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The thing about democracy, beloveds, is that it’s neither orderly 

nor quiet. It requires a certain relish for confusion. 

-Molly Ivins 

Inledning 
Demokrati, medbestämmande och deltagande är begrepp som idag i växlande men växande 

grad präglar personalpolitiken på svenska arbetsplatser. Det finns ofta en hög ambition att 

göra anställda delaktiga i utformningen av sin egen arbetssituation, både från en politisk och 

ideologisk utgångspunkt med starka fackföreningar och arbetslivslagar, och ett mer praktiskt 

perspektiv baserat på organisationsidéer för att minska konflikter och öka trivseln med 

effektivare arbete och ökad lönsamhet som mål. Demokrati brukar kallas för folkstyre, vilket 

också är den lexikala översättningen från antik grekiska. Det är ett begrepp som historiskt sett 

oftast handlat om att politisk makt och myndighetsutövande i ett samhälle skall utgå ifrån och 

representera medborgarnas vilja.1 Men även andra sammanhang där begreppet myndighet inte 

direkt förekommer kan vara mer eller mindre demokratiska. Ett mer generellt sätt att beskriva 

begreppet demokrati än att tala om nationssamhällen, är att tala om individers rättigheter och 

om gemensamma beslut. En enskild person ska ha rätt att påverka sin egen situation. Beslut 

som påverkar en grupp människor ska tas gemensamt och jämlikt av den gruppen människor. 

Det kan gälla invånarna i ett land, medlemmarna i en förening eller anställda i en arbetsgrupp. 

Samma grundidé gäller.  

 

Här bör retoriska tankegångar kunna spela en stor roll. Inom retoriken finns det kvalificerade 

verktyg för att analysera och hantera kommunikation, argumentation, förhandlingar och 

konflikthantering, alla med anknytning till det breda begrepp vi kallar demokrati. Mitt intresse 

för retorik rör sig runt praktisk tillämpning av retoriska begrepp för att bättre förstå hur 

människor samverkar och kommunicerar, till exempel i arbetslivet eller den politiska sfären. 

För att på en praktisk nivå kunna undersöka detta krävs konkreta, handfasta verktyg. I denna 

uppsats presenterar jag en metod för att undersöka arbetsplatsdemokrati. Metoden utgår från 

retorisk teori och kombineras demokrati- och organisationsteori för de specifika 

förutsättningar som demokratiskt beslutsfattande på arbetsplatser innebär.  

                                                 
1 Hadenius, Axel. Demokrati: en jämförande analys, Stockholm: Liber, 2001, Sid. 10. 
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Syfte 

Syftet med denna uppsats är att finna en retoriskt baserad metod för att utvärdera demokratisk 

kvalitet i specifika situationer på arbetsplatser. Denna metod ska kunna användas av en 

retorikkonsult eller en personalchef på ett företag för att få en uppfattning om 

förutsättningarna för medbestämmande bland de anställda.  

 

Jag utgår från en hypotes; att förutsättning för arbetsplatsdemokrati går att bedöma i tillgången 

till fördelaktiga retoriska situationer. Denna undersökningsmetod har jag sedan provat på 

arbetsplatsen Nutek och en specifik situation där, en flytt av verksamheten till nya lokaler. Det 

jag har undersökt är den demokratiska miljön i samband med flytten, vilket innebär den totala 

bilden av information till de anställda och de anställdas delaktighet i beslutsprocessen. 

Undersökningen på Nutek är ett försök att stärka hypotesen. Är metoden effektiv och 

kriterierna relevanta, bör undersökningen kunna belysa styrkor och svagheter i Nuteks 

förutsättningar för god arbetsplatsdemokrati.  

 

Uppsatsens fokus är alltså inte en undersökning av en specifik retorisk frågeställning med 

Nutek som forskningsobjekt, utan en framtagning av undersökningsmetod och 

bedömningskriterier. Den innehåller en teoretisk utredning som huvuddel och ett praktiskt 

försök att använda metoden som en kompletterande utvärdering. 

Uppsatsens disposition 

Uppsatsen består av två delar. Huvuddelen är en utredning av retorisk teori, demokrati- och 

organisationsteori för att hitta gemensamma beröringspunkter, samt formulera en 

undersökningsmetod och bedömningskriterier tänkta att appliceras på en retorisk 

fältundersökning. Därefter beskriver uppsatsen ett förslag på en sådan retorisk 

undersökningsmetod. Uppsatsen fortsätter med ett försök till undersökning och analys utefter 

föreslagen metod och avslutas med en utvärdering av undersökningens genomförande och en 

diskussion om metodens och kriteriernas möjliga tillämpningar och hållbarhet.  
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Definitioner 

I Maktutredningen skriver Edmund Dahlström om begreppet företagsdemokrati att ett företag är 

en hierarkisk organisation bestående av tre huvudintressenter; ägare, företagsledning och 

anställda. Dessa utgör organisationens medlemmar. Graden av företagsdemokrati bestäms av 

spridningen av makten mellan medlemmarna.2 Detta är en tanke som lätt kan överföras på 

andra organisationer än företag. Även offentliga sektorn och statliga institutioner, förbund och 

ideella föreningar har liknande organisationer med huvudmän (ägare av företag, 

uppdragsgivare till institutioner och finansiärer av föreningar), ledning samt medlemmar på 

gräsrot och verkstadsgolv. I denna uppsats används begreppet organisation för alla 

organisationer med liknande uppdelning mellan ledning, ”anställda” och huvudmän med 

ekonomisk makt. 

 

I uppsatsen förekommer två termer som inte är förankrade i tidigare teori, utan sådana som jag 

anammat här för att sätta enkla etiketter på ofta komplexa företeelser: 

 

• Retorisk miljö. Uppsatsen ämnar hitta verktyg för att ge en allmän bild av 

förutsättningarna för kommunikation inom ett avgränsat område, eller mer specifikt på 

en arbetsplats. En sådan beskrivning fokuserar på de mest påtagliga faktorerna och de 

mest troliga förutsättningarna vid retoriska situationer inom organisationen, även om 

enskilda situationer givetvis kan skilja sig från detta. Dessa faktorer och förutsättningar 

är de som åsyftas när jag i uppsatsen nämner retorisk miljö. 

• Beslutsdomän. Ett viktigt demokratiskt ideal enligt utredningen nedan är principen att ett 

beslut ska tas gemensamt av de som påverkas av beslutet. Jag kallar en frågas 

utbredning i organisationen, de individer som skall inkluderas i beslutet, för frågans 

beslutsdomän. Beroende på frågans natur kan detta vara en enskild anställd, eller allt 

från en avdelning till hela organisationen. I vissa fall kan beslutsdomänet för en fråga 

vara hela organisationen samt dess huvudmän och övriga intressenter. 

 

                                                 
2 Dahlström, Edmund. Arbetets maktförhållanden. Stockholm: Regeringskansliets offsetcentral, 1989 Sid. 19 
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Avgränsningar 

Uppsatsen har bland annat sin utgångspunkt i delar av Edmund Dahlströms bidrag till 

Maktutredningen, främst en distinktion mellan ekonomisk makt över verksamheten och makt 

över övriga frågor i verksamheten som inte påverkar huvudmannen.3 Även 

organisationsforskare som Pusic och Rhenman understryker denna distinktion. (Se mer om 

detta under rubriken Demokratiska element på arbetsplatsen.) Det uppsatsen fokuserar på är 

inte ekonomisk makt eller politisk makt som styr organisationers produktions- eller 

uppdragsverksamhet, utan arbetsplatsdemokrati, i vilken mån medarbetare som grupp och 

som individer har möjlighet att påverka sin egen arbetssituation och miljö. 

 

Uppsatsens teoretiska del behandlar vad demokrati och demokratiskt deltagande innebär, men 

svarar ej på frågan varför organisationer bör vara demokratiska. Uppsatsen ämnar endast 

tillhandahålla ett verktyg för de som har demokratiska ambitioner med sin organisation. 

Undersökningen på Nutek granskar de anställdas förhållande till de specifika 

kommunikationskanaler och beslutsorgan som skapats eller informellt uppkommit för 

flyttprojektet. Undersökningen ämnar inte svara på frågor om Nuteks demokratiska kvalitéer 

utanför just det nämnda flyttprojektet. 

 

Tidigare forskning 

Forskning om företagsdemokrati och den kommunikativa miljön på arbetsplatser har drivits 

aktivt under en längre tid med företagsekonomiska, sociologiska och politiska förtecken.  

 

I Stormarknadens nya maktordningar, en avhandling från 2006 av Elin Kvist vid Sociologiska 

Institutionen vid Umeå Universitet, beskrivs en stormarknad under organisationsförändring, 

mot mer medbestämmande och autonoma arbetsgrupper. Målet var att studera hur det 

vardagliga arbetet påverkas av förändrade arbetsförhållandet rotade i en ny arbetsmarknad. 

Studien visar på att rotation av arbetsuppgifter och ökad flexibilitet att kontrollera de egna 

arbetstiderna ger ett högt engagemang, känsla av ansvar och arbetsmotivation bland 

medarbetarna. Men samtidigt är resurser och marginaler i pengar och tid för att utnyttja denna 

                                                 
3 Dahlström 1989, Sid. 27 
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frihet begränsad. Och ökad autonomi i arbetslag ökade också acceptansen i gruppen för högre 

arbetsbelastning tilldelad av ledningen.4 Studien visar också på en könsskillnad. Många 

anställda, i synnerhet män, upplevde att de nya förhållandena gav dem en mer varierad 

arbetssituation, med fler olika arbetsuppgifter. Men dessa ”nya” förhållanden hade länge varit 

vardag för många andra, främst kvinnor, på arbetsplatsen. Enda skillnaden var då en 

formalisering av deras arbetsförhållanden.5 Så demokratisering och mandatspridning innebär 

inte nödvändigtvis förbättrade förhållanden för anställda – det måste åtföljas av resurser att 

utnyttja dem. Demokrati är inte bara en politisk ambition, utan har också en 

investeringsdimension. En annan aspekt i studien är teknik. Arbetslagen på stormarknaden har 

blivit mer självständiga och en viktig orsak till detta är teknisk utveckling, införande av 

datorsystem för logistik med mera, teknik som alla arbetslag använder själva. Systemen har 

samtidigt ökat självbestämmandet bland grupper och individer, men har också inneburit ökade 

möjligheter för övervakning via datorloggar av alla anställdas aktiviteter.6   

 

Arnolder och Klöcker-Larsen genomförde mellan 1975 och 1977 en intervjubaserad 

undersökning av TAP-arbetarna (Teknisk Administrativt Personale, olika former av teknisk 

och administrativ servicepersonal) på tre danska universitet och högskolor. Här fokuserade 

Arnolder och Klöcker-Larsen inte på den faktiska demokratiska kvalitén i samband med 

organisationsförändringar, utan på hur de anställdas upplever sin egen situation, och hur 

demokratisering och medbestämmande påverkade medarbetarnas personliga utveckling.7 

Undersökningen visar på en betydande utveckling för de som under en längre period får ökad 

möjlighet att delta i organisationernas beslutsfattande. Ökad trivsel i arbetet, ökat intresse för 

organisationen som helhet och ökad förståelse för tagna beslut och processen för att nå fram 

till dessa. Undersökningen visar dock också att detta inte sker omedelbart, utan är en pågående 

process under de tre år som studien pågick. Deltagande och representation var en påbjuden 

                                                 
4 Kvist, Elin. Stormarknadens nya maktordningar, Umeå: Print & media Umeå Universitet, 2006, sid. 172 

5 Ibid. sid. 123-126 

6 Ibid. sid. 75 

7 Arnoldus, Marly och Klöcker-Larsen, Liza. ”Medinflydelse og personlig udvikling” I: Agersnap, Torben (red.), 

Demokrati i organisationer, Köpenhamn: Erhvervsøkonomisk forlag, 1978, sid. 49-50 
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förändring som gick från nyhet till praxis och till slut till institution innan dess effekt på 

medarbetarna kunde slå igenom helt.8  

 

Teoretisk utredning 

Den analysmetod uppsatsen har som syfte att beskriva och testa utgår ifrån retoriska begrepp 

och beskrivningsmodeller. En del av dessa, som den retoriska situationen, utgår traditionellt 

från den enskilde kommunikatören och dennes förutsättningar. Jag ämnar visa på att samma 

begrepp går att användas för att beskriva en retorisk miljö, och förutsättningar för 

kommunikation mellan medlemmar i en avgränsad gemenskap. Under rubriken ”Retorisk 

teori” redovisar jag de retoriska begrepp som blir relevanta i undersökningsmetoden. Dels 

retorisk situation, som ger metoden sin struktur, dels andra retoriska och retoriskt relevanta 

begrepp från närliggande discipliner som används för att kartlägga den retoriska miljön. 

 

Men för att det ska kunna handla om en bedömning och inte bara en beskrivning, behövs här 

påtagliga kriterier. Och mitt syfte var specifikt att värdera beslutsfattande på arbetsplatser med 

personaldemokratiska ambitioner. Därför följer avsnittet ”Demokrati- och organisationsteori”, 

som sammanställer kriterier ifrån dessa två forskningsgrenar, för att bedöma denna retoriska 

miljö utifrån ett arbetsplatsdemokratiskt perspektiv. Denna sammanställning ger oss en 

arbetsplatsdemokratisk idealbild, som vi kan jämföra olika aspekter av den retoriska miljön emot. 

Denna del av uppsatsen är mer grundlig och använder en högre grad av exemplifiering än det 

retoriska avsnittet, och mer än vad som vanligen är brukligt i en stringent skriven akademisk 

uppsats. Detta eftersom jag med uppsatsen har som syfte att tillhandahålla ett praktiskt 

redskap för främst retoriker, och jag därför förutsätter större förkunskaper från läsarna vad 

gäller retorikteoretiska grunder än för dessa. 

 

Den teoretiska utredningen avslutas med rubriken ”Demokratisk miljö och retorisk situation”, 

under vilken jag för samman metoden för att kartlägga retorisk miljö med kriterierna ovan och 

visar på hur dessa omsätts i praktiska frågeställningar som går att observera på arbetsplatsen. 

Detta är det verktyg för att undersöka demokratisk miljö på arbetsplatser som uppsatsen ämnar 

                                                 
8 Arnoldus och Klöcker-Larsen 1978, sid. 79-80 
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ta fram. Den retoriska miljön skulle eventuellt kunna vägas emot andra kriterier än maximal 

demokrati, till exempel ”maximal koncentration av beslutsmakt” eller ”kostnadseffektiv 

interninformation”. Detta är dock inget som uppsatsen undersökt och kan styrka.  

 

Retorisk teori 

För en retoriker ter det sig naturligt att se på demokrati ur ett retoriskt perspektiv. Den antika 

retoriken uppstod just ur demokratins och politikens dilemma, när samhället gav utrymme för 

många röster och många skilda åsikter. Politik handlar i grund och botten om kommunikation 

– att formulera, förmedla och nå fram med sina åsikter, att försöka påverka andras uppfattning 

för att i slutänden fatta ett gemensamt beslut. Då uppsatsen fokuserar på demokrati i mer 

heterogena miljöer än en ordnad parlamentarisk organisation, blir vissa retoriska begrepp 

mycket användbara för att kunna kartlägga och analysera det kommunikativa läget.   

Retorisk situation 

Den centrala retoriska teorin i denna uppsats är den retoriska situationen initialt definierad av 

Bitzer. 9 Han menar att retorik är situationell, att den uppstår, eller att behov för den uppstår i 

enskilda situationer med externt observerbara förutsättningar. En retorisk situation är något som 

du har ett behov av att påverka utgången av, något som du (potentiellt) kan påverka med 

retorisk strategi, genom att kommunicera med en eller flera mottagare. Bitzer definierar tre 

begrepp för att identifiera och beskriva en retorisk situation: 

 

• Behov (exigence). För att det ska finnas anledning till retorik behövs ett behov som skall 

tillgodoses. Bitzer använder ordet ”exigence” vilket antyder att behovet också bör vara 

akut och påträngande. Hans exemplifiering när han förklarar exigence består också av 

övervägande akuta krissituationer av stor vikt. Alla behov är dock inte av retorisk 

natur, utan det är behov som involverar andra människor, där du som har behovet 

måste övertyga andra att agera, som inbegrips. En hand på en varm spisplatta skapar 

givetvis också ett akut behov, men inget som tillgodoses med retorik. 

