det finns en VD, men ingen styrelse. Företaget har ett antal avdelningar, bland 

andra support, frågeservice, kundtjänst, sälj, bokproduktion och marknadsföring. Det finns 

även köks- och trivselpersonal som sköter bland annat uppdukning av lunch och städning. På 

de flesta avdelningar jobbar flera personer och några avdelningar är uppdelade i mindre 

grupper. Några funktioner finns hos endast en person, som ekonomicontroller och HR-

funktion. Det finns även några personer som inte tillhör någon av dessa avdelningar utan 

deras arbetsuppgifter är mer flytande. Informella ansvariga finns, dock inga utpekade sådana 

och det är inget som står i anställningsavtalet. Företaget jobbar utan budgetar och ingen annan 

utöver VD som har ett ekonomiansvar. 

 

Företaget har växt stadigt och har mycket låg personalomsättning. I början hade man inga 

avdelningar utan alla skötte allting och hjälpte till där det behövdes. Vad man jobbade med 

var mer flytande och man kunde byta arbetsuppgifter. Under åren i och med att man har växt 

så har fler och fler avdelningar och grupper vuxit fram. I början anställde man nästan enbart 

utefter personlighet och förmågan att lära sig olika arbetsuppgifter medan det idag mer 

anställs till en viss funktion eller arbetsuppgift och man kräver mer formell kompetens. 

 

En gång i veckan har man personalmöte där de allra flesta deltar. Även de som jobbar på 

övriga kontor är med via videolänk. Personalmötet är tänkt att fungera som styrelse och från 

början togs alla beslut här. Mötets funktion idag är i huvudsak att informera om vad som 

händer inom organisationen. Man kan i förväg skriva in vad man vill ta upp i ett digitalt 

protokoll och ordföranderollen roterar. En del beslut tas här idag med röstning genom 

handuppräckning eller att man säger högt ja eller nej. Ena veckan tas en fråga upp för 

diskussion medan det kan lyftas upp för beslut nästkommande möte. Vid sidan av 

personalmöten har man även samrådsmöten där de flesta beslut tas. Dessa möten behandlar 

mer specifika saker och man kallar en person från varje avdelning då man vill att synpunkter 

ska komma från olika håll i verksamheten. Trots att även alla övriga intresserade har 

möjlighet att delta är det inte alla som är med då de inte anser att frågan som ska behandlas 
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berör dem eller att de inte har tillräcklig kunskap för att kunna tillföra något. Det som beslutas 

på samrådsmötena informerar man om på personalmötena. 

 

Lokalerna i Näsviken består av en byggnad som är ihopbyggd av äldre och nyare delar. Man 

sitter i kontorslandskap i större och mindre rum tillsammans med sin avdelning. Det finns en 

matsal med kök där lunch serveras varje dag. Här umgås man på raster och större möten hålls 

här. Det finns även några mindre mötesrum och ett boklager. 

 

Grannvård 

Grannvård arbetar sedan 2011 med hemsjukvård och hemtjänst och har funnits i två 

kommuner, men är just nu endast verksammma i Håbo kommun. Grannvård är ett dotterbolag 

till det Holländska företaget Buurtzorg, som översatt till svenska betyder grannvård. 

Verksamheten i Holland startades 2006 och i Holland finns idag närmare 10 000 

anställda och omfattar cirka 800 självstyrande team med 8-12 medarbetare i varje. Buurtzorg 

har inga chefer, utan arbetar istället med coacher som stödjer teamen samt ett back-office som 

utför administrativa uppgifter, såsom löneutbetalningar, fakturering och bokföring. Där 

arbetar ett 40-tal personer som sköter all administration för de 10 000 anställda. På Grannvård 

jobbar vid intervjutillfället 15 personer. En av dessa anställda fungerar även som VD men 

arbetar som alla andra i den dagliga verksamheten. I teamet finns olika roller som cirkulerar 

på olika personer för att det inte skall bildas hierarkier. Rollerna kan vara exempelvis 

kontrollant av tidrapporter, ansvarig för handkassa, ansvarig för inköp och ansvarig för bilar 

och schemaläggning. Alla beslut gällande den dagliga verksamheten tas i teamet eller av 

enskilda medarbetare. Man anställer gärna bekanta till de befintliga medarbetarna och mycket 

utefter om personen kommer passa i teamet och har intresse av att arbeta självständigt och 

med stort inflytande över sitt jobb. 

 

Centralt för hur man valt att strukturera sig på Buurtzorg, som även gäller för Grannvård, är 

verksamhetens syfte. Syftet med verksamheten är att för varje klient skapa ett nätverk som 

stödjer och möjliggör för klienten att leva så fritt och vara så delaktig i samhället som möjligt. 

De som finns till för att göra detta möjligt är den erfarna och kvalificerade personalen som i 

sin profession arbetar närmast klienten. Den övriga verksamheten organiserar och syftar till 

att sjuksköterskor skall kunna fullfölja sitt syfte. Detta gäller även för Grannvård i Sverige 

som jobbar i närområdet där de är verksamma. Förutsättningen för att ge en vård med hög 

kvalitet är att man skapar en god relation till klienterna. Att arbeta i ett självstyrande team 

innebär stor frihet men även ett större ansvarstagande. Personalen måste kunna vara flexibla 

och inom teamet kunna lösa problem som uppstår såsom sjukfrånvaro, semestrar etc.  

 

Centigo AB 

Centigo är ett konsultföretag i Stockholm, som även finns i Malmö och Shanghai. Det 

grundades 2002 och har idag cirka 200 anställda. Centigo beskriver sig själva som “en 

modern samarbetspartner för affärskritisk och tvärfunktionell förändring” och erbjuder 

tjänster till företag som affärslösningar, organisations- och verksamhetsutveckling, 

förändringsledning och strategisk IT. Centigo ägs av medarbetarna och alla som vill har 

möjlighet att ansöka om delägarskap. Vid intervjutillfället var 24 medarbetare delägare. 
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Beslutet angående vem som blir delägare tas av styrelsen. Centigo ingår i Business Wellness 

Group (BWG) tillsammans med ett flertal andra bolag som fungerar på liknande sätt. De har 

utsedda kund- och affärsområdesansvariga. Centigo har ingen VD och har aldrig funnits då 

man anser att det inte fyller någon funktion. Några av de övriga bolagen inom BWG har en 

VD, men diskuterar om de ska ta bort titeln, då den inte är rättvisande för dess funktion. Det 

finns en styrelse för varje bolag som ingår i BWG samt att BWG har en egen styrelse. 

 

I den operativa ledningen ingår idag endast delägare, som har olika funktioner, såsom 

kundutveckling, finans, marknad och medarbetarutveckling. Det finns två stycken 

organisatoriska enheter. Den ena består av nio stycken Business units, eller affärsenheter, som 

har en ansvarig för varje. Detta är en medarbetares organisatoriska hemvist. Den andra 

enheten består av kundteam. Här ingår medarbetare från olika Business units som arbetar i ett 

visst projekt för en viss kund. Här finns kundansvariga för varje kundteam. Man anställer 

många direkt från högskolan då man anser att dessa personer har lättare att anpassa sig till 

företagsstrukturen. Som nyanställd tar det tre år innan du får ta egna uppdrag. Detta då man 

behöver skolas in i strukturen och förstå sig själv som en egen resultatenhet. Beslut angående 

bolagsstruktur tas i styrelsen och större ekonomiska beslut tas i den operativa ledningen. 

