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Abstract 
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Sidantal: 44 sidor, exklusive referenslista och bilagor. 

Titel: Kommunikationskanaler, beslutsvägar och dess påverkan på 

programledares upplevda inflytande – En fallstudie vid 

Lunds Tekniska Högskola 

Författare: Simon Jordal och Micaela Westerlund 

Handledare: Glen Helmstad 

Datum: 2011-06-10 

Sammanfattning: Denna uppsats följer upp en indikation om att 

programledare – de som är närmast ansvariga för 

utbildningsprogrammen på Lunds Tekniska Högskola 

(LTH) – upplever sig ha ett dåligt inflytande över sin 

arbetssituation och sitt utvecklingsarbete eftersom de har ett 

ansvar men inte någon befogenhet att ta beslut över sitt 

ansvarsområde. Syftet med denna uppsats är att undersöka 

hur kommunikationskanalerna och beslutsvägarna på LTH 

ser ut, samt hur de påverkar programledarnas upplevda 

inflytande. För att få en fullödig bild av LTH:s organisation 

genomförde vi en dokumentanalys samt tre intervjuer med 

personer verksamma på nivåer över programledaren. Vi 

intervjuade även tre programledare på LTH för att ta reda på 

hur deras perspektiv på LTH:s kommunikationskanaler och 

beslutsvägar såg ut, samt hur detta påverkar deras upplevda 

inflytande. Intervjupersonerna hade en likvärdig bild av 

LTH:s organisation, med undantag för någon skillnad som 

ger upphov för ett minskat upplevt inflytande hos 

programledarna. Programledarna ansåg att den formella 

beslutsvägen var trög. En del hade informella kontakter – 

lateral samordning – dessa gjorde att de upplevde att de har 

ett gott inflytande. En del hade inte informella kontakter i 

samma utsträckning vilket inverkade negativt på det 

upplevda inflytandet. Vi poängterar vikten av lateral 

samordning som komplement till den formella beslutsvägen 

i LTH:s organisation. Vi presenterar även en typ av 

akademiskt ledarskap som ett förslag på hur programledare 

ska hantera en, ofta oundvikligt, komplex och trög 

organisation som utan ett gott förhållningssätt kan begränsa 

programledarens upplevda inflytande. I våra förslag på 

vidare forskning menar vi bland annat att det skulle vara 

intressant om det genomfördes intervjuer med fler 

programledare för att undersöka om våra slutsatser kan 

appliceras även på dem.  

Nyckelord: LTH, kommunikationskanaler, beslutsvägar, programledare, 

upplevt inflytande.  
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Förord 
Arbetet med vår kandidatuppsats har varit intressant och spännande, bland annat eftersom vi 

har varit tvungna att vara kreativa och hitta lösningar på hinder och problem som uppkommit 

under processens gång. Vi är nöjda med vårt arbete och vill tacka vår handledare Glen 

Helmstad för all den hjälp han har gett oss. Vi vill även passa på att tacka Torgny Roxå som 

arbetar på Genombrottet på LTH då han tog emot oss och hjälpte oss att genomföra vår 

undersökning på LTH. Vi vill givetvis även tacka våra intervjupersoner som tog sig tid att 

ställa upp på våra intervjuer. Utan er hade undersökningen inte varit möjlig. 

 

Slutligen vill vi även tacka våra kurskamrater som har varit till stor hjälp i vårt arbete med 

uppsatsen. 

 

Micaela Westerlund och Simon Jordal  

 

Lund, juni 2011 
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1. Inledning 
I februari år 2002 behandlade högskoleverket en anmälan mot Göteborgs universitet, som 

gällde beslutsvägen på den hälsovetenskapliga akademin. Organisationsstrukturen på 

Göteborgs universitet var sådan att sex programnämnder hade ansvar för den grundläggande 

utbildningen inom det nämnda området, medan tre fakultetsnämnder hade ansvar för 

forskarutbildningen och forskningen. De högst styrande på universitetet – 

Universitetsstyrelsen – hade infört ett beredande- och beslutandeorgan – akademistyrelsen – 

mellan sig och program- och forskningsnämnderna. Anmälaren pekade dels på lagbrott och 

dels på konsekvensen för fakultetsnämnder och programnämnder som fråntagits sin auktoritet 

och nu var tvungna att ta hänsyn till akademistyrelsens tolkande. Det indikerades att 

Göteborgs universitet genom inrättandet av akademistyrelsen, tog ifrån program- och 

fakultetsnämndens makt över besluten rörande deras verksamhetsområde inom akademin. 