                                                 
9 Bitzer, Lloyd F, "Den retoriska situation" I: Rhetorica Scaninavica 3-97, Danmark: Rhetor förlag, 2006, sid. 12 
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• Publik (audience/mediator of change). För att detta behov ska kunna tillfredsställas krävs att 

den du kommunicerar med, din publik, är en person (eller flera) som har möjlighet att i 

ditt ställe påverka utgången. Om den du vänder dig till inte har mandat att påverka 

frågan kan du vara hur övertygande som helst, frågan kommer ändå inte att påverkas. 

Mandat här betyder dock inte nödvändigtvis operativt beslutsmandat, utan publiken 

kan även vara en person med tillgång till en kommunikationskanal till beslutsfattare 

som du saknar. Ditt behov kan också helt enkelt vara att till exempel bilda opinion. Det 

enda som publiken i det fallet behöver påverka är sina egna åsikter. 

• Förutsättningar (constraints). I varje situation, retorisk eller inte, där något skall 

genomföras finns olika förhållanden som påverkar hur resultatet blir. Det kan gälla 

rent fysiska hinder, tidsramar för genomförandet, eller sociala och psykologiska 

förhållanden som påverkar utgången. Förutsättningar kan också sägas vara positiva 

förhållanden, möjligheter som gör övertygandet extra enkelt eller effektivt. (Vilket gör 

Bitzers val av den engelska termen ”constraints” lite märklig.) I en retorisk situation är 

dessa förutsättningar många och varierande. Allt som kan tänkas påverka övertygandet 

och därmed valet av retorisk strategi inbegrips här. Inte minst talarens förhållande till 

de som denne vill påverka. Några förutsättingar som är viktiga för denna uppsats 

behandlas nedan, bland annat förutsättningar för skapandet och behållandet av pistis, 

samt assymetriska maktförhållanden mellan talare och publik.10 

 

Bitzers definitioner har kritiserats från flera håll. Den kanske mest kända och också vassaste 

kritiken kommer från Vatz. Han menar att Bitzers perspektiv är alltför deterministiskt och att 

retoriska situationer inte är något som existerar oberoende av retorikern. Han anser istället att 

retoriska situationer skapas av retoriker i samspel med publikens uppfattning av deras 

kommunikation.11 Det är retoriska handlingar som skapar retoriska situationer och inte 

tvärtom menar Vatz. Han ser i Bitzers teori hur den kreativa retorikerns roll devalveras till 

någon som endast reagerar på en uppsättning givna, yttre parametrar. Det är tacksamt att dra 

en parallell från dikotomin mellan Bitzer och Vatz till den mellan Platon och Gorgias, den 

                                                 
10 Bitzer 2006, sid. 12-14 

11 Vatz, Richard E, "Myten om den retoriske situation" I: Rhetorica Scaninavica 15-00, Danmark: Rhetor förlag, 

2006, sid. 7-9 
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första med en stark betoning på en objektiv sanning som retoriken ska förhålla sig till, och den 

andra med en lika stark betoning på att den subjektiva verklighet som uppstår mellan 

kommunicerande människor är den enda sanning vi kan förhålla oss till.  

 

Consigny målar upp en mer komplex bild av retoriska situationer än både Bitzer och Vatz, och 

gör ett försök att föra samman deras två skilda uppfattningar. Han menar att både Bitzer och 

Vatz har rätt, och fel, och att en sann bild av retorikerns och den empiriska verklighetens roll 

ligger i en kombination av dessa bägge synsätt. Han håller med Bitzer om att retoriska 

situationer karakteriseras av dessa förutsättningar, men menar att Bitzer sedan drar en felaktig 

slutsats av detta då han beskriver dem som determinerande. Och han håller med Vatz om att 

retorikern har en egen, kreativ roll, men att Vatz inte kan ignorera att yttre faktorer också 

påverkar retoriken.12 Consigny menar att man ska se på retorik som en ”topisk konstform”. 

Och som alla kostformer har den utrymme för kreativt skapande och skapande av mening i 

utbytet mellan kreatör och publik. Men retoriken och olika retoriska strategiers effektivitet och 

effekt påverkas alltid av de yttre förutsättningarna.13 

 

En mildare men också relevant kritik av Bitzer kommer ifrån Waltzer, som inte i sak kritiserar 

mekaniken i Bitzers beskrivning, men istället ifrågasätter dess relevans i andra sammanhang än 

de som Bitzer exemplifierar i sin artikel. Waltzers perspektiv är den akademiska diskursen, och 

han ifrågasätter om den tydliga uppdelningten mellan talare och publik som Bitzer har fungerar 

i mer dialog- eller förhandlingsinriktade situationer.14 

 

I princip ansluter jag mig till Consignys syn på retoriska situationer. Jag anser dock att 

grundtanken i Bitzers beskrivning fungerar mycket väl för denna uppsats syfte. För det första 

är den kontext jag undersöker, beslutsfattande inom organisationer, präglad av tydliga 

behovsbaserade frågeställningar.  För det andra är det just en struktur för att generellt beskriva 

den yttre verkligheten som jag är ute efter här. Det är dock viktigt att ha Vatz och Consignys 

invändningar i åtanke, då de påminner om att försvårande förutsättningar aldrig ska ses som 

                                                 
12 Consigny, Scott, ”Rhetoric and Its Situations” I: Young, Richard E och Liu, Yameng, Landmark Essays on 

Rhetorical Invention in Writing. USA: Lawrence Erlbaum, 1995, sid. 60 

13 Consigny, 1995, sid. 67  

14 Waltzer, Arthur E, http://www.eric.ed.gov, ID#: ED280059, 2007-10-30 
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att de helt blockerar kommunikation - de ställer bara högre krav på kommunikatörens 

kreativitet. Jag vill också understryka att en sådan exemplifiering som Bitzer använder, 

klassiska offentliga talarsituationer med orator och publik, ger en ensidig bild av vart retoriska 

situationer uppstår och hur de ser ut. En talhandling kan till exempel svara mot två eller flera 

behov och även en dialog eller förhandling skulle i princip kunna brytas ner i små retoriska 

situationer som går att beskriva med denna struktur. Men då handlar det inte om enskilda, väl 

definierade problem som ska lösas, utan en mer komplex bild av mindre situationer, som 

ständigt förändras allteftersom samtalet fortskrider. 

 

Pistis 

Pistis är ett centralt begrepp från den antika retoriken. Aristoteles talade just om ethos, logos 

och pathos som de tre pisteis, det vill säga retorikens enskilda pistisskapande element. Pistis 

brukar översättas med tillit och syftar inom retoriken på ett positivt förhållande som skapas 

mellan talare och publik. Denna tillit till talaren räknas som en av grundförutsättningarna för 

att nå retorikens mål, att övertyga.15 Pistis ska inte förväxlas med benevolus, eller välvilja. Det 

kan vara ett medel för att uppnå pistis, men inte nödvändigt. En mottagare av kommunikation 

behöver inte vara välvilligt inställd till den som talar för att pistis ska uppstå, utan pistis kan 

även uppstå till exempel genom att talaren har auktoritet. Det handlar mer om att talaren 

förmedlar ett ethos som gör att det finns en trygghet i kommunikationen, en förväntan att 

talaren skall leverera. Om lyssnaren förväntar sig att talaren levererar en viss nivå av ethos, 

logos och pathos, och talaren motsvarar dessa förväntningar (eller upplevs motsvara dem), kan 

pistis uppstå. 16  

 

Ramirez reder ut begreppsvärlden runt pistis och nyanserar det begrepp som tillit oftast knyts 

samman med: förtroende. Han skriver ”Det finns enligt min mening, en viss skillnad mellan 

tillit och förtroende. […]  Utan förtroende ingen tillit. Men bara förtroende ger ingen 

fullbordad tillit”.17 Han påminner att det även rör sig om förtrogenhet, det vill säga en egenskap 

                                                 
15 Aristoteles. On Rhetoric. New York och Oxford: Oxford University Press, 1991, sid. 36-40 

16 Andersen, Øivind. I retorikkens hage. 2:a uppl. Oslo: Universitetsforlaget, 1996, sid. .33, 35 

17 Ramirez, José Luis, ”Den mänskliga existensens grund – en undersökning om tillitens fenomelogi” I: Aronson, 

Gunnar och Karlsson, Jan (red.) Tillitens ansikten, Lund: Studentlitteratur, 2001, sid. 137 
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inom individen, en trygghet i den kommunikativa situationen. ”…en självtillit och en 

uppvisning av egen handlingsskicklighet eller handlingsklokhet”.18 Denna uppsats tar fasta på 

detta begrepp och ser det som en viktig komponent i medarbetarnas förmåga att delta i den 

demokratiska processen. En tillit till sin egen förmåga och kunskap och en tillit till att den 

miljö man kommunicerar i beter sig som förväntat. Det vill säga en uppfattning av att 

kommunikationsmiljön fungerar, samt en positiv bild av sin egen kompetens att hantera denna 

miljö. Jag hävdar att pistis inte bara bör användas för att beskriva ett förhållande mellan en 

talare och dess publik, utan även mellan en kommunikatör (talare eller lyssnare) och den 

retoriska miljö denna har att göra med. Jag ser att samma element av förväntan och 

igenkännande finns mellan individer och företeelser som mellan individer och individer. Så för 

denna uppsats syfte kommer dessa former av tillit att behandlas som en och samma.  

 

Doxa 

Förutsättningarna för kommunikation är starkt knutet till det antika begreppet doxa. Doxa kan 

definieras som de saker som en viss grupp gemensamt håller för sanna och agerar utefter. Men 

det är ett komplext begrepp med många uttolkare och variationer, från Bourdieu som 

inkluderar allt ifrån sätt att tänka och tala till etiska ställningstaganden, till Platons beskrivning 

av den icke upplysta massans villfarelser. Den definition av doxa som jag använder för denna 

uppsats syfte rör de gemensamma uppfattningar om verkligheten och de gemensamma 

praktiker i rutiner och arbetssätt som en viss grupp har och inte själva utmanar. Rosengren 

sammanfattade detta kärnfullt med ”vad vi människor håller för sant, tror och agerar utifrån - 

kort sagt vad som inom den grupp man vänder sig till räknas som kunskap”19 (Rosengren 

s.63). Denna definition ligger nära Bourdieus i dess mekanik. Rosengren skriver ”För Bourdieu 

är doxa det som aldrig ifrågasätts helt enkelt därför att ingen i gruppen kommer på tanken att 

ifrågasätta det.”20 (Rosengren s. 69). Detta stämmer överens med hur jag i denna uppsats ser på 

doxa. 

 

                                                 
18 Ramirez, José Luis, ”Den mänskliga existensens”, sid. 137 

19 Rosengren, Mats. Doxologi, 2:a upplagan. Danmark: Rhetor förlag, 2002, sid. 63 

20 Ibid. sid. 69 
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Men omfattningen som blir relevant i denna undersökning av demokrati är mer begränsad än 

Bourdieus mångfasetterade syn. De mest relevanta topikerna här blir om olika delar av en 

organisation har olika uppfattningar om sådant som formalitet och informalitet i 

beslutsfattandet, deras syn på vikten av formell status och makt, och deras uppfattning om 

olika aktörers rätt att delta i beslutsprocesser. Skiljer sig uppfattningen om detta markant 

mellan till exempel en företags ledning och dess anställda, kan stora problem uppstå vid 

kommunikation dem emellan. Själva doxans natur förutsätter ju att de antaganden som gjorts är 

saker som inte metareflekteras över och därmed bör inte de olika avdelningarna vara medvetna 

om att en skillnad existerar. Försöker då den ena parten agera och kommunicera utifrån dessa 

antaganden så finns det en påtaglig risk för missförstånd.  

 

Ett annat begrepp som kan bli användbart i analysen av en retorisk miljö, i samband med både 

doxa och förtrogenhetsbegreppet ovan, är genre. En genre i detta sammanhang är en viss form 

av kommunikation med igenkännliga drag, som medlemmar i en viss gemenskap har specifika 

förväntningar på. Ett exempel ifrån arbetslivet vore att det formella avdelningsmötet är en 

genre, det informella fikarumssamtalet en annan och PM-et på anslagstavlan en tredje. De kan 

handla om samma saker, och kan i sig ha många olika funktioner. Men som deltagare förväntar 

man sig vissa strukturer, ett visst språk och vissa bestämda roller. Ett doxa-problem på en 

arbetsplats skulle kunna vara att en gemenskap är förtrogen med genrer som en annan 

gemenskap inte är, eller att de har olika uppfattningar om hur en viss typ av kommunikation 

ska skötas. 

 

I det projekt som jag undersökte till denna uppsats introducerade organisationsledningen en 

helt ny mötesform som deltagarna inte var vana vid. Vid undersökningens slut hade den nya 

formen dock ännu inte testats, så denna utmaning av den rådande doxans genrebild kunde jag 

tyvärr inte undersöka. 

 

Social makt 

Makt är en viktig topik för att kunna utvärdera den persuasiva potentialen i en retorisk 

situation. Ett assymetriskt maktförhållande mellan talare och publik kan vara avgörande för 

hur ethos byggs och kan stå i vägen eller underlätta för övertygandet. Att lyfta fram dessa 

förhållanden och se hur de påverkar kommunikationen blir även speciellt viktigt i en 
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arbetslivssituation. Här handlar det ofta om människor i olika delar av en hierarkisk struktur 

med institutionell status och makt som ska förstå och försöka övertyga varandra. Och som 

Freeman påvisat finns dessa asymmetriska förhållanden även i vad som ses som jämlika 

grupper. Makt bör alltså inte enbart ses som en institutionell faktor. Foucault beskriver hur 

synen på makt traditionellt handlat om förbud och begränsningar, ett förtryck uppifrån. Men 

han menar att maktförhållanden är mer komplexa än så.21 Hans syn på makt är att den är 

ständigt närvarande i ” the strategies, the networks, the mechanisms, all those techniques by 

which that desicion could not but be taken in the way it was.”22 Detta synsätt konkretiserade 

French och Raven i vad de kallade den sociala maktens fem olika maktbaser: 

 

• Belöningsmakt. Makthavarens förmåga att ge (oftast) materiella belöningar och fördelar, 

eller förmågan att reducera negativa element för motparten. 

• Tvingande makt. Möjlighet att bestraffa motparten, att generera negativa konsekvenser 

för denne. Överordnade kan till exempel avskeda underordnade, men tvingande makt 

går även åt andra hållet. Anställda kan utnyttja sitt större antal och utlysa strejk. 

• Normativ makt. Formell institutionaliserad auktoritet, till exempel en chefstitel. En 

vanlig och viktig form av makt, men en som också kan utmanas, om inte chefen också 

besitter någon av de övriga maktbaserna. 

• Referensmakt. Även kallad associsationsmakt. Denna bygger på viljan att associera sig 

med makthavaren, att identifiera sig med dennes karisma och positiva egenskaper.  

French och Raven nämner bland annat patriotism som en stark referensmakt.  