Beslut rörande den dagliga verksamheten tas av medarbetarna. 

 

Centigo sitter i öppna ljusa lokaler med aktivitetsbaserade kontor, det vill säga där man kan 

sitta vid olika platser, mindre och större mötesrum och lunchrum. Centigo delar lokalerna med 

övriga bolag inom BWG. 
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6. Reslutat och analys 

I detta kapitel presenteras resultat och analys av empirin. Kapitlet är indelat i två avsnitt. 

Första avsnittet, är i sin tur är indelat i tre delar som är, Vad beslut är, Hur beslut tas och Hur 

beslut färdas. Dessa delar analyseras resultatet var och en för sig. I det andra avsnittet redogör 

vi för resultat och analys av materialet framkomna faktorer som enligt intervjupersonerna 

påverkar beslut. Detta avsnitt är indelat i sex delar med två delar vars fokus på organisering 

samt fyra delar har ett fokus på individiden. Dessa delar är: decentralisering, värdegrund samt 

personliga egenskaper, engagemang, ansvar och förtroende.  

 

Citaten har vi numrerat för att öka tydligheten. Med Int menas intervjuare och med IP menas 

intervjuperson. 

6.1 Beslut 

I detta avsnitt redovisas resultat och analys gällande vad beslut är, hur det tas och hur det 

färdas. 

6.1.1 Vad beslut är 

Beslut är, som vi redovisat i tidigare forskning, ett mångdefinierat begrepp och det finns ingen 

entydig definition. Trots detta är beslut ett begrepp som tas för givet och som används av de 

flesta människor. I detta kapitel redovisar vi resultatet av hur beslut definieras utifrån 

intervjupersonernas definitioner och perspektiv. De flesta intervjupersoner beskrev beslut som 

något man gör vid en viss tidpunkt och i ett visst sammanhang, exempelvis under eller i slutet 

av ett möte. Att agera uttrycktes som en viktig komponent i definitionen av vad ett beslut är 

samt att ett beslut per definition behöver efterföljas av ett agerande. Vi har valt att analysera 

ett specifikt citat närmare, för att visa på hur beslut kan definieras utifrån ett ANT perspektiv. 

 

Citat 1: 

“Man har bestämt nåt och då gör man så.”  

 

Förutsättningarna för att det ska bli ett beslut är att det finns någon som gör något till ett 

beslut. Vem är då denna någon? Enligt ANT tolkar vi att det är en aktör i ett nätverk. I detta 

fall representeras aktören av “man”, som vi antar i detta fall är en medarbetare i 

organisationen. Att se på beslut som något performativt menar vi sätter aktören i fokus. I 

ovanstående citat tolkar vi att definitionen av ett beslut är något performativt, något man gör, 

vilket uttrycks genom verbet “att bestämma”. Detta är en andra förutsättning för ett beslut. En 

tredje förutsättning, förutom aktören och handlandet, är ett innehåll i beslutet, i detta fall 

representerat av “nåt”. Vad är då “nåt”? Vi tolkar det som en symbol (Salzer-Mörling, 1998), 

en idé som har materialiserats. Symbolen förs vidare i organisationen av aktörer, vilket är 

något som förväntas göras. Vi kan här se kopplingen mellan bestämmandet och agerandet 

genom ordet “och” i citatet “bestämt nåt och då gör man så”. Vi tolkar detta “och” som en 

översättning i enlighet med översättningsmodellen. Symbolen översätts i detta ögonblick från 
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en form till en annan, från idé uttryckt med språket till en handling i praktiken. Här blir det 

upp till aktören, “man” att välja hur symbolen skall hanteras och ändras. I transformationen 

från en form till en annan bildas det som Latour (1998) kallar en klyfta. Vi kan aldrig veta 

exakt vad som sker i denna klyfta, vad som går förlorat eller vad som vinns. Vi kommer att 

undersöka närmare hur bestämmandet går till, samt vad som händer efter, de handlingar som 

bestämmandet är tänkta att resultera i. 

 

6.1.2 Hur beslut tas 

I detta avsnitt kommer vi att presentera resultat av vad som framkommit från intervjuerna om 

hur beslut tas i de undersökta organisationerna samt analysera detta utifrån teori och tidigare 

forskning. 

Vi har i materialet funnit att det finns olika sätt på hur ett beslut tas i de undersökta 

organisationerna. För att lättare kunna analysera hur beslut tas har vi kodat vem som tar ett 

beslut, var ett beslut tas och när ett beslut tas (Brunsson & Brunsson, 2014). Av materialet har 

vi hittat tre olika beslutsprocesser. Dessa har vi själva namngivit för att förtydliga respektive 

beslutsprocess. 1) Individuellt, 2) Sekventiellt och kollektivt och 3) Kumulativt 

 

1) Individuellt 

Intervjupersonerna uttrycker att de flesta beslut på de undersökta företagen tas enskilt av 

medarbetarna. I citat 2 kan vi se ett exempel på detta. 

 

Citat 2: 

“Int: Vilka olika typer av beslut ser du att det finns här på företaget? 

IP: Aah… det finns ju hur många beslut som helst, beslut tar man ju hela tiden. Det gör ju 

alla mer eller mindre… 

Int: Hur gör du de valen? 

IP: De gör jag nog själv i mitt huvud. 

Int: Baserat på? 

IP: Mig själv, vad jag orkar och vad jag tycker är kul, vad jag tycker att jag ids engagera mig 

i.” 

 

Intervjupersonen menar att beslut görs ofta och av alla (rad 2-3) vilket vi vill lyfta fram som 

en syn på beslut som vi tolkar är att det tas individuellt. Vidare kan vi lokalisera var detta 

individuella beslut tas. På rad 5 kan vi läsa att det för intervjupersonen görs i huvudet. Utifrån 

ett ANT perspektiv och begreppet performativitet möter vi här en begränsning av teorin. Vad 

som pågår inne i huvudet faller utanför ramen för denna uppsats och vi kommer inte att 

närmare gå in på detta. För att en översättning skall ske behöver idén kommuniceras 

performativt genom ord eller handling för att den skall bli materialiserad (Czarniawska, 2005) 

och bli en del av den gemensamma verkligheten. 
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2) Sekventiellt och kollektivt 

I denna modell ses beslut som en process. Beslutstagandet är en del av beslutsprocessen som 

här inkluderar flera än en själv. Vi har valt att definiera sekventiellt och gruppbeslut 

tillsammans för att intervjupersonerna själva kopplar ihop dessa. Vi är dock medvetna om att 

ett individuellt beslut kan även ske sekventiellt men att den tydligast belyses i ett kollektivt 

sammanhang. Denna process kan vi förenkla som en sekvens av tre delar och som vi då kan 

tolka som Simons (1960) trestegsmodell, där problem identifieras (intelligence), lösningar 

analyseras och förtydligas (design) samt att man till sist gör ett val (coice). 

 

I citat 3 redovisar en intervjuperson på Grannvård hur man tar ett beslut på en arbetsplatsträff 

(APT): 

 

Citat 3: 

“Om jag tittar på teamet i Bålsta när nåt skall beslutas så gör vi det tillsammans. Då tar man 

det på ett APT möte, de här sakerna måste vi, hur skall vi göra? Och sen så diskuterar vi 

igenom det och sen så bestämmer vi hur det skall vara helt enkelt.”  

 

Här ser vi hur sekvensen av ett beslut upplevs. Intervjupersonen beskriver att beslut tas 

tillsammans genom att de diskuterar med varandra och sedan bestämmer hur de ska göra. 