Göteborgs universitet motiverade införandet av akademistyrelsen med att en instans mellan 

universitetsstyrelsen och nämnderna skulle möjliggöra en samverkan mellan olika 

vetenskaper, vilket skulle berika utbildningen och forskningen på akademin. Högskoleverket 

ansåg att universitetsstyrelsens och rektorns utformande av akademistyrelsen inte varit i 

enlighet med högskolelagen och högskoleförordningen (HSV, 2002a). 

 

I december år 2002 skrev högskoleverket i en anmodan till regeringen att författningarna som 

reglerar hur ett universitet är uppbyggt bör ses över, då universiteten klarar detta själva i stor 

utsträckning och så som lagrummen såg ut då, ställde det till krångel för universiteten. 

Exempelvis i fallet med Göteborgs universitet (HSV, 2002). 

 

Exemplet med den hälsovetenskapliga akademin på Göteborgs universitet visar på att 

struktureringen av beslutsvägar inom universitet och högskola har varit uppe för diskussion 

tidigare, så till den grad att högskoleverket uppmanade regeringen att se över lagrummen. Att 

organisera ett universitet och dess kommunikationskanaler och beslutsvägar verkar dock inte 

lätt. Den högre utbildningen idag börjar dels att vara mer föränderlig och mottagbar för 

utveckling och påverkan från omvärlden, samtidigt som den dels måste vakta och värna om 

den akademiska verksamheten vilket ofta görs med hjälp av ett långsamt konsensusarbete 

(Jacobsson, 2005).  

 

Göteborgs universitet är inte det enda exemplet på dilemmat med att strukturera 

kommunikationskanalerna och beslutsvägarna inom den högre utbildningens organisation. En 

av författarna till denna uppsats har tidigare genomfört en utredning på Lunds Tekniska 

Högskola (LTH) (Bångstad, Jordal, Olsson & Suberu, 2011). I den tidigare utredningen 

intervjuades sex programledare verksamma inom olika programledningar. 

Programledningarna på LTH har det närmaste ansvaret för att respektive utbildningsprogram 

ska fungera och ha en god kvalité. Programledarna är med i programledningen och har ett 

stort ansvar att vårda programmet. I utredningen fick programledarna svara på intervjufrågor 

rörande deras uppfattning av sin roll som ansvariga för ett utbildningsprogram. Det framkom 

ett visst missnöje med rollen som programledare, då man inte hade befogenheter att fatta 

beslut inom sitt område utan fungerade mer beredande.  

 

Ett intressant dilemma som vi tillsammans upptäckte i detta var LTH:s organisationsstruktur. 

Om en programledare behöver förändra något kring dennes utbildningsprogram behöver 

denne bereda, presentera och bearbeta ett förslag som kan behöva gå igenom så mycket som 

tre instanser innan det blir godkänt. För vissa av programledarna som deltog i intervjuer vid 

den tidigare gjorda utredningen, påvisades att denna struktur och beslutsordning gjorde att de 
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kände sig som ledare utan befogenheter. Samtidigt som de var ansvariga för utbildningen så 

hade de inget inflytande över sitt ansvarsområde. 

 

Vi tycker att det är uppseendeväckande att organisationsstrukturen på LTH gör att de närmast 

ansvariga för utbildningsprogrammen känner sig maktlösa, eftersom det bör ligga i 

organisationens intresse att stödja de som är en viktig del i att LTH har ett programutbud av 

kvalité. Med detta i åtanke tycker vi att det vore intressant att närmare granska LTH:s 

organisation för att ta reda på orsakerna bakom den formella strukturen av 

kommunikationskanaler och beslutsvägar för att sedan ställa denna formella bild mot 

programledares perspektiv. Detta för att ta reda på om det finns något glapp mellan 

programledarnas uppfattning och LTH:s formella bild. Vi kommer även att undersöka 

programledares upplevda inflytande för att ta reda på hur det påverkas av LTH:s 

kommunikationskanaler och beslutsvägar. För att vara LTH behjälpligt ämnar vi belysa den 

fullödiga bilden av LTH:s kommunikationskanaler och beslutsvägar med hjälp av teori för att 

på sätt försöka ge en förklaring till hur deras organisation fungerar. Slutligen vill vi ge 

programledare förslag på hur de kan hantera sin roll i organisationen.  

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med undersökningen är att undersöka hur kommunikationskanalerna och 

beslutsvägarna på grundutbildningen vid Lunds Tekniska Högskola (LTH) ser ut, samt hur 

dessa påverkar programledarnas upplevda inflytande i deras arbete med programmen. 