• Kunskapsmakt. Makt baserad på en makthavarens expertis och talang inom ett visst fält 

och denna expertis värde för motparten och organisationen i en viss situation.23 

 

Kunskapsmakt bröts senare ner i en sjätte kategori, Informationsmakt, som inbegriper att kunna 

kontrollera tillgången till kunskap för andra i en situation. En liknande form av asymmetri är 

                                                 
21 Foucault, Michel. Politics, philosophy, culture: interviews and other writings of Michel Foucault, USA: Routledge, Chapman 

& Hall, 1998. sid.102 

22 Ibid. s.104 

23 French, John och Raven, Bertram, "The Bases of Social Power" I: Cartwright, Dorwin (red.), Group Dynamics, 

New York: Harper and Row, 1960, sid. 607-623 
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beskriven av Rhenman. Han talar om två former av auktoritet, där den ena är just reell makt, 

ekonomisk eller institutionell, och den andra är en föreställd makt, som uppstår om man 

upplever sig ha gemensamma mål, men där en part upplevs ha överlägsen tillgång till 

information eller kunskap.24 Det är nära besläktat med kunskapsmakt, men än mer socialt och 

situationellt, och behöver inte bottna i verklig tillgång till kunskap och information. 

 

Demokrati- och organisationsteori 

Demokratiska principer 

I inledningen till uppsatsen definieras demokrati som individens möjlighet att påverka beslut 

om frågor som rör denne. För att detta ska fungera krävs att tre viktiga principer efterlevs: 

Rättighet, jämlikhet och frihet. Axel Hadenius beskriver dessa i Demokrati – en jämförande analys: 

 

• Rättighet. Alla människor i ett samhälle ska ha rätt att delta i samhällets styrelse. 

• Jämlikhet. Alla deltagande människors vilja ska räknas lika mycket. Ingen individs vilja 

skall räknas för mer än någon annans. 

• Frihet. Alla typer av opinioner ska ha rätt att uttryckas. Deltagare ska ohämmat få 

argumentera för sin sak utan att tystas och utan rädsla för repressalier.25 

 

Dessa principer är oftast av praktiska skäl modifierade på olika sätt. Den första gäller oftast alla 

bemyndigade människor – även i de mest demokratiska stater är barns, utländska medborgares 

och ibland fängslade brottslingars rättigheter att delta upphävda eller minskade. Även 

uttrycksfriheten är ofta kompromissad med av olika skäl. I många länder är vissa 

odemokratiska yttranden förbjudna, i Sverige exempelvis under brottsrubriceringen hets mot 

folkgrupp.  

 

I definitionerna finns flera möjliga problemkällor. Det märks redan i urvalet av vilka som skall 

räknas som myndiga att delta. Det kan läggas hinder för god demokrati om ett samhälle 

                                                 
24 Rhenman, Eric. Företagsdemokrati och företagsorganisation. Stockholm: Kungliga boktryckeriet P. A. Norstedt & 

söner, 1964, sid. 68 

25 Hadenius, Axel. Demokrati: en jämförande analys, Stockholm: Liber, 2001, sid. 10 
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bestämmer att de enda som är myndiga är de som äger mark, eller är av adlig börd, eller är vita, 

eller är av manligt kön, och så vidare. Att förbjuda vissa yttranden kan leda till ett annat 

dilemma, eftersom det ger en viss majoritet vid en viss tid tolkningsföreträde för vad som är en 

”odemokratisk” åsikt och inte. Bland annat därför är just åsikts- och uttrycksfriheten en av de 

mest centrala punkterna i de flesta nationella konstitutioner och motsvarande dokument, och 

något som inte lättvindigt kompromissas med i en fungerande demokrati. 

 

Det är också en princip som ofta återfinns i företagsorganisationer. Anställda uppmanas att 

komma med förslag på förbättringar av arbetssätt och arbetsmiljö, uppmanas att vara öppna 

och direkta med klagomål och att belysa problem. Åtminstone är det en vanligt förekommande 

uttalad ambition, hur detta fungerar i verkligheten låter vi vara osagt, men det varierar med 

säkerhet från fall till fall. Det är dock fortfarande så att denna öppenhet endast gäller åsikter 

och inte formell makt. Besluten tas fortfarande uppifrån i organisationer, av närmaste chefen 

eller företagsledningen. För att vi skall kunna tala om demokrati i en företagsorganisation krävs 

att dessa åsiktsyttringar får mandat. Detta kan ske genom att den faktiska makten över 

verksamheter delegeras till grupper av anställda där beslut sedan kan fattas, alternativt att 

ledningen har en praxis av att rådfråga de anställda, bedöma svaren kvantitativt och respektera 

svaren vid beslutsfattande. Ett exempel på detta på nationsnivå är svenska folkomröstningar, 

som inte är enligt lag beslutande. Att besluta emot en folkomröstningsmajoritet är dock en stor 

politisk risk, även om det är formellt lagligt. 

  

Deltagande 

Vilka ska fatta demokratiska beslut? 

 

En instinktiv reaktion på den frågan vore kanske att svara ”alla”. Men demokratins 

grundprinciper säger egentligen bara att alla tillåts vara med och påverka beslut. Inte att de 

måste. De flesta demokratiska länder har lämnat utrymme för blankröstare och soffliggare, och 

arbetsplatser med demokratisk ambition avkräver sällan aktivt deltagande av den anställde, 

utöver dennes yrkesuppgift reglerad av avtal. Å andra sidan är det nog svårt att undvika att på 

någon nivå påverka beslutsfattande. Ett centralt begrepp inom organisationsteori är deltagande, 

vilket är vad individer och grupper gör, i stort och smått, med syfte att påverka organisationen. 

Bernhard Wilpert föreslår följande definition: ”Participation is the totality of forms, and of 
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intensities, by which individuals, groups, collectives secure their interests or contribute to the 

choice process through self-determined choices among possible actions.”26 Detta innefattar 

med andra ord även småskalig, icke organiserad påverkan av organisationen, till exempel ett 

fikasamtal med en mer aktivt deltagande kollega i förhoppningen att han ska föra vidare din 

åsikt. För alla former av deltagande, medvetet deltagande i synnerhet, krävs att vissa 

förutsättningar är uppfyllda, säger Wilpert. Utan dessa personliga förutsättningar blir 

deltagande omöjligt eller när det gäller den sista, i alla fall högst problematiskt: 

 

• Motivation att delta – Du behöver uppleva ett behov av att påverka frågan, samt 

uppleva att du har möjlighet att påverka. Det första menar Wilpert är en naturlig 

mänsklig drift. Saker som berör dig vill du kunna kontrollera. Men du behöver också 

uppleva att din ansträngning inte är lönlös.  

• Kompetens att delta – Du behöver kunna formulera dig så att din ståndpunkt blir 

begriplig för andra och du behöver veta var och när du kan framföra den, hur 

beslutsförfaranden går till, o.s.v.  

• Tolerans mot osäkerhet och konflikt – Till ett beslutsfattande forum kan en deltagare bara 

komma med två säkra kunskaper: Beslutsalternativen och sina egna åsikter och 

argument. En deltagare måste acceptera att oväntade invändningar och förslag kan 

uppstå, och därmed möjliga konflikter, samt vara beredd på att hantera det.27 

 

Deltagande kan ske i olika grad. Tre dominerande demokratiteorier angående detta är 

representation, participation (eller ”deltagande”, men jag använder här den engelska termen, då 

Wilperts definition ovan lagt beslag på termen ”deltagande” för denna uppsats) och deliberation. 

 

Representation innebär att flera individer skickar ett ombud till det beslutande organet. Detta 

ombud representerar ett visst antal röster, och antas tillvarata dessas intressen i debatt och 

omröstning. Nationella parlament är ett tydligt exempel på detta, där ledamöter representerar 

(ungefär) lika stora grupper väljare. En vald representant ska idealiskt i åsikt vara så lik de 

                                                 
26 Wilpert, Bernhard. ”A View from Psychology” I: Heller, Frank mfl. (red.) Organizational Participation. Oxford 

och New York: Oxford University Press, 1998, sid. 42 

27 Ibid, sid. 43-46 
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denne representerar som möjligt, och enligt många gärna också i social bakgrund.28 

Representation är den form som mest av alla främjar jämlikhet, då det är lätt att delta. Du 

lägger din röst på en person eller parti och delegerar ditt mandat till någon annan. 

Motivationen att delta behöver inte vara särskilt hög, och kompetens att kommunicera sin 

egen åsikt behövs sällan. Nackdelen är att du har få alternativ att välja bland och små 

möjligheter att påverka vilka frågor som tas upp till beslut.   

 

Participation liknar det antika Greklands folkstyre med öppna torgmöten. Här betonas vikten 

av aktivt deltagande av alla. Frågor debatteras och beslut tas av de närvarande.29 Det ger varje 

individ större kontroll över agendan och möjlighet att yttra sig i varje fråga. Men det ställer 

också högre krav på de deltagandes motivation och kompetens. Participation tar tid och 

energi, och det krävs förmåga att argumentera i sin egen sak i frågor. I allt för stora 

församlingar (till exempel i nationellt styre eller på större bolagsstämmor) blir också formen 

praktiskt svår att hantera.30  

 

Deliberation kan ses som en utveckling av participation, med mindre grupper och högre 

betoning på kvalitet i inläggen. Beslutsfattande får här en kvalitativ aspekt, och illa 

underbyggda argument och ståndpunkter ska sållas bort genom rationell diskussion mellan 

deltagarna. Hadenius beskriver inriktningen som en motreaktion på den demagogi och 

folkförförelse som folkstyre ofta har förknippats med.31 Habermas talar om att situationer i 

politik inte bara handlar om ett kompromissande mellan åsiktsskillnader, utan att deliberation 

även kan föra in universalistiska rättviseprinciper i samtalet.32 Tanken på en ”renare” 

demokrati, baserad på sunda, rationella argument är lockande, men inte helt utan problem. 

Den förutsätter att frågor behandlas i små grupper av mycket engagerade och kompetenta 

deltagare. 

 

                                                 
28 Hadenius 2001, sid. 62 

29 Ibid. sid. 63 

30 Ibid. sid. 65 

31 Ibid. sid. 64 

32 Habermas, Jürgen. Diskurs, rätt och demokrati, Göteborg: Daidalos, 1995, sid. 85 
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Det ökar också kravet på tolerans mot osäkerhet och konflikt, då debatter får mer karaktären 

av övervägande och förhandling än ett forum att framföra åsikter. Risken här är att de allra 

flesta inte har tid, kompetens och tålamod att engagera sig i det krävande deltagandet, och att 

det man blir kvar med är grupper av deliberations-experter som bestämmer allt. En sorts 

elitokrati.33 

 

Demokratisk process 

Vad krävs för att kunna fatta demokratiska beslut? 

 

I en god demokrati har folk inte bara rätten att delta, de måste också ha möjligheten. Det 

räcker inte att du får tycka till om en fråga. Ett användbart forum för att tycka till måste finnas 

tillgängligt, en process för hur beslut tas måste finnas överenskommen, och de som är med 

och bestämmer måste ha möjlighet att sätta sig in i frågan som de ska ta beslut om. Robert A 

Dahl beskriver i On Democracy fem kriterier för vad han kallar demokratisk process: 

 

• Effektivt deltagande. Varje deltagare ska ha god och jämlik möjlighet att förmedla sin 

åsikt i en fråga till samtliga deltagare innan beslut fattas. 

• Jämlik röstning. Varje deltagare ska ha tillräcklig möjlighet att lämna sin röst vid votering, 

och varje röst skall räknas lika mycket. 

• Förståelse. Deltagarna ska ha rimlig tillgång till tid och information för att sätta sig in i 

frågan som ska beslutas, samt eventuella alternativa policys, och kunna skaffa sig 

tillräcklig förståelse för ett informerat ställningstagande. 

• Kontroll över agendan. Deltagare ska ha rätten och möjligheten att på samma sätt som de 

får påverka olika frågor, även påverka vilka frågor som tas upp till beslut och hur 

beslutsprocessen går till. 

• Inkludering. Den som täcks av definitionen bemyndigad i ett visst sammanhang är 

automatiskt given rätten att delta och ska ha tillgång till de verktyg som gör deltagandet 

möjligt.34 

                                                 
33 Hadenius 2001, sid. 65 

34 Dahl, Robert A. On Democracy. New Haven och London: Yale University Press, 1998, sid. 37-38 
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I Dahls definition lyder den sista rubriken inclusion of adults, vilket syftar på att alla permanent 

bosatta personer av en viss ålder i ett land automatiskt skall omfattas av rättigheterna och 

möjligheterna i punkterna ovan. Att använda begreppet ”vuxen medborgare” i andra 

sammanhang än för nationer kan dock bli vanskligt. I till exempel ett ungdomsförbund vore 

”vuxen” en märklig avgränsare. Inkludering bör därför definieras utifrån det beslutsdomän som 

frågan gäller istället för Dahls snävare term. För en ideell förening blir detta alla medlemmar, 

för ett företag alla anställda. Kanske bör kriteriet med namnet jämlik röstning också ses över, då 

den verkar förutsätta votering som enda möjliga form för demokratiskt beslutsfattande, vilket 

inte är fallet. Deliberativ demokrati är till exempel oftast konsensusbaserad. 

 

Förutom rätten att fatta beslut, viljan att delta och förutsättningar för demokratisk process så 

krävs just detta; en demokratisk process. Hur når man fram till ett beslut? Här krävs en 

beslutsfattande struktur och en överenskommen beslutform. Alternativet, strukturlöshet, var 

länge en central idé inom många politiska grupper, exempelvis bland feminister och 

syndikalister, där byråkrati sågs som ett förtryckarmedel och frihet från detta blev ett mål i sig. 

Det har dock visat sig vara en filosofi som medför många nya hinder för jämlikhet. Feministen 

Jo Freemans artikel Strukturlöshetens tyranni från 1970 är en ofta refererad problematisering av 

denna idé. Hon skriver att strukturlösa grupper med jämlika deltagare i själva verket inte 

existerar, utan att den enda skillnaden som finns är den mellan medveten och omedveten 

struktur. Medan en medveten utformning av debattordning, rollfördelning och beslutskriterier 

kan främja allas rätt till yttrande och jämlikhet inom gruppen så riskerar omedveten struktur att 

gynna de starka i en grupp. Det skapar grupper av ”eliter” inom gruppen, sociala klickar som 

dominerar debatten och styr agendan på ett oproportionerligt sätt.35 

 

För att undvika detta föreslår Freeman ett antal förhållningsregler. Auktoritet bör delegeras till 

namngivna individer i gruppen och dessa är ansvariga inför gruppen för att de gemensamma 

önskningarna genomförs. Dessa auktoriteter bör delas av så många som praktiskt möjligt för 

att undvika maktkoncentration och bör roteras regelbundet för att undvika att de ”fastnar” hos 

enskilda personer och konsolideras där. Viktigt är också att relevant information och gruppens 

                                                 
35 Freeman, Joleen: http://www.jofreeman.com/joreen/tyranny.htm, 2007-06-18 
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resurser för beslutsfunktionen i övrigt (till exempel tryckpress, möteslokaler, kontor mm) finns 

lätt tillgänglig för alla.36 Freeman skrev sin artikel och dess förslag på struktur i ljuset av just 

hennes egen rörelses förutsättningar, och den är kanske inte fullt översättbar till andra 

sammanhang. Tekniska resurser för att bedriva demokratiskt verksamhet hos en grupp 

anställda på ett kontor är till exempel sannolikt inte ett problem, medan det kan vara en viktig 

fråga i just en ideell politisk rörelse utan ekonomiska resurser, eller en industriarbetsplats utan 

naturliga möteslokaler.  

 

Beslutskriterier 

Hur ska besluten fattas? 

 

Slutligen behövs överenskomna kriterier för när ett beslut kan fattas. Kan ett beslut klubbas 

när majoriteten står bakom ett alternativ, eller måste alla deltagare vara överens? Det första 

alternativet, majoritetsprincipen, är det som oftast används i mer officiella politiska 

sammanhang.37 Att kalla det förslag som flest ställer sig bakom för kollektivets beslut och 

genomföra det ger ett par tydliga förtjänster. Det är lätt att komma till beslut, med två 

alternativ på bordet kommer man alltid fram till en majoritet, så länge röstlängden består av ett 

udda antal människor. Med fler alternativ kan de minst populära elimineras i en första av flera 

röstningsomgångar. Det är också en metod i vilken extrema ståndpunkter inte utgör ett hinder 

för beslutsfattande. Den som har en kraftigt avvikande åsikt får möjlighet att ge uttryck för den 

och försöka bilda opinion. Men får denna åsikt inget eller lite medhåll så kan ändå ett beslut 

tas. Detta är samtidigt den främsta kritiken mot majoritetsstyre. Minoriteter kan få svårt att få 

sina behov tillgodosedda och får lita på att majoriteten gör sina val på filantropisk grund. 