“Nåt” (rad 1) blir här problemet, frågan eller idén som någon eller några personer vill 

bearbeta tillsammans med andra. Detta “diskuterar” (rad 2) de, vilket vi tolkar utifrån Simons 

trestegsmodell (1960) som intelligence efterföljt av design, där problemet klargörs och olika 

möjligheter framträder. Sista steget är Simons choice, som är den del i processen där själva 

beslutet tas, när de bestämmer sig för eller väljer en lösning (rad 3). 

Eftersom vi är intresserade av hur beslut blir en symbol har vi valt att närmare analysera vad 

som händer i Simons sista del som han kallar choice. Citat 4 visar på ett exempel hur det kan 

gå till i praktiken på ett personalmöte på Björn Lundén enligt en intervjuperson: 

 

Citat 4: 

“...det är att man hör JA, alla instämmer eller är det för spritt, så då kan vi ha 

handuppräckning och då räknar vi röster./.../ Vi har också på slutet testat den möjligheten att 

ha, lite känsligare frågor om lönesättning t.ex. och då har vi provat en mailomröstning.” 

 

Det som intervjupersonen uttrycker i citat 4 som “JA, alla instämmer” och “handuppräckning“ 

är ett exempel på handlingar som på förhand har bestämts vara symboler för beslut. Hur de 

har blivit symboler i organisationen går vi inte närmare in på, men vi kan förutsätta att de 

skapats och upprätthålls genom normer för hur man ska göra när beslut tas. Dessa handlingar 

sker performativt och uttrycks genom rösten eller att man lyfter upp sin hand. De aktörer som 

säger “ja” eller räcker upp handen definieras som beslutsfattare. Detta ligger i linje med 

Czarniawskas (2008) idé om handlingsnät, där handlingar definierar aktörerna. Om vi tittar 

närmare på vad som händer under mötet, citat 4, kan vi säga att den som gör valet att räcka 

upp handen eller säga “ja” tar ett individuellt beslut. Vi ställer oss dock frågande  till om ett 

kollektivt beslut har tagits i och med detta. Den som räcker upp handen menar antagligen att 

den själv som individ har tagit ett beslut, men inte att hela gruppen tagit ett beslut. För att hitta 
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det ögonblicket behöver vi gå något längre fram i tiden då mötesordförande räknat rösterna 

och uttalar ord som hänvisar till att ett beslut har tagits. Utan att gå in närmare på hur 

räkningen eller bedömningen görs, tolkar vi det nu som att ett kollektivt beslut har tagits. 

Även det som sägs i andra halvan av citatet beträffande mailomröstning (citat 4, rad 2-3) kan 

vi göra tolkningen att denna följs av ett senare beslut baserat på resultatet av denna 

omröstning. Vad som händer i denna tillsynes korta sekvens tolkar vi som att med hjälp av 

händer, ord och räknande färdas och omsätts idén till en symbol som färdas och översätts 

mellan olika aktörer performativt. Detta är i sin performativa översättning väldigt detaljrikt. 

För att kunna föra detta i bevis skulle vi behöva observera detta i praktiken. 

 

När ett beslut tas genom en sekventiell modell kan vi svara på frågorna vem, var och när. Vi 

kan härleda beslutet till vilka som var med vid beslutsögonblicket och agerade genom att 

exempelvis räcka upp handen och att det togs i ett visst mötesrum och på en viss tid då mötet 

hölls. Som vi kommer att se senare, i citat 6 under avsnitt 5.4 Hur beslut färdas, så är det dock 

inte alltid som människor minns svaret på frågorna vem, var eller när. 

 

Frågan om vem som fattar beslut är komplicerad då Brunsson och Brunsson (2014) 

ifrågasätter om det inte alltid är individer som tar beslut. Utifrån materialet kan vi se att 

intervjupersonerna talar om att de dels tar beslut själva men även att de talar om ett “vi”, citat 

4. Eftersom detta “vi” inte förtydligades blir det svårt att analysera vem som egentligen tar 

beslutet. Vi kan dock göra tolkningen att beslutet efterkonstrueras för att göras logiskt 

(Czarniawska, 1996, Brunsson & Brunsson, 2014) och man förenklar beslutet genom att säga 

att de som tog beslutet var “vi”. 

 

3) Kumulativt 

Det fanns även upplevelser av att beslut kan ske kumulativt, att idén som symbol 

förändras successivt till ett beslut och beslutet kan då inte härledas till när eller var det togs 

eller vem som tog det. Som uttrycks i citat 5 så har vissa beslut bara uppstått för att en idé har 

spridits mellan individer och att när tillräckligt många har tagit del av idén har ett beslut 

uppstått under processen.   

 

Citat 5: 

“Det kan man behöva förankra i  en mindre cirkel och sen utökar man den. Och det är väl 

kanske inte så jättedemokratiskt för sen när den cirkeln har blivit så stor har det nästan blivit 

en sanning det där. Som kanske egentligen bara är en idé. Kanske har blivit ett faktum på 

vägen för att så många är involverade redan.” 

 

Vi kan inte av citatet härleda vad det är som sker då det som sägs är en efterkonstruktion, men 

när intervjupersonen säger att något förankras i en mindre cirkel, som sedan utökas i övriga 

arbetsgruppen, kan vi göra tolkningen att beslut även kan tas på andra sätt än de sekventiella 

beslutsvägarna. På det sätt som vi tolkar ordet “cirkel” (rad 1) är att det är en metafor för en 

mindre grupp och när hen säger att “cirkeln” (rad 2) har blivit stor tolkar vi det som att idén 

har spridits vidare till flera personer. Eftersom svaren på frågorna var, när eller vem inte 

framkommer här, tolkar vi det bäst utifrån March (1991:107) och hans teori om decision 
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happens och hans garbage-can model där allt sker på en gång. Eftersom vi inte kan utläsa av 

citatet konkret vad det är som händer i dessa processer är det svårt att utläsa hur ett beslut görs 

performativt. Vi tolkar att utökningen av cirkeln (rad 2) sker genom ageranden, såsom att de 

gissningsvis samtalar med varandra och kommunicerar med hjälp av olika icke-mänskliga 

aktörer, exempelvis telefon, mail etc. Precis som vi nämnt innan definieras aktörerna genom 

sitt agerande i handlingsnätet (Czarniawska, 2005) som beslutsfattare för att de agerar. I detta 

omedvetna handlingsnät blir frågan om vilka aktörer det är som agerar intressant med tanke 

på att det är dessa som ska bära idén vidare. Vi gör tolkningen att var och en av aktörerna kan 

välja vad de vill göra när idén når dem. Om aktörerna väljer att inte göra något med den så 

kommer den inte att färdas vidare och inte heller materialiseras i ett beslut. 

 

6.1.3 Hur beslut färdas 

Som vi kan se i den tidigare forskningen har den intresserat sig för hur ett beslut tas och 

mindre för vad som händer efter att ett beslut har tagits. I detta avsnitt kommer vi att försöka 

bringa klarhet i vad som händer med idén som färdas och översätts mellan olika aktörer, efter 

en beslutsprocess eller ett beslutsögonblick. 