 

Undersökningen på LTH koncentreras kring följande forskningsfrågor:  

 

1. Hur ser de formella kommunikationskanalerna och beslutsvägarna ut på 

grundutbildningen vid LTH? 

2. Hur ser kommunikationskanalerna och beslutsvägarna på LTH ut enligt programledarna 

och vilket inflytande upplever de att de har i sitt arbete med programmen? 

3. Hur ser den formella bilden av kommunikationskanalerna och beslutsvägarna ut gentemot 

programledarnas bild? 

4. Hur kan LTH:s kommunikationskanaler och beslutsvägar belysas med hjälp av teori? 

5. Vilka slutsatser kan vi dra om hur kommunikationskanalerna och beslutsvägarna på LTH 

påverkar programledarnas upplevda inflytande?  

 

Forskningsfrågorna kommer i tur och ordning att besvaras i kapitel ”4. Resultat” och ”5. 

Analys”. Första forskningsfrågan besvaras under avsnitt 4.1, andra forskningsfrågan besvaras 

under avsnitt 4.2, tredje forskningsfrågan besvaras under avsnitt 5.1, den fjärde 

forskningsfrågan besvaras under avsnitt 5.2 och den femte och sista forskningsfrågan besvaras 

under avsnitt 5.3.    

 

Uppsatsen skrivs främst för LTH, men kan även läsas av den som intresserar sig för hur 

kommunikationskanaler och beslutsvägar kan se ut inom ett universitet eller en högskola.  

1.2 Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras en bakgrund för hur LTH:s organisation ser ut med hjälp av olika 

dokument som vi har granskat och analyserat vid en dokumentanalys. Vi kommer att redogöra 

för hur högskolelagen och högskoleförordningen i viss mån reglerar hur ett universitet ska 

vara organiserat för att sedan gå in på Lunds universitet och LTH:s organisationsdokument.   



 

 3 

1.2.1 Högskolelagen och högskoleförordningen 

Inledningsvis är det viktigt att nämna att Lunds universitet har staten som huvudman, vilket 

innebär att lärosätet måste följa högskolelagen och högskoleförordningen (SFS 1993:100). 

I högskolelagen är det stadgat att ett universitet ska ledas av en styrelse. Styrelsen ska ha 

inseende och ansvaret för att universitetets alla angelägenheter fullgörs. Varje universitet ska 

ha en rektor som står för ledningen av verksamheten närmast under universitetsstyrelsen. Om 

ett beslut fordrar en bedömning av uppläggning, genomförande av eller kvalitet i 

utbildningen, kräver lagen att personen eller personerna som tar beslutet ska ha vetenskaplig 

kompetens (SFS 1992:1434). 

Vidare finns inga lagstadgade krav på hur ett universitets interna organisation och dess 

beslutsvägar ska se ut. Högskoleförordningen påvisar däremot att universitetsstyrelsen bland 

annat får stadga interna föreskrifter angående universitetets övergripande organisation, samt 

delegera beslutanderätt (SFS: 1993:100). 

1.2.2 Lunds universitet 

 

 
Figur 1. Lunds universitet – Organisation (Lunds universitet, 2010) 

 

Lunds universitet leds av universitetsstyrelsen som under sig har en universitetsledning. 

Vidare finns det också en rektor som sitter med i både universitetsledningen och 

universitetsstyrelsen. Lunds universitet har nio olika fakultetsområden, där LTH utgör ett av 

dessa (Lunds universitet, 2010). 

 

Universitetsstyrelsen har det övergripande ansvaret och är det högst beslutande organet på 

Lunds universitet. Styrelsen består av rektor, åtta allmänrepresentanter som är utsedda av 

regeringen (en utav dessa är styrelseordförande), tre lärare samt tre studenter (Lunds 

universitet, 2011). 

1.2.3 Lunds Tekniska Högskola 

I detta avsnitt presenteras fakta om LTH:s organisation. Vi kommer endast att ta upp 

information om organisationen i den mån att läsaren får en klar bild över hur beslutsvägen vid 

grundutbildningen på LTH ser ut och varför.  
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LTH är en fakultet under Lunds universitet och bildades 1961. På fakulteten bedrivs forskning 

och utbildning inom en mängd ämnesområden. Det erbjuds sammanlagt 24 

utbildningsprogram samt åtta internationella magisterprogram på LTH idag. På LTH:s 

campus studerar cirka 8000 studenter och det finns cirka 1400 anställda (Lunds Tekniska 

Högskola, 2011). 