 

Ett alternativ till majoritetsprincipen är beslut enligt konsensus. Här väljer inte deltagarna det 

alternativ som de anser vara bäst, utan diskuterar sinsemellan tills de finner en lösning som alla 

kan acceptera. Alla deltagare har rätt att lägga in veto, och beslut tas när ingen har 

invändningar mot ett förslag. Konsensusbaserad demokrati har starka drag av förhandling, och 

                                                 
36 Freeman 

37 Hadenius 2001, sid. 12 
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ett slutgiltigt beslut är ofta en kompromiss mellan motsatta ståndpunkter.38 Förespråkare för 

konsensus pekar på detta som metodens främsta fördel. Här förekommer ingen ”majoritetens 

tyranni” och beslutsfattandet blir inte en polariserande akt. Kritiker pekar istället på att en risk 

finns att ingenting blir beslutat. Eftersom en individ kan hålla beslutsprocessen gisslan med ett 

oresonabelt veto, så krävs det att en god samarbetskultur är etablerad, så kallad 

konsensusberedskap från alla deltagare. Här är Wilperts tre deltagandeförutsättningar 

(motivation, kompetens och tolerans) avgörande. Och även om ingen är inställd på att 

sabotera ordningen så kan beslut ta tid och bli urvattnade. Om inte alla i en grupp är ganska 

överrens redan från början kan radikala förändringar aldrig genomföras. 

 

Ett beslut är dessutom inte en enhetlig aktivitet som man deltar i eller inte. Rhenman skriver 

om beslutsprocesser att de grovt räknat består av fyra faser: 

 

• Initiativtagande. Ett aktivt arbete av en deltagare som upplever ett behov och får upp 

frågan på agendan. 

• Formulerande av mål. Uppförandet av frågan på den allmänna agendan innebär att någon 

eller några definierar och avgränsar den, klär den i ord och ger den en hanterbar 

frågeform för att kunna besvaras. 

• Problemlösning. Här söks, uppfinns och formuleras lösningsförslag. Dessa analyseras, 

debatteras och vägs emot varandra. (Jag skulle själv vilja dela upp denna fas i två, med 

uppfinnandet av alternativ som en och analys/utvärdering av uppfunna alternativ som 

en andra.) 

• Slutligt beslut. Formaliseringen av problemlösningsfasen. Ofta går de två sista faserna i 

varandra och det kan vara svårt att skilja dem åt. Men beslutet handlar om underskrift, 

klubbning av beslut, eller annan formalia i det organ som har den faktiska makten. 39 

 

En medarbetare kan här bli ”insläppt” i olika faser av beslutandet. Inte sällan är det i 

problemlösningsfasen (och då den senare hälften) som man ser den mesta demokratiseringen 

på arbetsplatser. Anställda får tycka till om en färdig uppsättning alternativ i en fråga, men har 

                                                 
38 Butler, C.T Lawrence och Rothstein, Amy: http://www.consensus.net/ocac3.html, 2007-07-08 

39 Rhenman 1964, sid. 62-66 
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liten eller ingen möjlighet att själva formulera andra alternativ eller ta upp andra frågor till 

beslut, och den formella makten ligger fortfarande kvar hos samma personer som har makten 

att ställa frågan.  

 

En möjlig form för konsensusliknande beslut är när en arbetsplats ledning (eller annan) skickar 

ut ett lösningsförslag på remiss till de anställda och ställer frågan ”Har ni några invändningar?” 

Om de får ett eller flera svar från anställda som anser sig påverkas negativt av förändringarna 

så modifieras förslaget och går åter på remiss tills ingen har invändningar emot det. Här är 

medarbetaren endast med i den sista fasen slutgiltigt beslut, och dessutom endast som 

rådfrågande instans utan formell makt. Ett annat problem med denna process är att den 

fortfarande förutsätter aktivt deltagande av alla, och därmed en extra god kultur av öppenhet i 

organisationen. En tyst röst blir automatiskt ett ”ja” eller ”nej” beroende på hur frågan 

formulerats, så den som av någon anledning är obekväm med att uttrycka sina åsikter eller inte 

har kompetensen att formulera dem får inte sin röst räknad på ett jämlikt sätt. Den som ställer 

frågan får då mer makt, dels i form av att vara den som kontrollerar agendan, dels som den 

som tolkar svaren. 

 

I vissa situationer kan dock denna form av beslutsunderlag vara den enda praktiskt 

genomförbara. Demokratisk kvalitet främjas inte alltid av det mest jämlika förfarandet eller det 

mest upplysta deltagandet. Kräver deltagandet mer energi och resurser än vad som finns 

tillgängligt kommer för få att delta aktivt, eller så kommer beslutsprocessen ta så lång tid att 

andra beslut får skjutas på framtiden. Här gäller det att ställa några viktiga frågor om beslutet 

som ska tas: 

 

• Hur stor är gruppen som ska påverka beslutet? 

• Hur är gruppen sammansatt? 

• Vilken deltagarkompetens och vilka avsatta tidsresurser kan krävas av gruppen? 

• Hur polariserande är frågan som tas upp till beslut?  

 

Målet blir då inte att tvinga in beslut i en strikt demokratisk struktur som säkerställer exakt 

jämlikt deltagande. Då inkludering och motivation måste vägas in, kan det av praktiska skäl 

vara nödvändigt med en på pappret inte lika demokratisk struktur, en som inte kräver att lika 
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mycket tids- och ekonomiska resurser tilldelas det demokratiska arbetet och att en lägre grad 

av engagemang krävs av deltagarna. För höga krav på deltagandekompetens kan lätt bli en källa 

till exkludering.  

 

Demokratiska element på arbetsplatsen 

Fullständig demokrati ska endast ses som ett utopiskt mål, ett ideal för ett samhälle eller en 

organisation att sträva mot, eller anamma element av där det är praktiskt. Dahl skriver: ”As 

with organizations, no state has ever possessed a government that fully measured up to the 

criteria of democratic process.”40 Ska varje medborgare påverka varje gemensamt beslut så 

befinner man sig snabbt i en ohållbar situation i ett någorlunda komplext samhälle. Det finns 

helt enkelt inte tid och resurser nog för alla medborgare att engagera sig i och informera sig 

fullgott om varje fråga som påverkar dem. Dahl menar att det inte heller är realistiskt att ett 

samhälle eller en organisation någonsin uppnår komplett demokrati. En följd av detta blir att 

begreppet demokrati som ett realistiskt mål inte rimligtvis kan vara det icke-existerande 

idealsamhället, utan de samhällen eller organisationer där många demokratiska drag är 

inkorporerade och ambitionen är att ständigt effektivisera och förstärka demokratin. 

 

I en typisk företagsorganisation finns inte heller samma manöverutrymme för demokratiskt 

beslutsfattande som i ett land. Det finns ingen laglig förbindelse att eftersträva demokrati, 

endast en organisations intressenters egna uppfattningar. Rhenman menar att målen med ökat 

medinflytande kan vara olika för olika intressenter. En ledning kan se minskad konflikt med 

anställda och fack som mål, och ökad produktivitet som en följd av detta. En anställd kan se 

ökad tillfredställelse i arbetet eller en bättre arbetsmiljö som det slutgiltiga målet. (Företagets 

lönsamhet påverkar sällan den anställde annat än i andra led. Ett vanligt sätt att försöka ändra 

på den förutsättningen är med bonussystem för de anställda.) Själva innebörden av ordet måste 

därmed klargöras, då det beroende på mål kan innebära olika saker.41 Samma 

begreppsförvirring kan även förekomma mellan jämlika medarbetare i samma arbetsgrupp. 

Därför blir en viktig del av den demokratiska kompetensen en gemensam begreppsvärld där 

alla menar samma sak när de säger ”förslag”, ”beslut” och så vidare. 

                                                 
40 Dahl 1998, sid. 42 

41 Rhenman, 1964, sid. 5-6 
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Uppsatsen har tidigare definierat att demokratiska beslut bör tas av de som berörs av frågorna. 

Så vilka frågor berör vem på en arbetsplats? En organisation är en samling människor som 

samarbetar för ett specifikt syfte. Till exempel att tillverka och sälja specifika produkter eller 

utföra en specifik funktion åt en uppdragsgivare. Organisationens verksamhet styrs av beslut, 

stora som små. Allt ifrån ”Vilka produkter ska vi tillverka?” till ”När ska vi gå på lunch?”. 

Inom en organisation finns grovt sett två kategorier av beslut: tekniska beslut (technical desicions) 

och intressebeslut (interrest desicions).42 Tekniska beslut rör direkt organisationens verksamhet och 

uppdrag/syfte, och endast indirekt medlemmarnas intressen. Beslut om marknadsstrategier, 

policys och ekonomiska förutsättningar (nyinvesteringar, omdisponering av resurser mellan 

verksamheter eller nerdragningar) påverkar inte direkt enskilda anställda, men effekten av de 

besluten kan ändra förutsättningarna som en grupp av anställda har att förhålla sig till. Beslut 

av detta slag bör betraktas som arbetslivsdemokratiska frågor, och behandlas därmed inte i 

denna uppsats. Här spelar ekonomisk makt en för stor roll för att förutsättningarna för 

demokratisk jämlikhet ska kunnas ses ur ett rent retoriskt perspektiv. Arbetstagares och 

fackföreningars rättigheter i dessa frågor behandlas bland annat i Medbestämmandelagen. 

 

Intressebeslut är beslut som rör medlemmarnas situation direkt och endast berör organisationens 

uppdrag indirekt, om dessa beslut förändrar deltagarnas förmåga att göra jobbet. Detta kan 

gälla individuella lönesättningar, semesterplaner eller arbetsfördelning sinsemellan anställda på 

en avdelning. Hit hör också trivselfrågor och arbetsmiljö, social samvaro och konflikthantering 

i arbetsgrupper, lokalfördelning, med mera. Detta är frågor som inte ägare, och ofta inte heller 

organisationers ledning direkt berörs av.  En organisations ledning kan givetvis beröras av 

exempelvis lokal- och arbetsmiljöfrågor om de sitter i samma lokal i en medelstor organisation. 

Då bör de, om man efterlever demokratiska principer, vara med i beslutsprocessen på samma 

jämställda premiss som de anställda. Då den demokratiska grundidén vi definierat ovan 

innebär att man ska få påverka frågor som berör en, kan dessa frågor rimligen överlåtas åt de 

anställda, dels med mandat att bestämma över frågorna, dels med ansvar att deras beslut inte 

                                                 
42 Pusić, Eugen. “Organisation Theory and Participation” I: Heller, Frank mfl. (red.) Organizational Participation. 

Oxford och New York: Oxford  University Press, 1998, sid. 67 
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negativt påverkar intressen som direkt berör ägarna/uppdragsgivarna. (Som i sin tur är 

ansvariga inför kunder, lagar, m.m.)  

 

Denna uppsats söker efter en metod för att bedöma demokratisk kvalitet på arbetsplatser, och 

inte organisationer i sin helhet. Därför är det just intressebeslut som är intressanta här. Dessa har 

en tydligare i avgränsning i vilka som berörs och inte berörs direkt av en fråga än tekniska beslut. 

Därmed borde intressebeslut  i stor utsträckning rimligen kunna delegeras ut i organisationen till 

grupper av anställda. Förekomsten av dessa delegerbara frågor blir därmed den primära 

förutsättningen för god demokratisk miljö. Hinder för att dessa frågor kan delegeras ut blir då 

också det primära hindret mot arbetsplatsdemokrati. 

 

Ett exempel på ett sådant hinder är om en arbetsgrupp i princip skulle kunna fördela 

arbetsuppgifter och komma överens om schema sinsemellan, men att ett system för 

schemaläggning används som ingen i gruppen har tillgång till, så att en förändring innebär 

ökad administration och arbetsbelastning för en chef eller ekonomiavdelningen. Det kan då 

vara svårt att identifiera vart gränserna går för vilka som berörs av frågan och inkludera dessa i 

beslutsprocessen. Här riskerar också prestige att spela in. En överordnad som inte är beredd 

att dela med sig av sin auktoritet eller arbeta med att konsensusförankra beslut bland berörda 

anställda sänker givetvis den demokratiska nivån. 

 

Baserat på utredningen av demokratins förutsättningar ovan föreslår jag följande kriterier för 

demokratisk miljö på en arbetsplats.  

 

Förutsättningar för demokratiskt deltagande: 

• Det finns frågor som de anställda rimligen kan få besluta om. 

• Dessa frågor får de anställda också mandat att besluta om, och rätt personer inkluderas 

i beslutsdomänen för varje enskild fråga. 

• De anställda har i stor utsträckning motivation och praktisk möjlighet (kompetens, 

tolerans och resurser) att delta i beslutandet. 
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Demokratiskt genomförande av beslutsprocess: 

• Frågor tilldelas en deltagandeform och beslutsform som passar gruppens storlek och 

sammansättning samt frågornas natur. 

• Överenskomna strukturer för beslutsfattande finns, och alla som väljer att delta i 

beslutsfattandet känner till strukturerna. 

• Deltagarna (de som enligt ovan väljer att delta i beslutsfattandet) har tid att sätta sig in i 

frågorna och har tillgång till fullgod information för att kunna ta ställning. 

• Deltagarna ges möjlighet att yttra sig i frågor i god tid innan beslut ska tas. 

• Besluten dokumenteras, respekteras och efterlevs. 

 

Här bör dock understrykas att detta är idealkriterier för när medbestämmandet i 

arbetsplatsfrågor är maximalt och problemfritt. Kriterierna bör inte ses som krav på minsta 

nivå av acceptabel demokrati. En fråga där anställda rådfrågas via förslag och remiss har också 

demokratiska drag, även om mandatet inte är överfört på dem. Det kan till och med, beroende 

på de anställdas motivation eller praktiska möjlighet att delta, vara den deltagandeform som 

passar en viss fråga bäst.  

 

 

Demokratisk miljö och retorisk situation 

Intressebeslut på en arbetsplats är oftast lokala, praktiska frågor, och avgränsningen för vilka som 

anses beröras av en viss fråga kan variera kraftigt och uppstår situationellt. Därför blir den 

demokratiska miljön inte den fasta institution den kan vara i ett samhälle, där politiska beslut 

anses beröra samhället som helhet och därmed varje medborgare. Här måste istället varje 

behov utgå ifrån en individ och en specifik situation, och den totala demokratiska miljön blir 

summan av ett myller av små och stora behovssituationer och beslutsdomäner.   

 

En retorisk situations behov, publik och förutsättningar är alltid knutna till den situation och 

kontext i vilka de uppstår, och vilka frågor vi ställer för att identifiera dessa varierar därför 

också. Med premissen ”demokrati i intressebeslut på en arbetsplats” kan kriterierna från 

utredningen ovan appliceras på den retoriska miljön enligt följande:  
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Behov 

När vi applicerar arbetsplatsdemokratiska ideal på den retoriska situationens behov ökar kraven på 

behovet. Det räcker inte att en deltagare har ett behov att förändra något, och att behovet i 

fråga går att tillgodose med kommunikation. Frågor i en demokratisk organisation måste också 

möta kriterier för att kunna utsättas för en demokratisk process. 

• Finns det en stor mängd intressebeslut i den organisation eller det projekt som 

undersökningen gäller? Det vill säga, frågor som initieras av medarbetarnas behov, och 

som är av en sådan natur att de går att besluta om inom organisationen. 

• Påverkar dessa frågor väl avgränsade grupper av medarbetare? Om det är oklart var 

gränserna för en beslutsdomän går, vilka som rimligtvis ska inkluderas bland de som 

påverkas av beslutet, blir det svårt att ge de deltagande jämlika mandat. 