 

Vi kan utifrån empirin urskilja två olika centrala saker som händer efter att ett beslut har 

tagits. Dels sprids information om beslutet och dels är det tänkt att leda till handlingar som 

föreskrivs av beslutet. För att sprida information om beslutet inom organisationen har vi 

utifrån intervjuerna funnit följande icke-mänskliga aktörer: Videolänk, Projektorduk, Skype, 

Mail, Intranät, Yammer och Lync (chattfunktioner), Skriftliga protokoll på papper och 

digitalt, Pappersblock samt Telefon. De ställen som information vanligtvis sprids på är 

muntligt i korridoren och på möten och digitalt via mail och intranät. Flera intervjupersoner 

beskriver en typisk väg hur information sprids efter att ett beslut har tagits på ett möte. Denna 

väg börjar med att beslutet skrivs ned i ett digitalt protokoll, läggs upp på ett intranät och når 

de personer som går in och tittar på just den sidan. Vidare framkommer av materialet att om 

inte andra berörs av beslutet informeras det inte alltid om det. En intervjuperson på Björn 

Lundén beskriver att de under ett personalmöte skriver ned beslut på papper: 

 

Citat 6: 

“Vi håller oss till protokoll från möten att vi skriver ned det verkligen, får det på papper 

ändå. För ibland blir det den här veligheten, men har vi inte bestämt det här förut, så då kan 

vi ha bestämt det tre, fyra gånger förut, så det är lite svårt att veta vad bestämde vi. Så där 

har vi nog strukturerat upp oss lite mer genom åren, att vi numera använder oss av 

protokoll.”  

 

Intervjupersonen beskriver här att man skriver ned beslut på papper i ett protokoll (rad 1) för 

att det annars är svårt att veta vad man har beslutat. Skrivandet är något performativt, det vill 

säga något som görs. I ett aktör-nätverk (Sayes, 2014) där aktörer består av mänskliga aktörer, 

representerade i citatet som “man”, och icke-mänskliga aktörer, representerade i citatet av 

“papper” och “protokoll” sker översättningen mellan aktören människa och aktören protokoll. 
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Enligt ett ANT perspektiv översätts symbolen beslut från handlingar och verbala uttalanden 

till skriftliga protokoll. I citat 6 (rad 3) kan vi se att vissa beslut tagits flera gånger innan och 

att de inte genererat i några tänkta handlingar, helt enkelt för att de inte vet vad de har 

bestämt. Vi tolkar detta som att symbolen har fallit, det vill säga att översättningskedjan har 

brutits (Latour, 1998). Detta på grund av att det har hänt något i översättningen, det vill säga i 

klyftan. Vi kan inte veta vad som hänt i denna klyfta, men av intervjupersonens svar där hen 

säger att de numera använder sig av protokoll kan vi tolka att en orsak till att symbolen 

tidigare har fallit är att den tidigare inte materialiserats i något materiellt. Vi kan utifrån ett 

ANT perspektiv tolka att protokollet har blivit en icke-mänsklig aktör som kan bära vidare 

symbolen och den kan då översättas till andra former. Beslutet kan föras vidare med hjälp av 

protokollet till andra som läser beslutet. Om ingen går in och läser protokollet, exempelvis på 

intranätet kommer det att stanna där och inte färdas vidare.  

 

När ett beslut har tagits ska också någon utföra det som man bestämt ska göras. Följande citat 

kommer från en intervjuperson på Centigo: 

 

Citat 7: 

“Int: När ni tagit ett beslut på ett möte till exempel vad händer sen? 

IP: mm då är det ju nån som ska genomföra det här också då blir det ju nån person eller 

grupp som tar på sig det o vara den som är drivande att det verkligen genomlevs också. 

Int: Hur tar de på sig det? Är det frivilligt eller...? 

IP: Nej det är absolut frivilligt. Vi vill nog att man ska vara den, man blir nog inte ålagd 

uppgifter man inte vill ha riktigt så ibland som i det här projektet jag själv hamnade i så var 

det väl lite så att  det var jag själv som tagit upp frågan. Ofta kan det ju bli så lite grann att 

då får man också driva den om man är intresserad av det.” 

 

Här beskriver intervjupersonen att någon måste ta på sig att göra något efter att ett beslut har 

tagits. Vi tolkar det som att bara för att man beslutat att man ska handla betyder det inte att 

man kommer att handla. Vi kan här återknyta till analysen av citat 6, att för att någon ska 

kunna utföra de tänkta handlingar som föreskrivs i beslutet, så måste symbolen färdas till dem 

som det är tänkt ska utföra handlingarna. Intervjupersonen i citat 7 betonar att man inte blir 

ålagd att göra något (rad 5) utan man måste själv ha viljan att göra det. En annan 

intervjuperson uttrycker att om ingen har denna vilja så kommer inte heller något att hända 

och beslutet kommer inte att implementeras i praktiken. Samtliga intervjupersoner menar att 

de har möjligheten att driva saker om de vill. Två av intervjupersonerna menar även att de kan 

välja att inte göra något om de inte har viljan, engagemanget eller egenintresset av det. Om 

inte beslutet, som symbol, översätts i en tänkt handling faller beslutet. 

 

Vad vi har fått fram här är att handlingen blir central och som uttrycks exempelvis i citat 7 

(rad 8) att det är upp till personen att handla utifrån eget intresse. När vi ser beslut som något 

performativt blir aktören viktig. Utifrån ett ANT-perspektiv kan alla aktörer agera men i 

relation till att ta beslut har vi bara funnit att det är mänskliga aktörer som agerar vid 

beslutstagandet, exempelvis är det mänskliga aktörer som räcker upp handen eller säger ”ja”. 

En begränsning  Langley et. al (1995) ser med traditionell forskning kring beslut är att man 

inte ser till att beslutstagarna har minnen, känslor och erfarenheter. Vi har i vårt material 
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funnit faktorer, som har med individen som beslutstagare att göra samt hur de undersökta 

chefslösa organisationerna ser ut, vilka påverkar hur beslut tas och färdas. Dessa faktorer 

redogör vi för i nästa avsnitt. 

 

 

6.2 Faktorer som påverkar beslut 

Utifrån materialet kodade vi induktivt sex faktorer som vi fann påverkar beslut i de 

undersökta organisationerna. Två stycken organisatoriska faktorer, decentralisering och 

värdegrund, samt fyra stycken individfaktorer, personliga egenskaper, engagemang, ansvar 

och förtroende. Vi redovisar och analyserar var och en av dessa. 

6.2.1 Organisatoriska faktorer 

 

Decentralisering 

Decentralisering är genomgående för de tre företag vi har intervjuat på. Samtliga företag 

uttrycker att strukturen på organisationen är formad för att beslut skall tas så långt ut i 

organisationen som möjligt. Vi har funnit att i samtliga organisationer tas de flesta besluten av 

medarbetarna själva och få beslut tas av VD eller styrelse. 

 

På Grannvård framkom under intervjuerna att de har en, som en intervjuperson 

benämner,  “modell som bygger på tre fundament”. Det första fundamentet är syftet, som är 

att skapa en självständighet hos varje klient. Det andra är att det finns ett stort förtroende för 

professionen, det vill säga medarbetarnas kompetens och kunskap. Det tredje är att 

företagsstrukturen möjliggör för sjuksköterskorna i sin profession att uppfylla syftet. I citat 8 

framkommer hur intervjupersonen delar tankarna och syftet bakom denna valda 

organisationsstruktur som verksamheten vilar på. 

 

Citat 8 

“Våran tilltro som vi har är ju att folk i sin profession är de mest lämpade att leverera vår 

vision vad gäller vård och då skall man inte ha en organisation som tynger ned med en 

massa  hierarkiska strukturer med medföljande tröghet och beslutsfattande som byggs runt en 

profession.” 