• Är frågorna av en sådan natur att det finns utrymme för förhandlingar, olika 

lösningsförslag och persuasiv retorik mellan deltagarna inom de olika 

beslutsdomänerna?  Detta är kanske en redundant frågeställning, då man egentligen 

bara kan tala om beslutstagande just om det finns mer än ett möjligt alternativ. Om det 

i en sådan situation finns mer än en jämlik åsikt så finns endast två val; att inte ta beslut 

eller att tillgripa retorik. 

• Har dessa grupper sedan makt att påverka besluten? Även social makt att påverka 

beslut bör här räknas in, även om inget formellt mandat finns delegerat till 

beslutsdomänen. Det kan givetvis argumenteras för att direkt delegerad beslutsmakt är 

det mest demokratiska. Men lyhördhet och konsensusberedskap ifrån en 

organisationsledning eller chef med formell makt innebär ändå en ökad demokrati 

jämfört med en organisation där detta inte finns. Men utan delegerad eller social makt 

finns här bara påträngande behov som inte går att tillgodose, varken med retorik eller med 

praktisk handling. Och då är det inte fråga om ett behov i retorisk mening. 

 

Publik 

När det fastslagits att frågor av arbetsplatsdemokratisk natur finns, behöver deltagarna i den 

demokratiska processen nå dem som de skall påverka, sin publik. Dels behöver deltagarna veta 

vem det är de ska vända sig till med sin retorik, dels behövs rent fysisk tillgång till denna 

publik. 
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• Vet deltagarna vilka som de behöver påverka? Deltagarna i varje beslutsdomän 

behöver känna till och vara överens om vilken avgränsningen av beslutsdomänet är, 

vem som i varje skede är publiken för deras argument. 

• Har enskilda deltagare i beslutsdomänerna tillgång till dem som de behöver påverka? 

En enskild fråga med specifik beslutsdomän behöver en gemensam arena där 

deltagarna kan nå varandra med sina lösningsförslag och argumentation. Oftast är 

dessa naturliga mötesplatser. En arbetsgrupp eller avdelning träffas ju ändå dagligen, 

har veckomöten med mera. Men om ett domän är större än den enskilda avdelningen, 

eller inbegriper delar av flera olika avdelningar som inte naturligt möts (till exempel om 

frågan endast rör vaktmästarna i flera olika fastigheter) så kan det vara svårare att hitta 

en fullgod kanal för denna kommunikation. 

 

Förutsättningar 

Det finns i varje retorisk situation ett myller av förutsättningar, osäkerheter och hinder som 

påverkar kommunikationen. Att gå igenom eller ens känna till dem alla är en praktisk 

omöjlighet. Jag har här valt att fokusera på tre förutsättnings-topiker som kan sägas är 

gemensamma och relevanta för retoriska situationer inom arbetsplatsdemokrati. 

• Strukturella förutsättningar. Har de som har rätt att delta även möjlighet att delta? Ges 

de anställda resurser - information, tid, mötesutrymmen (lokaler eller medier) - för ett 

fullgott aktivt deltagande? 

• Personliga förutsättningar. Finns det i beslutsdomänerna överenskomna beslutsformer 

och beslutsprocesser? Är alla deltagare medvetna om och förstår dessa? Har alla 

deltagare fullgod deltagarkompetens? Har de motivation nog att avsätta tid och energi 

åt beslutsarbetet? Har deltagarna tolerans för att hantera konfliktsituationer? 

• Persuasiva förutsättningar. Vilket är statusförhållandet mellan individer och deras 

publik? Vilka sociala maktbaser besitter de gentemot varandra och hur avgörande för 

skapandet av pistis upplevs dessa? Hur ser decorum ut i de grupper som 

beslutsdomänerna bildar vad gäller inställningen till konflikt och polarisering gentemot 

förhandling och konsensus?  
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Den retoriska situationen som verktyg kan dock sägas ha en stor brist som demokratisk 

modell, då den utesluter den kanske vanligaste handlingen inom en ordnad demokrati, anonym 

votering. En offentlig röstning kan sägas vara retorisk, då du genom handling ansluter dig till 

en annan persons argument och ståndpunkter och implicit argumenterar för samma sak, men 

en anonym röst har inte den dimensionen. Den är inte en retorisk handling, här finns inga 

persuasiva element och ingen argumentation. Idén med anonym votering är att öka friheten, 

att varje deltagare ska kunna få sin åsikt räknad utan risk för repressalier eller social utstötthet. 

Ett viktigt kriterium för demokrati är dock möjlighet att påverka agendan. Den som bara röstar 

kan inte göra det, utan måste ta till retorik för att argumentera för att dennes fråga ska tas upp 

till debatt och omröstning. Är en anställd nöjd med de frågor som tas upp till omröstning och 

de alternativ som ges, samt inte har behov av eller motivation till att påverka andras röst 

genom att delta i debatt och diskussioner innan röstningen, kan denne välja att inte yttra sig. 

Att vara tyst kan också vara en retorisk strategi. 

 

Praktisk tillämpning 

Hur går man då rent praktiskt till för att undersöka den demokratiska miljön på en arbetsplats 

med retoriska situationer som utgångspunkt? Bitzers modell fokuserar på det individuella, en 

persons förutsättningar att påverka en fråga. Om syftet med en undersökning är att ge en 

övergripande bild av en organisations (eller en tillfällig beslutsdomäns) demokratiska kvalitéer 

och brister, uppstår ett kvantitativt dilemma. Att på djupet analysera varje individs möjlighet 

till jämlikt och effektivt deltagande i varje fråga innebär ett praktisk problem. Dels på grund av 

mängden situationer och data att förhålla sig till, dels på grund av dess heterogenitet. Varje 

situation är mer eller mindre unik och att dra för många slutsatser av paralleller mellan dem 

kan vara tveksamt. Av samma anledning säger inte enskilda stickprov i populationen särskilt 

mycket, utan att sättas in i en mer generell kontext. 

 

Därför föreslår jag att en sådan undersökning börjar i det generella. Man kan med viss 

tillförsikt belysa enskilda aspekter av den demokratiska miljön i en organisation eller del av en 

organisation med undersökningar med empiriska drag, förslagsvis via enkäter. Finner man här 

trender (dominerande svarsalternativ eller dominerande kombinationer av svar) som 

korresponderar med någon eller några av de faktorer som är listade under retoriska behov, publik 
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eller förutsättningar, kan man använda dessa som utgångspunkt för kvalitativa kartläggningar av 

enskilda situationer med målet att styrka eller ifrågasätta trenderna från enkäten samt försöka 

förklara dem. 

 

Uttolkningen av dessa data blir ett hermeneutiskt arbete. I en kontext som består av unika 

situationer är det svårt att säkerställa positivistiska resultat. Här handlar det om fronetiska 

tolkningar, alltid utifrån uttolkarens subjektiva erfarenheter och perspektiv. Men en 

hermeneutisk metodik låter också olika möjliga tolkningar av samma data att samexistera, 

ställas i dialog och problematisera varandra. Både observationer och begrepp tillåts då vara 

mångtydiga.43 Resultatet blir en kartläggning av olika retoriskt relevanta faktorer som är 

gemensamma inom en viss beslutsdomän eller grupp beslutsdomäner, en indikation på vilka av 

dessa som kan bli hinder för en fungerande demokratisk miljö samt en redovisning av möjliga 

bakomliggande orsaker till dessa hinder om belägg för dessa tolkningar finns i observationerna.  

 

Om syftet är att belysa just en specifik retorisk situation kan kontexten med fördel redas ut 

under rubriken förutsättningar. Men även väl valda retoriska situationer kan vara matnyttiga för 

att undersöka demokratisk kvalitet.  

 

Försök till tillämpning 

En undersökning av de anställdas möjligheter till medbestämmande i samband med Nuteks 

flytt till nya lokaler. 

Bakgrund 

I augusti 2007 ska den Stockholmsbaserade delen av Verket för näringslivsutveckling (Nutek) 

flytta sin verksamhet från Liljeholmen strax söder om centrala Stockholm, till nya 

innerstadslokaler vid gamla skatteskrapan på Södermalm. Nästan 200 personer ska få nya 

arbetsplatser. Nya arbetsplatser betyder en ny arbetsmiljö och ny kringmiljö, samt i många fall 

förändrad social kontakt med arbetskamrater till följd av nya planlösningar och andra fysiska 

förutsättningar som nya lokaler kan innebära.  

                                                 
43 Ramirez, José Luis, Positivism eller hermeneutik 4:e upplagan, Göteborg: dia-L-O-G-O-S, 2002, sid. 5, 28-29   
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Det finns två huvudsakliga orsaker till flytten. Dels handlar det om en rent praktisk åtgärd för 

att förbättra medarbetarnas arbetsmiljö, dels handlar det om en anpassning till 

organisationspolitiska beslut. Den praktiska delen består i att lokalen har problem med 

ventilation och temperering, vilket gör luften tung och många medarbetare har upplevt att 

arbetsmiljön gör dem trötta och ibland till och med sjuka. Detta har föranlett hyresvärden 

Vasakronan att planera en omfattande upprustning av fastigheten, vilket de meddelade Nutek 

under 2005. Nuteks nuvarande hyresavtal med värden går ut under 2007 och Nutek såg detta 

som ett bra tillfälle att se sig om efter ny permanent adress. Den organisationspolitiska 

bakgrunden till flytten har i sig också två perspektiv. Under 2006 omlokaliserades en del av 

Nuteks verksamhet till Östersund. Därmed har de nuvarande lokalerna blivit för stora för de 

kvarvarande medarbetarna, med outnyttjade rum och onödiga kostnader som följd. Nuteks 

organisation har också genomgått en strukturell förändring. I januari 2006 gjordes 

organisationen om från en traditionellt hierarkisk organisation till en processbaserad 

organisation, där folk och resurser ska kunna röra sig mer fritt mellan projekt, arbetsgrupper 

och det som tidigare var väl definierade avdelningar med vattentäta skott mellan, 

organisations- och personalmässigt. Den gamla lokalen i Liljeholmen är indelad i fler 

våningsplan och varje våningsplan är indelat i sektioner med korridorer och trapphus emellan. 

En anställd träffar i stort sett endast de personer som sitter på hans/hennes plan och sektion 

under en arbetsdag. Alla anställda sitter dessutom i egna rum.  I de nya lokalerna kommer 

medarbetare att sitta i öppna kontorslandskap, i större grupper och med gemensamma lunch-, 

fika- och mötresutrymmen. Det kommer med andra ord bli fysiskt lättare att träffa och 

samarbeta med fler personer i organisationen, och avdelningar som inte haft med varandra att 

göra tidigare kommer att dela utrymme. 

 

Flera faktorer gör detta till en bra händelse att göra en retorisk studie på. En flytt i denna 

storlek är ett omfattande projekt. Ett stort antal människors vardag berörs på ett mycket direkt 

sätt, och i en tjänsteorganisation som Nutek, där personalresurser är det enda medlet för att nå 

uppsatta verksamhetsmål, är personalens trivsel i arbetet en avgörande faktor, och 

demokratiseringen av denna process blir en fråga med mycket hög prioritet. Samtidigt är 

flytten en relativt värdeneutral händelse. 
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Flytten i sig är inte negativt laddad. Det är inte en försämringsåtgärd för de anställda, ingen av 

de berörda behöver oroa sig för sin framtid och försörjning. De största potentiella riskerna för 

en individ är en marginellt ändrad restid till jobbet och en arbetsmiljö där de personligen inte 

trivs. Så frågan om att flytta eller inte är inte en stor konflikt-topik. Därför bör man istället 

kunna fokusera på om det finns positiva och negativa topiker under denna övergripande topik, 

om personal upplever att ledningen är lyhörd för deras önskemål, om det finns missnöje med 

lokalfördelningen mellan grupper och individer, om de anställda känner sig tillräckligt 

informerade om sin kommande arbetssituation, och så vidare. 

 

Material 

Observationer 

Analysen ställer de anställdas inställning till och upplevelse av demokratiska topiker i 

flyttprojektet emot de formella och informella beslutsorgan som finns i organisationen sedan 

tidigare, och som skapats för detta specifika projekt. Därför börjar undersökningen med att 

kartlägga de faktiska förhållandena för formell beslutsmakt. Detta har gjorts genom en separat 

intervju med en representant från organisationsledningen. Kompletterande information om de 

för projektet specifika beslutsorganen, främst projektgruppen för flytten med representanter 

från olika processer, har erhållits i samband med intervjuerna av anställda.  

 

Enkät 

En inbjudan till enkätundersökning gick ut till samtliga anställda vid Liljehomskontoret. 

Enkäten var webbaserad och resultatet lagrades i en databas. Enkäten berör den allmänna 

inställningen till flytten och nöje eller missnöje med information och medbestämmande, frågor 

om hur de enskilda anställda väljer att kommunicera (”Vem vänder du dig till med 

frågor/synpunkter? Varför denna person?”) och frågor om vilka topiker som de saknar 

informations- eller beslutskanal för.  Enkäten bestod av fyra delar; en kortfattad demografisk 

beskrivning (man/kvinna, arbetsområde och arbetad tid på Nutek), allmänna frågor om 

inställningen till flytten och kommunikationen runt denna, frågor om olika 

kommunikationskanaler i samband med flytten, och slutligen öppna frågor om deltagarnas 

personliga hjärtefrågor. (Se bilaga - Enkät) 
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Intervjuer 

Intervjuanteckningar gjordes vid åtta intervjuer med Nutekanställda, ledning och 

fackrepresentanter. Intervjuerna genomfördes omodererade med tre huvudtopiker som de 

intervjuade själva fick bestämma innehållet i: [1] Beskrivning av bakgrund och flyttprocessen. 

[2] Åsikter om information och demokrati i samband med flytten. Och [3] praktiska 

funderingar kring den nya arbetsplatsen. I anteckningarna har noterats vilka topiker som den 

intervjuade tar upp under vardera rubrik, vilka andra topiker de kopplas samman med, samt 

om den intervjuade uppger att den topiken är av hög eller låg prioritet. 

 

Resultat 

Observationer 

Formella beslut rörande flyttprojektet tas på olika ställen i organisationen beroende på frågans 

natur. I inledningsfasen till flyttprojektet fanns inte flertalet av de praktiska frågorna som vid 

undersökningstillfället upptog medarbetarnas tid och uppmärksamhet. De uppkom när valet 

av ny lokal var klart. Innan dess var frågan på agendan egentligen bara en enda: ”Vart ska vi 

flytta?” I denna fråga har de anställda givits visst tillfälle till påverkan, genom en 

enkätundersökning som gav förslag på geografiska områden att leta efter lokaler i. 

(Södermalm/söder om Söder/norrort mm.) Resultatet av undersökningen var på inget sätt 

bindande, men en övervägande preferens för ett område hade varit personalpolitiskt svårt att 

gå emot. Frågan om övergång från individuella rum till kontorslandskap har dock aldrig varit 

uppe för diskussion eller enkätförfrågning. En möjlig orsak till detta är att de ekonomiska 

förutsättningarna inte ansågs ge utrymme för alternativ i denna fråga. Kontorsyta kostar 

pengar, och öppet kontorslandskap spar mycket kontorsyta. Dessa frågor ligger i gränslandet 

mellan tekniska beslut och intressebeslut, då frågorna mer direkt påverkar uppdragsgivaren 

Regeringen och Nuteks nyttjare, svenska näringsidkare. (Jag väljer att inte kalla dem för 

kunder, då det är regeringen och skattepengar som finansierar verksamheten.) Skulle en flytt 

till ny ort göra verksamheten mindre tillgänglig för nyttjarna så har vi ett beslutsdomän som 

går utanför organisationens väggar. Det är svårt att tänka sig ett formellt mandat hos nyttjarna, 

deras makt får här betraktas som social, en tvingande makt enligt French och Ravens modell, 

då de kan ”bestraffa” Nutek och i förlängningen regeringen med negativ opinion. 
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Större frågor om resursfördelning mellan processer och arbetsområden tas av Nuteks ledning 

och generaldirektör (nedan GD) i samråd med verksamhetens processchefer. Den formella 

makten ligger hos GD, men det finns praxis av rådfrågning och konsensusförankring av beslut 

hos de enskilda processerna som berörs. De individuella anställda deltar endast genom 

chefernas representation, och skall de påverka dessa beslut är det via sin respektive chef. 

Frågor om inredning, möblering, teknisk utrustning och gemensamma utrymmen hanteras av 

en separat processgrupp med frivilliga representanter från olika delar av organisationen. Denna 

grupp har delegerad formell makt över dessa praktiska frågor och sköter också mycket av 

informationsjobbet gentemot de anställda. Diskussionsformen inom gruppen uppges i 

huvudsak vara deliberativ och beslut sker med konsensus. Det finns dock ingen konstitution 

som fastslår att så är fallet, och om frågor inte kan lösas med konsensus kan röstning och 

majoritetsbeslut komma att tillämpas. 

 

En frågeställning som enligt undersökningen berörde många av de anställda (se nedan) var hur 

omställningen till att sitta i öppet kontorslandskap skulle påverka dem personligen och 

arbetsgrupperna socialt. Uppfattningen både från ledning och anställda är att det kan bli lättare 

att störa och störas av varandra i arbetet, men också öppna upp för snabbare och rakare 

kommunikation mellan individer. För att adressera dessa frågor har samtliga anställda blivit 

inbjudna till en workshop med seminarier där dessa frågor ska ventilera och diskuteras. Målet 

är att finna gemensamma förhållningssätt och etikett-tips för den nya arbetssituationen. Vid 

undersökningens genomförande hade dessa seminarier inte genomförts, men så som de 

beskrivs vara planerade, påminner organisationen om en konsensusbaserad beslutsform kallad 

akvariemodellen, där mindre grupper finner konsensus i frågor och sedan låter sin 

gemensamma ståndpunkt representeras av en deltagare i en central konsensusdiskussion. 

Resultatet i denna centrala diskussion tas sedan ut till respektive grupp som aningen 

gemensamt godkänner den eller reserverar sig.44 

  

                                                 
44 Herngren, Per, ”Unga organisationer – fungerande demokrati?” I: Holmgren, Anna (red.), På jakt efter den 

demokratiska organisationen, Stockholm: LO Idédebatt, 2001, sid. 27-28 
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Slutligen finns det många lokala beslutsdomän, frågor som endast rör exempelvis 

medarbetarna runt en bordsgrupp (Det öppna kontorslandskapet är för det mesta indelat i 

skrivbords-”öar” med tre eller fyra skrivbord riktade mot varandra.) Här kan till exempel lokal 

etikett, fördelning av närstående bokhyllor med mera med fördel skötas av de som ska jobba 

där. Förslag på tillvägagångssätt och principer för detta kan uppkomma under den ovan 

nämnda workshopen. 

 

Enkät 

Den 2 maj gick en inbjudan ut via e-post till anställda på Nutek som berörs av flytten att svara 

på en webb-baserad enkät.  Sammanlagt 197 personer mottog förfrågan om att delta, och 121 

svar kom mellan den 2 och 10 maj, innan resultaten sammanställdes. Svar inkomna senare 

räknades inte med. Till analysen valde jag ut de av flervalssvaren i den subjektiva delen av 

enkäten (De första tre frågorna gällde kön, tid som Nutekanställd och avdelning.) som gav 

signifikativ dominans åt ett eller flera av alternativen. För att undvika godtyckliga tolkningar av 

vad som är signifikant satte jag ett gränsvärde för vad som är ett dominerande svarsalternativ 

till ett som väljs 50% oftare än genomsnittet. Jag har också tagit ut kombinationer av enskilda 

svar som jag fann intressanta.  

 

Rent allmänt är inställningen till att byta lokaler övervägande positiv. 153 personer eller 78%45 

uppger att de är positivt inställda till att flytta. Detta återspeglas inte i de tillfrågades inställning 

till tillgången på information och medbestämmande. De negativt inställda till att flytta har inte 

en negativare uppfattning av medbestämmandet i processen eller informationen de fått än de 

som ser fram emot att flytta. Den mest signifikanta egenskapen hos de som inte vill flytta är att 

70% av dem är män, på en arbetsplats med fler kvinnor än män. De som är negativa till att 

flytta inklusive de som har svarat ”vet ej/har ingen åsikt” har också i stor utsträckning valt att 

lämna de sista tre öppna frågorna obesvarade, trots att dessa frågor är formulerade just för att 

ta upp negativa topiker. 

 

                                                 
45 Procenttalen är avrundade till närmaste heltal. 
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Enkäten visar på en klar skillnad på den generella uppfattningen av medbestämmandet och 

uppfattningen av tillgången till information. 140 svarande, eller 71% uppger att de blivit 

tillräckligt tillfrågade om sina synpunkter, men endast 89 personer eller 45% uppger att de är 

nöjda med mängden information de fått. Återigen ser vi att de som har en negativ inställning 

inte är den som i de avslutande fälten tar tillfället i akt och specificerar vad de är missnöjda 

med. Både vad gäller frågan om man blivit lyssnad på och frågan om man fått bra information 

så är det de som svarar ja som fyller i aspekter som kunde bli bättre. Frågan ” Finns det frågor 

som du känner att du inte fått svar på? I så fall vilka?” besvaras i 80% av fallen av folk som 

uppgett att de är nöjda med informationen. Frågan ”Har du haft synpunkter som du känner att 

du inte fått gehör för? I så fall vilka?” besvaras till 91% av de som är positivt inställda till 

möjligheten att framföra synpunkter. 

 

De sista fyra flervalsfrågorna berörde hur de tillfrågade praktiskt handlade vid behov av att 

påverka eller behov av att veta mer angående olika frågor inom flyttprojektet. Här gav enkäten 

främst fyra siffror som stod ut från mängden. Enkäten frågade dels vem man vänder sig till för 

att påverka respektive få information, dels varför man vänder sig till dessa personer. Här 

framkom att ett klart dominerande svar om varför man vänder sig dit man gör är för att ”Det 

är dennes arbetsuppgift” att antingen svara på frågor (46% svarade detta) eller för att ta emot 

åsikter (65%) . 

 

Enkäten gav dock överraskande spridda resultat angående vilka dessa personer är, vars 

arbetsuppgifter innebär att informera respektive att lyssna. Bland alla tillfrågade så fanns en 

jämn fördelning (under 5% avvikelse) mellan svarsalternativen närmaste chefen 

personalchefen, flyttprojektgruppen och kollegan. Likaså bland de som uppgav att de vände sig 

till den formella rollen i organisationen. (Förutom att dessa mer sällan uppgav att den formella 

rollen är en ”kollega som brukar ha koll” – en svarande säger dock just detta.) Ett svar som 

mycket sällan dök upp, totalt från endast fyra tillfrågade, var att folk vände sig till fackliga 

representanter för information eller påverkan. En möjlig orsak kan vara att detta är ett 

irrelevant svarsalternativ att ha med, och att fackets roll i processer som denna är en annan än 

vad undersökningen hade som premiss.   
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Summering av trender funna i enkätundersökningen: 

• En klar minoritet uppger att de är negativa till att flytta. 

o De flesta av de som är negativa till att flytta är män. 

o De som är negativa till att flytta specificerar i mindre utsträckning vad de är 

missnöjda med. 

• En klar majoritet är nöjda med möjligheten att tycka till, och en knapp minoritet, 45%, 

är nöjda med tillgången till information. 

o De som är missnöjda med endera specificerar i mindre utsträckning vad de är 

missnöjda med. Det är de som uppger att de är nöjda som bidrar med egna 

förslag till ytterligare förbättring. 

• Övervägande många vänder sig till den person som de upplever har det som sin 

arbetsuppgift att ta emot åsikter eller att informera om flytten. 

o De tillfrågade är inte överrens om vem (eller vilka) detta är.  

 

Vi har berört de sista tre fritextfälten i enkäten, och konstaterat att de som är positivt inställda  

dels till flytten och dels till hur information och medbestämmade skötts är de som oftast 

lämnat uppgifter här. Detta har dock inte behandlat vilka topiker som tas upp här, de konkreta 

frågor som de anställda har behov av att se lösta. För en djupare analys av retoriska situationer 

inom flyttprojektet väljer jag här att ta ut de frågor som flest tillfrågade har angett, och i 

analysen se vilka beslutsdomäner och beslutsformer som omger dem. Ett stort antal olika 

frågor tas upp i mellan ett och fem enkätsvar. Exempel på dessa är tillgången till 

förvaringsutrymmen och mötesrum, restider, närmiljö, parkering i de nya lokalerna, och 

missnöje/frågor om inredning och möblering på den nya arbetsplatsen. Två specifika frågor är 

angivna i över femton enkätsvar vardera, och får därmed anses vara de viktigaste för denna 

undersökning: 

 

• Fördelning av arbetsplatser. Funderingar gällande vilka arbetsgrupper och personer 

som placeras i närheten av varandra var en vanlig fråga. En annan fråga som dök upp 

var missnöje med att vissa tilldelats enskilda arbetsrum med motiveringen att ”deras 

arbetsuppgift kräver det” De förfördelade upplever att även deras jobb behöver ett 

separat rum, eller att de som får det inte alls är i så stort behov av detta. 
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• Oro över den sociala och praktiska omställningen till öppet kontorslandskap. Många av 

medarbetarna har suttit i egna rum i flera år och vet inte hur den nya arbetssituationen 

kommer se ut. Går det att jobba ostört? Kommer arbetsmiljöerna bli för opersonliga? 

Hur hanteras telefonsamtal? Kommer utrymmen för diverse yrkesaktiviteter räcka till? 

Vissa medarbetare har till exempel tidigare hållit tvåpersonsmöten inne på sitt rum, och 

gjort detta ganska ofta. De är inte säkra på hur de ska hantera dessa möten i den nya 

arbetsmiljön. Ska rum bokas i förväg eller kan möten fortsätta att ske med kort varsel? 

Eller ska vissa aktiviteter ske utanför lokalerna? 

 

Intervjuer 

Mellan 12 maj och 9 juni genomfördes åtta intervjuer på mellan 30 minuter och en timme med 

anställda på Nutek. De intervjuade var utvalda för att representera så många olika positioner 

och variationer som möjligt i organisationen vad gäller kön, arbetsuppgift och tid på Nutek. 

En fullt godtagbar representativitet går inte att uppnå på så få deltagare, men syftet med 

intervjuerna var heller inte att få ett kvantitativt hållbart resultat, utan att fördjupa och 

komplettera enkäten. Intervjuerna utgick delvis från enkätresultatet, där de intervjuade bads 

förklara trenderna som uppkom i denna. De ombads även med egna ord förklara [1] orsaken 

till flytten och [2] hur de upplevde att beslutsgången i frågor angående flyttprojektet går. 

 

Tre av de intervjuade uppgav att de i enkäten svarat att de är negativa till flytten. Det visade sig 

dock att frågan kan ha uppfattats olika av olika intervjuade. Alla var överrens om att en flytt 

var nödvändig (eftersom den var oundviklig, se nedan angående orsaker till flytten), men två av 

de svarande uppgav att de hellre hade stannat kvar ”om det vore möjligt”. Den tredje hade 

inget emot att lämna Liljeholmen, men var missnöjd med att flytta in till City. De bekräftade 

också att de inte lämnat några specifika frågor eller förslag i enkätens fritextfält, och att de inte 

är särskilt engagerade i hur flyttprocessen går, eller om de får vara med och bestämma över 

den: 

 

”Flyttar gör vi i vilket fall som helst. Jag hade hellre sett att vi hittat en mindre och 

fräschare lokal här i Liljeholmen, jag fattar inte riktigt vad vi ska in i City att göra. 

Om det ska sparas pengar på mindre utrymme så är det märkligt att man flyttar till 
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ett dyrare område. Men det känns inte som om jag kan påverka de stora frågorna i 

alla fall. Där styr ekonomi eller politik mest. Exakt hur saker funkar på min 

avdelning hoppas jag att vi kan lösa internt. Sådant brukar ordna sig naturligt 

efterhand.” 

 

Det sistnämnda är en attityd som delas av flertalet av de intervjuade. Sex tillfrågade uppgav att 

mindre frågor, till exempel skrivbordsplacering inom en grupp, tillgång till bokhyllor och 

hushållning med närliggande mötesrum, är frågor som de anser kan lösas i lokalt samförstånd 

mellan de inblandade. Två personer uttryckte en viss oro för att sådana frågor skulle försöka 

”toppstyras” eller att alla småsaker skulle bli föremål för ”torgmötesdiktatur”, där enskilda 

småsaker tas upp och ältas i alltför stora forum: 

 

”Det kan finnas en övervilja att vara demokratisk och rättvis, så att 

avdelningsmöten fylls av frågor om färgen på gardinerna och vems stol som 

gnisslar mest. Det har hänt då och då på min avdelning, och det kommer i vägen 

för det som mötena ska vara till för, att prata om verksamheten.” 

 

Den främsta orsaken för både positivt och negativt inställda till att inte delta i besluten var 

dock resursbrist. Även två av de som var positiva till att flytta uppgav att de var icke eller 

måttligt intresserade av att delta i beslutsfattandet. Alla som visade en ointresserad inställning 

uppgav att de inte hade tid och energi att engagera sig. Det dagliga jobbet var mer än nog och 

det hade inte trappats ner på för att ge utrymme till deltagande. Även två av dem som sade sig 

vara engagerade uppmärksammade att engagemanget ökade arbetsbelastningen markant. 

 

De intervjuade ombads med egna ord beskriva de bakomliggande orsakerna till flytten. En 

orsak som alla nämnde var att huset skulle renoveras och att värden därför inte villa ha kvar 

dem. Detta beskrivs dock lite olika. En tillfrågad beskrev situationen som att Nutek blivit 

vräkta, en annan att det fanns möjlighet att stanna kvar under renoveringen men att Nutek valt 

att flytta nu på grund av att hyresavtalet gick ut under hösten. Fem tillfrågade uppgav att den 

nuvarande arbetsmiljön var mycket dålig, med ventilationsproblem och svårighet att hålla jämn 

temperatur i rummen. En person berättade om egna hälsoproblem på grund av detta och två 

andra uppgav att de hade kollegor som upplevt arbetsmiljön som en orsak till fysiska besvär 
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och sjukskrivning. En annan orsak, nämnd av fyra tillfrågade, var att tidigare utlokalisering 

gjort att personalstyrkan var mindre, och att Liljeholmslokalen helt enkelt var för stor. ”Det 

ekar i korridorerna”, som en av de intervjuade uttryckte det. Omställningen till öppet 

kontorslandskap hade de intervjuade svårare att relatera till. Här fanns ingen klar uppfattning 

om någon bakomliggande orsak, men flera tillfrågade gissade att beslutet var i huvudsak 

ekonomiskt. Ingen av de anställda sade sig uppleva att de har något att säga till om i den 

frågan, men att i gengäld har detta varit en fråga i vilken de upplever att informationen varit 

relativt god. Från ledningens håll uppger man att detta är en förändring som ska underlätta 

arbete i processform till skillnad från tidigare hierarkiska organisationsfördelning. Denna 

uppfattning delas inte av flertalet av de anställda. 

 

”Vi har arbetat i processorganisation under en längre tid redan, och det handlar 

inte om fysiska förutsättningar. Skillnaden i praktiskt jobb är väldigt liten. Möjligen 

kan det bli lite lättare för en person att byta process nu är det var att byta 

avdelning förut. Men jag tror det är mindre viktigt. Vad man jobbar med har ändå 

inte så mycket att göra med vart man sitter.” 

 

De intervjuade uttalade sig även om de beslutsorgan och de informationsvägar de kände till i 

samband med flytten. Då detta var en fråga som genererade en tydlig trend i 

enkätundersökningen ville jag utreda topiken ytterligare. Undersökningen visade att folk i stor 

utsträckning vänder sig till den vars arbetsuppgift det är att förmedla information eller åsikter. 