 

Vi kan här se (rad 2-3) hur de medvetet valt bort hierarkin och därmed även cheferna utifrån 

att de anser att den hierarkiska strukturen inte stödjer de som arbetar i sin profession. Vi tolkar 

det som att medarbetarna får mandat att ta beslut i sin profession. 

 

På Centigo menar en intervjuperson, som även sitter i styrelsen, att väldigt få beslut tas där 

och i de fall beslut tas av styrelsen så är det attesteringar. På Centigo berättar en 

intervjuperson att om man får problem så kan man gå till kundansvarig för att be om råd: 
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Citat 9: 

“Jag vågar påstå att det är väldigt sällan att teammedlemmarna kommer till kundansvarig o 

frågar hur ska jag göra. Gör de det kommer de rent rådgivande, nästan i ett rent 

utbildningsperspektiv, hur brukar du göra? Du har större erfarenhet än vad jag har. O då 

kommer givetvis frågan tillbaka vad tycker du själv? För de sitter ju närmast kund och de vet 

oftast själva vad som är rätt svar de vill egentligen bara få en bekräftelse på det så oftast så 

är det så, vågar jag påstå, att alla beslut tas av egentligen den konsulten som äger 

problemet.” 

 

Här kan vi se att gällande andra medarbetares beslut har kundansvarig endast en rådgivande 

och coachande funktion (rad 2-3). Individen måste själv fatta sina egna beslut (rad 6-7) om 

hur de ska agera i en viss fråga. Vi kan även av materialet tolka att avståndet mellan beslut 

och implementering blir kort då den som har ett problem tar beslut om hur de ska lösa det och 

sen agerar utefter vad som beslutades (rad 4-5). Vi tolkar det som att det finns ett förtroende 

för att medarbetaren vet bäst (rad 6-7) då det är den som har problemet hos sig och har 

kunskap om kunden i detta fall. I citat 8 kan vi se decentraliseringen uttryckas och skapas 

genom att det är den medarbetare som står närmast kunden som tar beslutet och har mandat av 

kundansvarig att göra det genom att inte ge ett svar utan låta medarbetaren själv fatta beslutet.  

 

Vi kan inte utifrån citaten fördjupa oss i det performativa i ett beslut eftersom det inte framgår 

vad som gjorts och hur det görs men vi har valt att ha med det för att visa på en koppling 

mellan decentralisering och hur detta påverkar beslut. Genom frågan “hur brukar du göra” 

(rad 3) flyttas mandatet att ta ett beslut till medarbetaren själv. Detta tolkar vi som att i och 

med detta möjliggörs idén om det chefslösa företaget i praktiken. Ett beslut är viktigt och 

behöver tas i en organisation för att visa på en riktning (Brunsson & Brunsson, 2014) men det 

behöver inte tas av en chef. Detta möjliggörs genom förtroendet för att medarbetaren som 

jobbar närmast kunden har de största kunskaperna om situtationen. 

 

Värdegrund 

Med värdegrund menar vi inte enbart det som en organisation officiellt har nedskrivet utan 

även dess grundläggande syfte, normer och värderingar och hur de omsätts i praktiken. 

 

En intervjuperson på Centigo beskriver att de har en värdegrund som man arbetar utifrån, men 

saknar i övrigt detaljerade regler för hur arbetet ska bedrivas: 

 

Citat 10: 

“Vi har ingen personalhandbok som säger eller där det står hur vi ska förhålla oss till 

varandra o så vidare, nåt sånt finns inte här utan det är upp till dig o…alltså vår 

personalhandbok är ju vår värdegrund./.../ Så fort du börjar sätta upp en regel då börjar du 

också tumma på det personliga ansvaret. För nästa gång tenderar du att vilja sätta upp en 

regel till o då blir det en regelstyrd organisation. Så det är mycket lättare, du kommer mycket 

mer lättvindigt undan som ansvarig genom att sätta upp en regel, så här får man inte göra.“ 

 



33 
 

Här kan vi se att arbetet och hur medarbetarna ska bete sig mot varandra styrs av deras 

värdegrund (rad 3) och inte av regler (rad 3-4). Vi tolkar i detta citat att intervjupersonen 

menar att genom att inte ha regler får varje medarbetare mandat och möjlighet att utifrån 

situation och omständigheter välja vad som passar bäst just då. Detta istället för att det finns 

exakta regler som säger att du måste göra på ett visst sätt. 

 

Från Centigos hemsida beskrivs tre stycken värderingar. Dessa är: Professionalism, 

Entreprenörsanda och Balans. De har även tre stycken fundament, vilka är: Kollektivt 

ledarskap (“innebär att allt ansvar ska distribueras och delegeras så långt som möjligt. Det 

betyder att ansvar först och främst tas av individen och endast i sista hand av styrelsen.”) 

Oberoende (“Centigo ska alltid vara så lönsamt att det är självfinansierat och ägas av personer 

med djupt engagemang i företaget.”) Ambitionsdrivet (“betyder att vi utvecklas i takt med 

summan av våra medarbetares individuella ambitioner”) 

 

På Björn Lundén har man en personalhandbok som beskriver detaljer för bland annat antal 

friskvårdstimmar och en IT-policy av säkerhetsskäl. I övrigt finns inga regler för exempelvis 

hur mycket man själv får köpa in för utan detta baseras på en känsla för vad som är rimligt. 

Sammantaget tolkar vi det som att det är värderingar och en känsla för rätt och fel som styr 

arbetet. Om man är osäker vad som är rätt eller fel rådfrågar man en kollega som har arbetar 

längre, hur de brukar göra. En intervjuperson beskriver det som att det “sitter i väggarna” och 

att hur de jobbar bygger på vad de gillar och vad som känns bra för gruppen. 

 

Utifrån hur intervjupersonerna uttrycker sig får vi en inblick i det aktör-nätverk i vilket 

värdegrund som symbol materialiseras i exempelvis personalhandböcker, policydokument, 

hemsidor på internet. Denna värdegrund översätts mellan och genom olika aktörer 

som  uttrycker sina tankar om de normer som finns i respektive organisation. 

 

6.2.2 Individfaktorer 

Med individfaktorer menar vi olika egenskaper som en individ har och som påverkar om de 

passar in i dessa chefslösa organisationers decentraliserade struktur och värdegrunder. 

 

Personliga egenskaper 

Från samtliga tre företag har intervjupersonerna uttryckt att det krävs vissa egenskaper för att 

passa in i deras organisationer och att det vid rekrytering är viktigt att anställa personer som 

delar organisationens värderingar och sätt att arbeta. En intervjuperson på Grannvård 

beskriver att deras organisation inte passar alla: 

 

Citat 11 

“Vi har ju några som har blivit anställda som tror att det här låter ju som ett jättebra sätt att 

jobba på men efter ganska kort tid, man vill ha en chef och skylla på eller man måste, en del 

vill inte jobba på det här sättet. Det passar inte alla och det tar ganska lång tid för folk att 

ställa om sig om de kommer från vara anställd på till exempel på kommun eller landsting 
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/.../Vi har en modell som vi brukar köra. Skall vi anställa någon ny så är det först och främst 

om någon har en gammal kollega eller någon man känner som söker jobb som man vet att är 

en bra person, som skulle passa in i gruppen.“ 

 

Intervjupersonerna har från samtliga tre företag lyft fram vikten av att de anställda har vissa 

personliga egenskaper för att de ska kunna arbeta och trivas i ett chefslöst företag. Det har inte 

alltid varlit lätt för nyanställda som kommer från andra företag och det har tagit tid för dem att 

passa in. 

 

Nedan har vi valt att beskriva de egenskaper som framkommit tydligast i intervjumaterialet, 

engagemang, ansvar och förtroende. 

 

Engagemang 

Engagemang framkommer som en viktig personlig egenskap. Samtliga intervjupersoner 

uttrycker att det finns ett driv hos de som jobbar i dessa organisationer. 

 

Citat 12: 

“Jag skulle nog säga att i ett sånt här företag, nu tror jag inte vi är jätteunika men kulturen i 

det här företaget och personer vi anställer tror jag är lagda lite åt det hållet att man är driftig 

och att man vill jobba att man vill liksom, jag tror det märks på att man är drivande, det finns 

liksom ledargestalter egentligen om man ska se det som så. Så att det är ofta väldigt mycket 

viljor o starka personer det finns absolut här också. Men däremot så behöver man ingen 

formell titel på det utan man får möjlighet att utagera sina egna vad ska man säga 

egenskaper, att man har möjlighet att jobba med det som man är bäst för.”  

 

Hur intervjupersonen, i citat 12, berättar och uttrycker sig rörande engagemang kan vi se på 

rad 3 när hen berättar att många vill jobba och att man är ”driftig” och “drivande” vilket vi 

tolkar som uttryck för hur de talar om och skapar bilden av individer som passar i deras 

verksamhet. Det som uttrycks i citatet att det inte behövs någon titel, tolkar vi som att ingen 

titel bestämmer vad du ska göra utan vad du vill göra kommer inifrån dig själv. Vi kan även 

se att engagemang som egenskap är något man gör. Detta kan vi se uttryckas på rad 6 med 

orden “möjlighet att utagera”. “Utagera” tolkar vi som att det är något man gör även om vi 

inte här kan se närmare vad exakt det är som görs. 

 

För att något ska utföras krävs ett engagemang från en eller flera medarbetare. Det är mycket 

upp till den enskilda medarbetare hur mycket man vill jobba, vad man ska jobba med eller 

vilka initiativ man tar. Om ingen har ett engagemang att driva en fråga kommer inget heller 

att bli gjort. Därför ser vi att engagemang är en komponent som påverkar en individs agerande 

i en organisation, i detta fall som aktör och bärare av många symboler däribland beslut. 

 

Ansvar 

Ansvar är något som är starkt kopplat till beslut (Brunsson & Brunsson, 2014). Samtliga 

intervjupersoner har uttryckt att ansvar är viktigt i deras organisationer. Vi frågade 

intervjupersonerna vad ordet ansvar betyder och fann att de flesta uttryckte det som att ansvar 
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är att “stå till svars” för det man gjort eller “se till att få saker gjorda”. Detta tolkar vi som att 

man tar konsekvenserna av hur man redan har handlat samt att man även kan ta ansvar för 

något som ska ske i framtiden, som ännu inte har hänt. 

 

En intervjuperson på Centigo beskriver ansvarsfördelningen och vem som ansvarar för 

konsekvenserna av ett beslut: 

 

Citat 13: 

“Även om vi inte har några chefer så har vi ju väldigt tydliga ansvarsområden där en person 

har ansvar för ett visst område o sen så, ja, för att jag har ju väldigt mycket beslut själv i min 

roll som jag inte skulle ha på de flesta andra konsultbolag. Vilket är ganska bra då tycker jag 

men det kräver ju mer av individen på det sättet att man kan inte lita på att nån annan ska 

fatta besluten åt en och man måste själv förutse konsekvenserna av sina beslut här och hur 

det kan påverka andra. “ 

 

Intervjupersonen uttrycker i citat 13 att det finns tydliga ansvarsområden (rad 1), men att varje 

medarbetare själv måste ta ansvar (rad 2-3) i de beslut de tar. Som individ måste man själv ta 

konsekvenserna och förutse hur det kan påverka andra. Kopplingen mellan beslut och ansvar 

uttrycks här då intervjupersonen kopplar ansvar till beslut genom förståelsen att tänka igenom 

ett besluts konsekvenser (rad 4) och på det sättet krävs det mer av individen, då den inte kan 

ifrånsäga sig ansvaret till någon chef (rad 4-5). 

 

Den formellt juridiska ansvarsfördelningen är lika på samtliga företag genom att de har en VD 

och/eller styrelse för att lagen kräver det. Däremot hur den övriga ansvarfördelningen fördelas 

skiljer sig i de tre företagen. På Centigo finns formellt utsedda ansvariga för olika 

affärsenheter och kundteam. Dessa är då mer ekonomiskt involverade i organisationen, som 

exempelvis delägare. Den så kallade operativa ledningen består av delägare och ansvariga för 

respektive område roterar på perioder om två till tre år. Man resonerar som så att det alltid 

finns en som är ansvarig fullt ut mot exempelvis en kund. På Grannvård är alla ansvariga för 

den operativa verksamheten då det bara finns ett arbetslag som alla är den del av, men det 

finns olika ansvarsroller för olika funktioner. Dessa funktioner roterar på olika personer för att 

motverka fasta strukturer. Detta har man valt för att motverka hierarkier och maktposititioner. 

På Björn Lundén finns inga formellt ansvariga utåt, men det finns ansvariga för olika 

funktioner eller frågor på avdelningarna. Dessa tar på sig det själva, exempelvis att man vill 

driva en fråga och då får man förtroendet att ansvara för det. 

 

Med informellt ansvar menar vi det ansvar som exempelvis inte står i något anställningsavtal 

eller på hemsidor. Det kan vara att man är ansvarig för ett visst projekt eller att man helt 

enkelt utför sina arbetsuppgifter. På samtliga företag gäller att informellt ansvar tas frivilligt 

och inget som man blir ålagd att göra. En intervjuperson beskriver en situation där någon 

spillt kaffe på golvet och gått därifrån utan att torka upp efter sig. Hen menar att det står ju 

inte någonstans att du ska torka upp efter dig, men du har ju dock ett ansvar som individ att 

göra det. 
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På Björn Lundén resonerade två av intervjupersonerna som så att relationen mellan beslut och 

ansvar ligger i att har man förankrat en idé bland alla i personalgruppen som alla sagt ja till så 

läggs ansvaret på alla även om man inte varit med och genomfört arbetet. Här resonerar 

intervjupersonerna som så att det inte fyller någon funktion att skylla på någon eller leta en 

syndabock när alla varit med och tagit ett beslut som inte gick som planerat. Därmed är alla 

ansvariga vad gäller konsekvenserna. En intervjuperson på Björn Lundén resonerar om det är 

skillnad på att ha och att ta ansvar: 

 

Citat 14: 

“Int: Kan man ha ansvar utan att göra nåt? 

IP: Ja det gissar jag att man kan, men då blir det fel egentligen. Du kan ha ansvar för 

någonting men det är inte säkert att du tar det ansvaret. För det är när man tar ansvar det är 

då det är bra. Tänker jag det måste vara det som är tanken att man tar ansvar för någonting. 

Du har ansvar då har du bara fått någonting till dig men det är inte säkert att du sköter dig 

då. Du kan ha ansvar för en produkt men inte säkert att du gör det bra.” 