Det bekräftades i intervjuerna. Sex av åtta tillfrågade uppgav att de svarat så i enkäten, och 

övriga två sade sig också ha förtroende för de fasta rollerna och formella vägarna inom 

organisationen, även om de ibland av andra skäl själva vände sig till en informell källa. 

 

”Det är inte alltid den snabbaste vägen eller den enklaste personen att få tag på, 

men om jag vänder mig till min chef för att få svar så vet jag att hans information 

kommer från rätt ställe och är korrekt. Eller för att få någonting gjort. Jag vet att 

han är den som ledningen och GD lyssnar på.” 

 

Här fanns annars, liksom i enkätresultatet, en tydlig skillnad på uppfattningen om roller i 

organisationen. Den intervjuade ovan uppgav sin processchef som den som både tog hand om 
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samtliga förslag och synpunkter, och den som har huvudansvaret att förmedla information om 

flyttprocessen till henne.  En annan uppgav att det var Nuteks personalansvarige som skulle ta 

emot förslag och åsikter, men kunde inte säga säkert vart korrekt information och svar om 

flytten fanns att hämta. En tredje tillfrågad var lika övertygad som den första om att 

medlemmarna i flyttprocessgruppen var de rätta personerna att vända sig till med både åsikter 

och frågor. Ytterligare två av de intervjuade uppgav att de var mycket osäkra på om det fanns 

enskilda personer eller roller som hade hand om vardera uppgift. 

 

Tolkningar 

Retoriskt behov 

I denna undersökning ställer jag två frågor angående retoriskt behov: För det första, finns det i 

flyttprojektet gott om tydliga intressebeslut med väl avgränsade beslutsdomän? Och för det 

andra, hur väl stämmer makt att påverka frågan överens med beslutsdomänens avgränsningar? 

Dessa frågor svarar mot Bitzers begrepp som ett behov som potentiellt kan tillgodoses med 

retorik – behandlandet av frågor ”med tillgängliga medel för övertygande” enligt Aristoteles 

definition46, i en situation där påverkan är möjlig. I denna kontext, frågor med flera möjliga 

lösningsförslag, som berör delar eller hela organisationen utan att påverka uppdragsgivare och 

nyttjare, och där det finns en teoretisk möjlighet för enskilda berörda att påverka. Retoriskt 

behov brister för individen om denne är utesluten från ett visst beslutsdomän. Likaså om frågan 

som är på agendan inte motsvarar ett individuellt behov. Det är dock orimligt att begära att en 

komplex organisation ska göra en korrekt avgränsning av de medverkande i varje fråga.  

 

Frågor som behandlas inom flytt-topiken är alla i huvudsak av intressebeslut-typ. De rör 

praktiska lösningar och intern personalpolitik, och påverkar alltså inte den operativa 

verksamheten om inte förändringarna påverkar de anställdas förmåga att utföra denna 

verksamhet. En fråga som möjligen kan sägas påverka uppdraget direkt är dock placeringen av 

den nya arbetsplatsen, i och med att ett alltför svårtillgängligt Nutek kan innebära att färre 

företagare, framförallt små- och nyföretagare, inte utnyttjar de tjänster som finns att tillgå i 

samma utsträckning som förut. 

                                                 
46 Aristoteles 1991, sid.36 
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Kartläggningen visar på tre huvudsakliga formella beslutsorgan (GD/ledning, 

flyttprocessgruppen och seminarierna) och ett informellt (lokala/privata frågor). 

Beslutsdomäner är dock inte nödvändigtvis begränsade till dem som har formell beslutsmakt, 

utan inkluderar även de som kan anses ha social makt att påverka beslutsfattarna. Detta gäller 

främst för ledningen och flyttprocessgruppen, vars frågor i stor utsträckning berör hela 

arbetsplatsen. Här blir dock inte deltagandet jämlikt, vissa röster väger tyngre än andra på 

grund av formella och sociala maktförhållanden, tillgänglighet till beslutsfattarna, mm. Med rätt 

kommunikationsväg och effektiv retorik har alla i organisationen möjlighet att skapa opinion 

och påverka beslut. De planerade seminarierna ser ut att vara den mest strukturerade och 

demokratiska beslutsformen. Här finns mekanismer för jämlikt deltagande och beslutsstruktur 

som motverkar assymetriska maktförhållanden. Det finns dock en risk att de frågor som 

diskuteras (etikett och beteende i gemensamma rum) tas upp i för stora beslutsdomän, och att 

de egentligen berör folk i mindre grupper än ”alla anställda”, med lokala variationer och regler 

mer anpassade till individer.  

 

Intervjufasen av undersökningen visade dock på att just dessa lokala variationer troligtvis ändå 

kommer att uppstå. Den var en dominerande inställning att praktiska detaljer runt den egna 

arbetsplatsen, bäst löses på lokal nivå, med överenskommelser mellan de individer som berörs, 

och att eventuella riktlinjer vad gäller delning av gemensamma resurser och etikett i den nya 

arbetsmiljön mest ska ses som något att falla tillbaka på om lokala överenskommelser inte kan 

nås och konflikt uppstår. Dessa lokala beslutsdomäner är dynamiska och uppstår i varje given 

situation, vilket är en fördel då de relativt naturligt antar rätt storlek. Men det finns också en 

risk för att det i strukturlösheten finns oidentifierade sociala maktförhållanden och att enskilda 

personer kommer i underläge, eller helt enkelt utesluts från beslutandet. Detta är dock en fråga 

som mer angår förhållanden än retoriskt behov. 

 

Undersökningen kan därmed inte identifiera några avgörande brister vad gäller retoriska behov. 

Frågor på agendan, i stort och smått, är i huvudsak av en sådan natur att de går att påverka 

utan att beröra yttre intressen och de går att påverka med aktivt deltagande av demokratisk typ. 

De avgränsas också i huvudsak till rätt beslutsdomäner, även om det finns utrymme för 

förbättring. 
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Publik 

I vilken utsträckning har enskilda deltagare tillgång till dem som de behöver påverka? Och 

känner deltagare till vem som är den rätta publiken för deras argument? Undersökningen visar 

på en skillnad mellan uppfattningen av roller i organisationen. Enkäten visade att den formella 

yrkesrollen är den viktigaste faktorn vad gäller val av kommunikationsvägar. Medarbetarna 

verkar ha ett allmänt högt förtroende för organisationen, det finns pistis gentemot den interna 

kulturen, att saker och ting sköts på ett organiserat och korrekt sätt och att det bästa sättet att 

få viktiga ärenden uträttade är genom gängse beslutsgång och rutiner. Frågor som kräver brett 

deltagande sker, enligt de flesta medarbetares uppfattning, i stor utsträckning uppåt i 

organisationen, till chefer eller formella beslutande grupper, inte genom samverkan i informella 

nätverk. Och där finns också de rätta mottagarna för kommunikation och argumentation, 

enligt de observationer undersökningen gjort angående beslutsorgan i flytten, i de allra flesta 

fall skäligt tillgängliga för respektive individ. 

 

Enkäten och intervjuerna visade dock att det råder en stor oenighet (eller okunskap) om vem i 

organisationen som har vilken roll. Detta kan ha flera olika orsaker. Det finns en viss 

heterogenitet i organisationen, med olika beslutsfattare och ingen enhetlig roll som 

kommunikationspartner för alla anställda. Samtidigt upplevs just tydliga roller vara något som 

förväntas av organisationen, och i brist på en tydligt uttalad officiell kommunikatör tillskriver 

de anställda den egenskapen till den som de personligen uppfattar som den bästa 

samtalspartnern. De lokala, privata beslutsdomänen har en tydligare publik än den officiella. 

Här förväntas inget annat än informella och strukturlösa grupper, och dessa skapas i 

situationen då de behövs, något som de intervjuade verkade ha klart för sig. Det är med andra 

ord inte en faktisk publik som saknas, utan en klar och enhetlig uppfattning bland många 

medarbetare om vem eller vilka publiken är i specifika situationer. Den officiella beslutsgången i 

praktiska, gemensamma frågor behöver antingen förenklas om den är för krånglig eller helt 

enkelt kommuniceras ut tydligare.  

Förutsättningar 

Frågor rörande förutsättningar är mer mångfasetterade och framförallt många till antalet. Ges 

deltagarna resurser för ett fullgott aktivt deltagande? Finns det överenskomna beslutsprocesser 

i beslutsdomänen? Har alla deltagare fullgod deltagarkompetens? Har tillräckligt många möjliga 

deltagare motivation nog att delta? Vilka retoriska hinder vad gäller status, makt, decorum och 
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konsensusberedskap finns inom beslutsdomänerna? Undersökningen ger inte relevanta svar på 

alla dessa frågor, och de som nämns är dessutom bara ett urval av allt som kan rymmas under 

rubriken förutsättningar. Ett antal av undersökningens resultat är dock knutna hit och kan ge 

insikt i enskilda aspekter. Jag har tidigare nämnt de lokala beslutsdomänernas strukturlöshet 

som en möjlig problemkälla, likaså att det finns utrymme för förbättring av 

deltagarkompetensen, främst kunskapen om beslutsprocesser och informationskällor. 

 

Medarbetarnas motivation att delta varierar kraftigt. Den dominerande inställningen verkar 

vara en positiv nyfikenhet på nyheter angående flytten, och möjligheten att vara med och 

utforma sin framtida arbetsmiljö, men det finns också en stor grupp anställda som inte 

engagerar sig och inte ser att engagemang kan bidra till påverkan. Denna brist på motivation 

återfinns bland de som uppger att de är negativt inställda till att byta lokal, missnöjda med 

information, och missnöjda med hur det demokratiska arbetet hittills skötts. Undersökningen 

är för liten för att statistiskt säkerställa ett samband, men allt tyder på att en relativt homogen 

grupp av medarbetare delar alla dessa åsikter. Det kan finnas många orsaker till denna grupps 

inställning. Enkäten visar att majoriteten av dem är av manligt kön, men vad detta beror på 

eller har för konsekvenser finner inte undersökningen något konkret svar på. En bidragande 

orsak till motivationsbristen kan vara den heterogenitet i historieberättande som 

undersökningens intervjuer uppvisade. Det fanns från de anställda inget klart och enat besked 

om exakt varför flytten skedde, även om alla uppgav mycket starka skäl. Bristen på en tydlig 

orsak, konsekvent och upprepat kommunicerad, kan vara en orsak till oviljan att engagera sig. 

En annan orsak kan vara förvirring i beslutsstrukturen. Under rubriken publik konstaterades att 

det saknas en enhetlig uppfattning om vart man vänder sig för att påverka besluten eller 

agendan, likaså vart man vänder sig för att informera sig om alternativ eller kontext till beslut.  

 

Den andra tydliga topiken som är relevant här är resursbrist. En stor gupp av medarbetare som 

vill engagera sig, och som upplever att de har en klar uppfattning av beslutsvägar och att 

informationen de förses med är god, väljer också de att inte delta. De uppger att med den 

vanliga arbetsbelastningen har de inte tid att söka efter information på egen hand eller ta upp 

egna frågor till diskussion. De lämnar sin åsikt eller röst när denna är efterfrågad, vid enkäter 

och direkt tillfrågan, men gör inget på egen hand för att tillfredsställa sitt egna retoriska behov.  
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Sammanfattning 

Undersökningen finner att Nuteks flyttprojekt innehåller gott om frågor som går att klassa 

som retoriska behov, och att deltagare förvisso har möjlighet att finna sin publik och försöka 

övertyga utan alltför många negativa förutsättningar, men att situationen riskerar att vara långt 

ifrån ideal. Undersökningen identifierar följande punkter som de främsta möjliga hindren för 

aktivt deltagande med demokratiska ambitioner. 

 

• Flera olika beslutsstrukturer och otydligt kommunicerande av roller gör att det kan 

vara svårt att hitta rätt mottagare för den som vill driva en fråga. 

• Det råder motivationsbrist att delta hos en markant andel anställda. De upplever inte 

att de kan påverka och upplever sig inte tillräckligt insatta för att försöka. En eventuell 

orsak är otydlig kommunikation av flyttens syfte och återigen av beslutsstrukturerna. 

• Även de som har motivation att delta upplever att tiden som krävs för att sätta sig in i 

frågorna och argumentera för sin sak inte räcker till. 

 

För projekt av denna typ rekommenderar jag därför en dedikerad kommunikationskanal och 

en person som utses till exempelvis ”projektgeneral” vars jobb det är att informera och 

organisera former för deltagande. Dennes namn bör kommuniceras ut konsekvent i 

organisationen. Det kan lösa både problem med strukturförvirring och deltagarmotivation. I 

ett större projekt blir detta antagligen ett hel- eller deltidsjobb, men i längden lär ändå detta 

vara en besparing jämfört med vad felriktad kommunikation kan kosta i tid och frustration.  

 

Liksom i de flesta organisationer är inte jämlikhetsprincipen implementerad fullt ut på Nutek, 

men i enskilda frågor görs här försök till organiserat och jämlikt deltagande som inkluderar alla 

bemyndigade deltagare, i detta fall de anställda, inklusive ledningen. Samtidigt finns ett stort 

och viktigt beslutsdomän (eller i själva verket ett myller av små, liknande beslutsdomäner) i de 

lokala frågorna mellan enskilda individer och mindre grupper, som helt står utan 

överenskommen beslutsstruktur. Det kan riskera att enskilda drivna och karismatiska individer 

dominerar beslutsfattandet medan andra inte får sin åsikt räknad. Det finns helt klart utrymme 

för ytterligare fördjupning i dessa frågor. En studie i hur medarbetarna upplever den nya 

situationen och hur beslut diskuteras och tas mellan nya skrivbordsgrannar och andra 

grupperingar vore mycket intressant. 
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Reflektioner över försök till praktisk tillämpning 

Undersökningens syfte var att kartlägga förekomsten av fördelaktiga retoriska situationer för 

medarbetarna vad gäller medbestämmande vid frågor rörande Nuteks flytt till nya lokaler. 

Eftersom kriterierna som observationerna jämförs med är en ideal bild av maximalt 

medbestämmande så går det inte att med en enskild undersökning ge ett entydigt betyg på den 

demokratiska kvalitén. Begreppen ”bra” eller ”dålig” demokrati måste istället ställas emot 

vilken ambition organisationen har i frågan, eller jämföras med tidigare undersökningar gjorda 

enligt samma princip. Dessa två faktorer hade denna undersökning inte tillgång till, så 

slutsatserna som kan dras är bundna i denna specifika situation. 

 

Det resultat som därmed går att utläsa ur analysen rör istället vilka enskilda element i den 

retoriska situationen som är mer sannolika att individer stöter på problem i. Det är praktiskt 

användbar information som Nutek förhoppningsvis kan använda för att förbättra 

förutsättningarna inför framtida arbetsplatsdemokratiska aktiviteter. 

 

En brist i gällande utformningen av enkäten uppdagades under analysarbetet. Alla frågor gav 

inte tydliga utslag och därmed inte någon relevant information för analys. Men att de i varje 

undersökning ska göra detta är inte heller rimligt. Jag hävdar att det snarare är positivt med ett 

stort antal frågor – så många som mottagarna kan antas svara på utan att tröttna och inte 

slutföra enkäten – då chansen då är större att vissa enskilda frågor visar på trender som går att 

följa upp och analysera. Men frågorna behöver inte bara vara många, utan givetvis också de 

rätta. Dels relevanta för analysens frågeställningar och fokus, dels av en sådan natur att 

analysmetoden och analytikern kan hantera dem. De demografiska frågorna i början av 

formuläret kunde ha varit relevanta för Nutek om en trend kunde kopplas till en viss 

demografi. Och detta skedde också. Men den begreppsvärld som analysen använder, främst 

retorik och organisationsteori, behandlar inte sådana saker som kön, erfarenhet eller yrkesroll. 