 

Intervjupersonen skiljer på att “ha” och att “ta” ansvar. Vi tolkar det som att “ha” är ett 

uttryck för att ansvar är något, det vill säga ostensivt. Bara för att du har exempelvis en roll 

som heter kundansvarig och du är kundansvarig, betyder det däremot inte att du “tar” det 

ansvar som det är tänkt. För att du ska “ta” ansvar måste du göra något. Intervjupersonen 

uttrycker detta görande som att sköta sig och att göra något bra. Vi kan här se hur ansvar 

uttrycks och skapas som något ostensivt genom att säga att man kan “ha ansvar” (citat 14, rad 

2). Även om vi inte kan genom materialet få fram hur ansvar görs leder oss uttrycket “att ta 

ansvar” in på att ansvar är även något man gör. 

 

Det samtliga organisationer, utifrån vår tolkning, har gemensamt är att det informella och 

personliga ansvaret blir mer centralt, då det inte finns chefer som vanligtvis förväntas ta mer 

ansvar än andra i en hierarkisk organisation. 

 

Förtroende 

Intervjupersonerna nämner tillit och förtroende i olika sammanhang. På Grannvård talar man 

om att ett av deras fundament är att det finns ett förtroende för medarbetarna som 

yrkeskunniga. Detta kan vi se i citat 8 under 6.5.1 decentralisering. Där kan vi läsa hur 

förtroende uttrycks i citatet på rad 1: “Våran tilltro som vi har är ju att folk i sin profession är 

de mest lämpade att leverera vår vision vad gäller vård”. Sjuksköterskorna ska i sin profession 

uppfylla syftet, som är att möjliggöra för varje klient att leva så fritt som möjligt. Vi tolkar det 

som att de litar på varandras kompetens och kunskap. En intervjuperson på Björn Lundén 

säger att hen inte behöver lägga sig i allt utan att det är bättre att de som jobbar med det eller 

har mer kunskap om något tycker någonting: 

 

Citat 15: 

“Ja som person känns det ju fantastiskt att folk tror att jag kan ta det där ansvaret och de 

litar på att jag gör det bra./.../eller så gör det kanske att jag tackar ja för jag har ändå fått det 
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förtroendet och frågan  igen då betyder det att jag är kompetent på nåt sätt och klarar av 

saker.” 

 

Även detta tolkar vi som att personen har förtroende för kollegornas kompetens. 

 

Vi tolkar det sammanfattningsvis som att det finns ett förtroende inom organisationerna att de 

anställda sköter sitt jobb. Som vi visade under Personliga egenskaper så anställer man 

medarbetare som passar in i organisationen och litar på att de trots ett stort handlingsutrymme 

och mandat att ta beslut håller sig inom vissa ramar. Dessa ramar är de grundläggande 

värderingar som finns inom organisationen. 
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7. Avslutande diskussion 

7.1  Summering 

Det blev ett kaos, men inte i den bemärkelsen som Laloux menar i citatet som finns i 

uppsatsens bakgrund, utan i vårt försök att studera och förklara beslut. Det är ett gytter av 

begrepp, idéer och tankar om hur beslut bör tas, hur man tror det tas och hur det egentligen 

sker.  Vad vi kommit fram till är att beslut är ett mångdefinierat begrepp, men vi har funnit att 

vi kan se beslut som en symbol.  

 

För att kunna svara på vår frågeställning o hur beslut tas och färdas har vi definierat ett beslut 

som en symbol. Symboler är materialiserade idéer. För att en idé skall kunna färdas vidare 

måste den materialiseras. Denna materialisering kan utmynna i tal, skrift, ting och handling. 

Denna symbol skapas performativt av mänskliga aktörer. En organisation ser vi som ett aktör-

nätverk i vilket symbolen kan färdas mellan olika aktörer. Både mänskliga och icke-

mänskliga aktörerer blir centrala för att symbolen skall kunna färdas. Aktörerna kan välja vad 

de vill göra med den.  

 

Svaret på vår frågeställning om hur beslut tas i chefslösa organisationer är att det sker genom 

olika övergripande processer, i vilka beslut som symbol skapas. En process är individuell, 

vilken sker inom en individ. En annan är att det sker sekventiellt i olika steg tillsammans med 

andra aktörer samt att det sker kumulativt i en mer otydlig och svårfångad beslutsprocess.  

 

Svaret på vår frågeställning om hur beslut färdas är att när beslutet har skapats är det tänkt att 

det skall översättas vidare i en handling. För att detta skall ske krävs det att information om 

beslutet sprids. I detta spridande är både mänskliga och icke-mänskliga aktörer inblandade. 

Om dessa aktörer väljer att ej sprida och översätta beslutet kommer ej den tänkta handlingen 

att ske.  

 

Vår sista frågeställning gäller vilka faktorer som påverkar beslut i chefslösa organisationer. 

Utifrån empirin har vi funnit sex stycken faktorer. Två av dessa faktorer är organisatoriska: 

decentralisering och värdegrund. Dessa ger varje medarbetare mandatet att i praktiken ta 

beslut, att ansvar, mandat och tagandet av beslut sammanfaller till samma aktör. Vi har även 

funnit fyra individfaktorer som är: personliga egenskaper, engagemang, ansvar och 

förtroende. Dessa blir viktiga när mandatet och ansvaret sammanfaller som vi kan se sker av 

decentraliseringen.  

 

Den kunskap vi menar att vi har gett om chefslösa organisationer är att individen med dess 

egenskaper blir viktiga. Dessa får förtroendet att genom engagemang omsätta idéer i 

praktiken. De måste själva ta ansvar för att detta sker och även ta konsekvenserna av det. 

Organisationen möjliggör detta genom decentralisering och värdegrunder. 
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7.2  Diskussion av relationen mellan resultat/analys och tidigare 

forskning 

Eftersom vi inte funnit någon tidigare forskning om hur beslut tas och färdas i chefslösa 

organisationer, kan vi inte jämföra vårt resultat med likvärdiga organisationer. Däremot kan vi 

jämföra hur beslut tas i hierarkiska organisationer och där har vi funnit att modellerna 

motsvarar redan befintliga. Vi har därmed inte funnit att beslut tas på andra sätt i chefslösa 

organisationer mot hur de tas i andra organisationsmodeller. Langleys et al. (1995) tankar om 

att öppna upp beslutsprocessen och se vad som ligger under begreppet beslut tillsammans med 

ett ANT perspektiv har dock gett nya kunskaper om hur beslutsfattande i chefslösa 

organisationer ser ut.  

7.3  Diskussion av relationen mellan resultat/analys och teori 

Vid val av teori så vinner vi viss kunskap medan annan kunskap faller bort och vi har genom 

vår studie och val av ANT som teori förlorat någonting men vunnit något annat. Genom att vi 

väljer att utgå från ANT har vi valt bort andra teorier. Precis som Latour (1998) i sin studie av 

forskare i Brasilien har vi förenklat verkligheten gällande beslut i de undersökta 

organisationerna. Vi har förlorat detaljrikedomen, men genom att vi översatt denna verklighet 

till inspelade intervjuer, transkriberingar, utskrifter, mindmaps och slutligen till denna uppsats 

kan verkligheten transformeras och färdas vidare. De som läser denna uppsats kan ta del av en 

förenklad bild av organisationerna och beslutsfattandet i dem. För att kunna se 

detaljrikedomen måste de bege sig ut i fältet, men om de ser på en viss detalj i 

beslutsprocessen, exempelvis handuppräckningen som vi beskrivit i denna uppsats, ser de 

istället inte helheten.  

 

Översättning är ständigt pågående och har varken början eller slut (Latour, 1998:258-259). 