Därmed kunde undersökningen konstatera ett samband – män var oftare negativt inställda till 

flytten än kvinnor – men analysen kunde inte förklara detta eller sätta in det i någon som helst 

kontext. De deltagandes kön blev därmed ett enbart störande element som inte borde ha varit 

med på enkäten. Alternativt behövde undersökningens teoretiska bas ha breddats med ett 

genusvetenskapligt perspektiv. Och därmed också med teoretisk anknytning till de övriga 
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demografiska frågorna, vilket inte gjordes. Hade någon av dessa påvisat en trend så hade jag 

stått inför samma dilemma som med könsvariabeln. 

 

Diskussion om metoden och dess användning 

Uppsatsen sökte kopplingspunkter mellan retorik, demokratisk teori och organisationsteori i 

syfte att skapa en gemensam begreppsapparat för arbetsplatsdemokrati, samt en metod för att 

med retorik som utgångspunkt kunna undersöka demokratisk kvalitet på en arbetsplats. Detta 

mål anser jag att uppsatsen har nått. Framförallt har demokratiförutsättningar hos olika 

teoretiker sammanställts och hur dessa samverkar retts ut, för att sedan sorterats in i en 

retoriskt grundad struktur som fokuserar på den praktiska kommunikationen i processen 

istället för politiska eller filosofiska utgångspunkter. Bitzers modell används här inte för att 

beskriva och analysera enskilda retoriska situationer utan för att beskriva en organisations 

förutsättningar och potentiella hinder för att enskilda retoriska situationer ska kunna skapas. 

Det som kartläggs är en organisations retoriska miljö i en viss situation, vilket på många sätt är 

analogt med dess demokratiska miljö. Och när de tre aspekterna av retoriska situationen (behov, 

publik, förutsättningar) befolkas med uppsatsens demokratiska ideal riktas de från allmänt 

retoriska till specifikt demokratiskt retoriska. 

 

En möjlig kritik emot undersökningsmetoden är att den inte är tillräckligt handfast och 

konkret. Här finns ingen steg-för-steg-lista som kan följas och som leder till ett påtagligt och 

verifierat svar, utan endast generella riktlinjer (identifiera beslutsdomäner, identifiera trender, 

fördjupa och förklara trender). Det exakta tillvägagångssättet och exempelvis topiker för 

enkätfrågor eller tolkningar av observationer är mycket bundet i den undersökta situationen, 

och lämnar stort manöverutrymme för den som genomför undersökningen. Detta är, anser 

jag, en viktig problematisering av metoden, eftersom min ambition är att metoden och 

kriterierna ska kunna användas i arbetslivet även av dem som inte är förtrogna med retoriska 

tankesätt. En personalchef på ett företag kan inte förväntas göra samma bedömningar som jag, 

eftersom vår bakgrund och våra erfarenheter ser olika ut. Jag kan utan omsvep anta att jag i 

min analys omedvetet inkluderar retoriska tankesätt som jag inte redovisat här och som färgat 

mina slutsatser. Och enligt samma princip så saknar en extern analytiker med de teoretiska 

kunskaperna all den kunskap och insikt om en organisation som bara kan fås med praktisk 
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erfarenhet av den. Här finns det anledning att arbeta vidare med att få dessa två perspektiv att 

närma sig varandra. 

  

Det praktiska försöket på Nutek visar dock att ett flertal av de företeelser som beskrivs i den 

teoretiska utredningen går att observera i en fältundersökning. Undersökningen identifierar 

framgångsrikt organisationens huvudsakliga beslutsdomäner, och ger en ungefärlig bild av de 

topiker som besluten i de olika domänerna berör. Försöket identifierar också specifika 

förhållanden vad gäller deltagarnas motivation och kompetens samt praktiska förutsättningar 

att delta i beslutsfattandet. Försöket bekräftar vidare att uppsatsens modifierade tillämpning av 

Bitzers retoriska situation är möjlig och praktiskt genomförbar. Undersökningen blottlägger 

enskilda aspekter av Nuteks kommunikationsmiljö som kan vara potentiella problem för 

jämlikt medbestämmande, men också en del styrkor i organisationen som kan utnyttjas för att 

stärka framtida arbetsplatsdemokrati. 

 

Vissa faktorer som är viktiga i kriterierna för god arbetsplatsdemokrati kommer 

undersökningen dock inte åt. Främst gäller detta två aspekter – jämlikt deltagande och 

informella lokala beslutsstrukturer.  

 

Analysmetoden och undersökningskriterierna är i sig ganska generella och kan befolkas med 

de topiker som är relevanta för en specifik situation och organisation. Men för att de ska 

kunna utnyttjas på ett effektivt sätt behövs relevanta data att arbeta med. I Nutek-försöket 

antyder allmänna observationer av beslutsgången att den demokratiska huvudprincipen om 

jämlikt deltagande inte uppfylls. Å ena sidan kan det sägas vara lätt att anta att vissa röster 

räknas för mer än andra eftersom formell beslutsmakt i de flesta fall inte är delegerad, och att 

den operativa makten hos en chef med beslutsrätt är större än den eventuella sociala makten 

hos en enskild medarbetade. Å andra sidan är det också fullt möjligt att en formell 

beslutsfattare deltar helt jämlikt (eller inte alls) och endast agerar som demokratisk organisatör 

som samlar in röster från alla berörda, bedömer dessa och följer majoritetens vilja, alternativt 

agerar facilitator för konsensusdiskussioner. Hur det ligger till med detta, samt hur 

organisationen hanterar människor med olika personliga förutsättningar att ta plats och styra 

debatten är ingenting som observationerna, enkäterna eller intervjuerna i 

Nutekundersökningen behandlar. 
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Jag tror dock att detta inte är en brist i själva metoden. Istället ser jag detta som en brist i 

Nutekförsökets insamling av data. Här behövs en revision av de ställda frågorna och en 

komplettering med fler topiker i enkät och intervjuer som behandlar de mest relevanta 

frågorna. Arbetsprocessen för denna uppsats blev tyvärr omvänd mot den optimala. Det enda 

tillfället att genomföra fältundersökningen var i maj och första veckan i juli, det vill säga 

samtidigt och delvis innan arbetet med att ta fram metodens teoretiska grund på vilka frågorna 

ska vara baserade. En optimal arbetsprocess hade varit att inleda med en mindre 

förundersökning baserad på teorin och fältobservationer, där topiker för den stora 

undersökningen tas fram.  

 

Denna undersökningsmetod ser dock inte ut att kunna belysa den andra aspekten i vilken 

Nutekförsöket misslyckades – formandet av beslutsstrukturer i de små, lokala 

beslutsdomänerna där ingen fast organisation eller demokratisk form finns. Hur strukturlösa 

grupper formar kriterier för överenskommelse och hur makt och roller konstrueras där är 

ingenting som den teoretiska bas som undersökningen bygger på behandlar. Nutekförsöket 

bekräftar att denna beslutsdomän finns, men kan inte säga något ytterligare om den. För att 

dra några vidare slutsatser och studera hur jämlikhet och effektivt deltagande fungerar på 

denna nivå så tror jag att verktygen inte räcker till. Här behöver man andra typer av data som 

rör interpersonella interaktioner, till exempel observationer vid ostrukturerade möten. Ett 

exempel på data som kan analyseras vore transkriberade samtal. 

 

Därmed behöver den teoretiska basen kompletteras med en ny anknytning för att se på 

konstruerandet av struktur, makt och roller. En sådan kan inbegripa socialkonstruktivistiska 

och eventuellt psykologiska begrepp. Fokus för en sådan undersökning skulle också tvingas 

ner på enskilda situationer, och det är oklart vad detta skulle säga om en organisations 

demokratiska kvalitet i stort och hur en sådan analys kan hjälpa deltagarna till förbättrad 

demokrati. Därmed blir intresset för den sortens observationer och analys mer akademiskt än 

den praktiska ambition jag hade med kriterierna och metoden i denna uppsats.  
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Möjligt vidare arbete 

Konstruerandet av struktur i mindre grupper är absolut ett område som skulle lämpa sig väl 

för en retorisk studie som knyter an till denna uppsats. En retorisk analys av kommunikationen 

i ett ostrukturerat möte, baserad på till exempel argumentations- eller samtalsanalys borde 

kunna säga något om hur deltagarna går till väga för att konstruera sina roller i dessa 

situationer, och hur de förhandlar om beslutsstrukturer. För att fungera som beslutsfattande 

grupp måste de helt enkelt komma överrens om hur de ska komma överrens. Att hitta 

metoder för att observera och analysera detta vore en intressant utmaning. 

 

En annan möjlig uppföljning av denna uppsats vore just att konkretisera 

undersökningsmodellen så att den får en fastare struktur och metoder för att även avgöra vad 

relevanta undersökningstopiker i en viss situation är. Detta för att underlätta för praktisk 

tillämpning i arbetslivet, så att verktyget relativt enkelt kan läras ut och tillämpas. Om detta är 

ett vetenskapligt arbete är dock mer tveksamt, här handlar det snarare om en pedagogisk 

omarbetning av de tillvägagångssätt som denna uppsats tagit fram, samt att lära sig av en del 

misstag från det praktiska försöket på Nutek och förfina urvalet av material som samlas in, så 

att man ställer de mest relevanta frågorna.  

 

En tredje väg att gå som jag ser är att titta närmare på pistisbegreppet i situationer liknande 

den på Nutek. Hur medarbetares upplevda förtrolighet med en organisations beslutsstruktur 

påverkar deras vilja och förmåga att delta i processerna, och hur pistis uppstår i 

kommunikation mellan deltagare med olika formell respektive social makt. Här upplevde jag 

att Nutek-undersökningen skrapade på ytan till någonting större och mer komplext, men som 

jag inte hade verktyg för att hantera. Det hade också riskerat att göra denna uppsats på tok för 

komplex och ofokuserad om jag försökt inbegripa dessa frågor. 

 

Avslutande reflektion 

Under arbetet med denna uppsats gick jag från en förutbestämd uppfattning om vart det hela 

skulle leda till att konstatera att mitt arbete ledde just dit, fast på helt andra vägar än jag trott. 

Min hypotes att Bitzers beskrivning av den retoriska situationen kan användas i en 

översiktsanalys för att undersöka demokratisk kvalitet anser jag vara stärkt, men det visade sig 
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att det signifikanta för verktygets användbarhet inte var anpassningen från enskild situation till 

retorisk miljö, utan just anknytningen till demokrati- och organisationsteori. 

 

När jag började orientera mig i dessa områden blev det uppenbart vilken katalysator för 

retorikens begrepp och område jag hade framför mig. Det var när jag befolkade den retoriska 

situationens begrepp med demokratiteoretiska ideal (Vad är ett retoriskt behov, om syftet är att 

delta i demokratiskt beslutsfattande?) och konkret organisationsteori (Vilken är den rätta 

publiken för kommunikationen på en arbetsplats?) som retorisk situation fick en ny dimension. 

Det var en handfast påminnelse om att all retorik är kontextuellt bunden och att även de mest 

grundläggande abstraktionerna av retorisk teori endast blir levande när de används i en 

kontext.  

 

Att knyta samman vetenskapliga grenar är något som jag gärna fortsätter med. De flesta 

enskilda teoribildningar jag studerat inom retorik och närliggande discipliner är mer eller 

mindre drabbade av det så kallade provrörs-syndromet. De fungerar utmärkt inom sitt egna 

konstruerade universum, där ett snävt perspektiv av människan som språklig och 

kommunikativ varelse blir belyst. I och för sig blir perspektivet ofta belyst mycket noggrant, 

men det är ett medvetet val av perspektiv som effektivt utesluter alla aspekter som inte passar 

in i den aktuella begreppsbilden.  

 

Men varje kemist vet att om du slår samman innehållet i ett provrör med ett annat så brukar en 

av två saker hända. Oftast får man en grumlig och ointressant sörja, men då och då sätter 

riktigt intressanta processer igång, och provröret svämmar över eller exploderar. 

 

Den här uppsatsen upplever jag som ett sådant lyckat experiment. Jag fortsätter gärna fungera 

som retorisk kemist och ser vad som händer. Dels med resultatet av denna korsbefruktning 

vars effekter definitivt inte är fullt utredda, dels med nytt blandande.   
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Övriga källor:47 

Svar på enkät bland anställda vid Nutek i Stockholm/Liljeholmen. Databas på fil. Sista 

uppdatering 2007-05-12 

 

Anteckningar från intervjuer med åtta anställda vid Nutek i Stockholm/Liljeholmen. Sista 
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47 Ej publicerat material. Rapporter ur databasen kan erhållas via författaren. Intervjuerna består av delvis 

konfidentiellt material och kan erhållas via författaren med intervjuobjektens samtycke. 
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Bilaga – enkät 

      Sid 1(2) 
Hej! 
Den här enkäten handlar om kommunikationen på Nutek i samband med den kommande 
flytten till nya lokaler. Syftet är att ge en bild av hur både medarbetare och ledning uppfattar 
möjligheterna till medbestämmande och den kommunikation som behövs för en god 
arbetsplatsdemokrati. Ju fler som svarar desto mer komplett blir bilden. Jag vill därför på 
förhand tacka dig för att du tar dig tid.  Frågorna besvaras anonymt.  
 
vänliga hälsningar, Mattias Inghe 
Retorikkonsultprogrammet, Södertörns Högskola 
 
Först, lite kort om dig: 
Du är 
[ ] Man [ ] Kvinna 
 
Du jobbar med 
[ ] Handläggning  [ ] Administration  [ ] Annat 
 
Du har arbetat på Nutek 
[ ] Mindre än 1 år  [ ] 1 till 5 år  [ ] Över 5 år 
 
Sedan, tre korta generella frågor: 
Är du överlag positivt eller negativt inställt till att flytta? 
[ ] Positiv  [ ] Negativ  [ ] Varken eller/ingen åsikt 
 
Tycker du att informationen om flyttprocessen och de nya lokalerna har varit 
tillräcklig? 
[ ] Ja  [ ] Nej  [ ] Varken eller/ingen åsikt 
 
Tycker du att du blivit tillräckligt tillfrågad om dina synpunkter och önskemål i 
samband med flytten? 
[ ] Ja  [ ] Nej  [ ] Varken eller/ingen åsikt 
 
Om kommunikationsvägar på Nutek: 
Om du har en fråga om den nya arbetsplatsen, vem är det troligast att du vänder dig 
till? 
[ ] Min närmaste chef/processledare.  [ ] Nuteks personalansvarige. 
[ ] En kollega som brukar ha koll  [ ] En medlem i projektgruppen för flytten. 
[ ] Min fackliga representant.  [ ] Annan: ________________________________ 
 
Vad avgör vem du frågar? 
[ ] Personen är lätt för mig att få tag på.  [ ] Det är någon jag personligen litar på. 
[ ] Det är dennes arbetsuppgift att svara på frågor.  [ ] Annat: ________________ 
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Sid 2 (2) 
 
Om du har en synpunkt på flytten eller nya lokalerna, vem är det troligast att du vänder 
dig till? 
[ ] Min närmaste chef/processledare.  [ ] Nuteks personalansvarige. 
[ ] En kollega som kan föra det vidare.  [ ] En medlem i projektgruppen för flytten. 
[ ] Min fackliga representant.  [ ] Annan: ______________________________ 
 
Vad avgör vem du kontaktar? 
[ ] Personen är lätt för mig att få tag på.  [ ] Det är någon jag personligen litar på. 
[ ] Det är dennes arbetsuppgift att ta emot synpunkter.  [ ] Annat: ___________ 
 
Slutligen, några öppna frågor: 
Finns det frågor som du känner att du inte fått svar på? I så fall vilka? 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
Har du haft synpunkter som du känner att du inte fått gehör för? I så fall vilka? 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
Om du skulle nämna en sak som är extra viktigt för just dig med flytten eller de nya 
lokalerna (stort som smått, från kommunikation till kaffeautomater), vad skulle det 
vara? 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
 
Tack för att du tog dig tid!  
 

 

 