För att kunna se vad som händer i översättningskedjan (Figur 3) måste vi ta vår utgångspunkt 

någonstans. Vi har i stort valt att ta utgångspunkten i beslut. Detta innebär i praktiken att vi 

har intervjuat personer som kan berätta om vad som hänt i dåtiden. Vi kunde vid 

intervjuögonblicket gå tillbaka i översättningskedjan och se vad som hänt och vi kan nu när 

uppsatsen är skriven gå tillbaka och se de översättningar som skett sedan intervjuerna. Precis 

som Callon (1986:81) säger är översättning en process, som blir synlig först efteråt när den 

blivit ett resultat. Vi ställer oss frågande till vad vi egentligen kan säga om verkligheten då vi 

genom intervjuer fått beskrivet för oss en mental bild som skapats av erfarenheter, minnen 

och tidigare erfarenheter som beskrivits ostensivt genom olika begrepp. Detta diskuteras 

närmare i följande avsnitt där vi diskuterar valet av metod.  
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Figur 3 

 

7.4  Diskussion av relationen mellan resultat och metod 

Vår datainsamlingsmetod var kvalitativa intervjuer. Langley et al. (1995:262, 265) menar att 

den mesta forskningen kring stegvisa beslutsmodeller bygger på intervjuer, som i sin natur är 

retrospektiva. Detta betyder att människor i efterhand berättar om hur de tog ett beslut och 

precis som även Brunsson och Brunsson (2014:20-21) menar så efterrationaliserar människor 

det som hänt. Detta innebär alltså att beslutsprocesserna förefaller mer logiska än vad de 

egentligen är. Det var vår ambition att som komplement till kvalitativa intervjuer, utföra 

observationer, något vi tyvärr inte fick möjlighet till. Vi tror dock inte att vi hade fått ett annat 

resultat, dock hade vi troligtvis fått mer djupgående kunskap om hur det egentligen går till. 

För att få en så pass djupgående kunskap hade vi dock behövt utföra ett flertal observationer 

under längre tid, vilket ej är möjligt inom ramen för en uppsats på kandidatnivå. Även om vi 

har fått svar på våra frågeställningar utifrån den intervjubaserade empirin skulle en 

observationsstudie ge oss rikare svar.  

7.5  Implikationer för vidare forskning 

Vi har i denna studie studerat chefslösa organisationer utifrån beslut. Som vi tog upp i 

inledningen finns det flera fenomen som är kopplade till beslut, som även är centrala delar i 

organisationer, exempelvis makt och ledarskap. Det skulle vara intressant att se vad som 

framkommer om vi väljer att studera chefslösa organisationer utifrån makt och ledarskap eller 

andra fenomen istället. Vi skulle gärna se fler studier av andra former av organisationer än de 

klassiskt hierarkiska då organisationsutveckling är något som ständigt pågår. Vi människor är 

nyfikna och vissa är mer ifrågasättande än andra. Bara för att man har organiserat sig på ett 

sätt, behöver det inte betyda att man alltid behöver göra på det sättet. Nya 

organisationsmodeller ifrågasätter hierarkin, men frågan är om de bara är en annan form av 

hierarki. Fler studier krävs om denna omformning och vad vi kan säga om den nya formen. Vi 

påstår inte att den ena organisationsmodellen är bättre än den andra. Däremot får det olika 

konsekvenser för människorna som är med och skapar dem. Om trenden mot andra typer av 

hierarkiska organisationer fortsätter är det intressant att undersöka vilka konsekvenser detta 

sätt att arbeta får för människor.  
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Som vi nämner i metodkapitlet var vår intention att genomföra observationer. Även om vi 

aldrig kan komma helt nära verkligheten anser vi att observationer är närmare verkligheten än 

vad intervjuer är, inte minst om vi ser till tidsaspekten. Intervjuer har gett oss indikationer på 

hur beslut ser ut i chefslöa organisationer. En närmare observationsstudie skulle kunna ge oss 

mer detaljerad information om vad som egentligen görs när beslut tas och färdas. 
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Bilaga 1 Intervjuguide 

 

Bakgrund 

Hur länge har du jobbat på det här företaget och vad har du gjort innan? 

Kan du berätta kort om dina nuvarande arbetsuppgifter? 

Hur ser organisationsstrukturen ut? 

Vilka avdelningar och arbetsuppgifter finns det, kortfattat? 

 

Beslut 

Vad betyder ordet beslut för dig? 

Finns det olika typer av beslut? 

Hur tas beslut hos er? Kan du beskriva en typisk beslutsprocess? 

Vilka saker i arbetet är du själv med och tar beslut om? 

Finns det saker som endast vissa personer beslutar om? 

Skrivs beslut ned på papper eller i datasystem eller liknande? 

När ett beslut har tagits, vad händer sen? 

Hur får du reda på beslut som tagits? 

Hur informerar du andra om beslut som du har tagit? 

Hur lång tid tar det för ett beslut att omsättas i praktiken? 

Hur följs besluten upp? 

Hur ser det ut när ett beslut har genomförts i praktiken, är det synligt för alla? 

Vad händer om inte ett beslut leder till det som är tänkt och vad kan det bero på? 

 

Beslut och ansvar 

Vad betyder ordet ansvar för dig? 

Hur ser du på ansvar i just ditt arbete? 

Har ni olika ansvarsområden? 

Hur ser du på relationen mellan ansvar och beslut? 

Finns det tillfällen då ansvar inte tas gällande beslut och vad beror det på i så fall? 

Hur ser du på individuellt kontra kollektivt ansvar? 
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Bilaga 2 Missivbrev 

 

Hej!  

Vi heter Mattias och Lina och läser vår sista termin på personalvetarprogrammet vid 

Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet.  

Vi arbetar nu med vår C-uppsats där syftet är att söka en djupare förståelse för hur beslut 

tas, färdas och genomförs i en chefslös organisation. Vi vill även undersöka hur ansvaret ser 

ut kopplat till beslut. 

Vi kontaktar dig och Grannvård med förhoppningen att kunna samla in vårt empiriska 

material på er organisation. Vi vill genomföra mellan fem och tio intervjuer, vardera mellan 

30 och 60 min med personal med olika positioner. Vi skulle även vilja få möjlighet att delta 

under ett eller flera möten där syftet är att fatta beslut för att kunna observera hur det 

fungerar i praktiken. Om det finns möjlighet, och om sådana finns, önskar vi ta del av era 

formella styrdokument gällande beslutfattande. Preliminärt har vi tänkt genomföra 

observationerna och intervjuerna under april månad. 

Vi utgår från vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Både observationerna och 

intervjuerna kommer att vara konfidentiella och anonyma så varken personer eller namnet 

på er organisation kommer att kunna härledas i vår uppsats. Deltagandet är helt frivilligt och 

kan avbrytas när ni vill. Då uppsatsen är godkänd kommer den publiceras på Uppsala 

universitets databas DIVA. 

Vi hoppas att ni vill delta i vår studie! Om inte just du kan delta får du gärna vidarebefordra 

detta mail till någon du tror vill delta. Har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss via 

telefon eller svara på detta mail. Mattias Hildén, 070-XXXXXXX eller Lina Eriksson, 070-

XXXXXXX.  

Handledare: Daniel Normark, daniel.normark@ekhist.uu.se 

Med vänliga hälsningar 

Mattias Hildén och Lina Eriksson           
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Bilaga 3 Mindmap över kodningen 
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Bilaga 4 Deklarering 

 

 