 

Följande citering kommer från verksamhetsdokumentet ”LTH:s verksamhet, ledning och 

styrning 2009-2011”: 

 

“LTH:s organisation skall präglas av samarbete och samverkan mellan forskare, lärare, 

teknisk och administrativ personal med utgångspunkt från en helhetssyn på LTH:s verksamhet 

och på så sätt medverka till att alla resurser utnyttjas på bästa möjliga sätt, att uppsatta mål 

kan nås och att en positiv utveckling för LTH möjliggörs. 

 

Den bärande principen är att ha en organisation som är tydlig och öppen och som därför 

skapar förutsättningar för delaktighet i beredningsprocesserna. Väl beredda ärenden skapar 

förutsättningar för goda beslut vilket gör att organisationen i många fall blir självstyrande. 

Alla nämnder och beredningar skall ha föredragande tjänsteman som utses av kanslichefen. 

Samtliga möten skall protokollföras med publicering på webben.”(LTH:s verksamhet, ledning 

och styrning 2009-2011, 2008: s.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. LTH:s organisation (LTH:s verksamhet, ledning och styrning 2009-2011, 2008, egen 

bearbetning) 

 

LTH leds av en styrelse. Styrelsen ska bland annat behandla övergripande mål och strategier 

för LTH:s grundutbildning samt viktigare organisatoriska frågor. Under styrelsen finns LTH:s 

rektor som beslutar i de ärenden som inte omfattas av styrelsen. LTH:s ledning är till för att 

identifiera och beskriva ärenden och frågeställningar som berör fakultetens 

verksamhetsuppdrag. LTH:s ledning består av rektor, prorektor, vicerektorer, kanslichef, 

http://www.lth.se/omlth/
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avdelningschefer inom kansliet och ansvarig för jämställdhetsfrågor. Rektor kan utse vice 

rektor som ansvarig för speciella uppgifter. Rektor får besluta om delegation till nämnder och 

kanslichef, samt får denne besluta i vilken utsträckning dessa får delegera vidare (LTH:s 

verksamhet, ledning och styrning 2009-2011, 2008). 

 

Nästa steg av relevans för beslutsvägarna i grundutbildningen på LTH är 

utbildningsberedningen (UBB), som är en beredningsgrupp under rektor och ledning. UBB 

består av rektor, vicerektor för grundutbildningen, ordförandena från samtliga 

utbildningsnämnder och tre studenter (LTH:s verksamhet, ledning och styrning 2009-2011, 

2008). 

 

Det finns fyra utbildningsnämnder (UN) för grundutbildningen på LTH. Inom varje UN 

behandlas fyra till åtta utbildningsprogram. Varje UN består vanligen av sex lärare inklusive 

ordförande, två näringslivsföreträdare och tre studenter. UN:s huvuduppgifter är bland annat 

att ansvara för konstruktion och uppföljning av ett antal utbildningsprogram samt att följa upp 

kvalitetsarbetet och resultatet av verksamheten. Vidare ska UN ha ett övergripande och 

strategiskt ansvar, i sin verksamhet ska nämnden också i mångt och mycket kunna förlita sig 

på programledningens förarbete (LTH:s verksamhet, ledning och styrning 2009-2011, 2008). 

 

Programledningen ansvarar för utvecklingen av sitt respektive utbildningsprogram och 

fungerar som ett beredande organ under UN. Programledningen är det organ som ska uppvisa 

utbildningsprogrammets vision samt värna om programmets profil. Programledningen består 

av programledare, biträdande programledare, två studenter, programplanerare och 

studievägledare. Programledare utses av rektor. Programledare diskuterar aktuella och 

strategiska frågor tillsammans med utbildningsnämndsordförande och rektor på regelbundna 

möten som heter ”rektors dialog med programledarna” (LTH:s verksamhet, ledning och 

styrning 2009-2011, 2008).  

 

Programledningens huvuduppgifter är att: 
 

 Utarbeta förslag till utbildningsplan för aktuella utbildningsprogram och 

programgemensamma avslutningar och presentera dessa för nämnden 

 

 Föreslå kursplaner för UN samt ge förslag till fördelning av programram på kurser och 

programgemensamma ändamål 

 

 Ta fram underlag inför UN:s budgetdiskussion med institutionerna 

 

 Föreslå fördelning av ekonomisk planeringsram i enlighet med de förutsättningar SLTH 

meddelat. Detta skall sedan fastställas i UN 

 

 Ansvara för att programmet kvalitetssäkras 

 

 Följa upp och analysera produktion och prestationer inom programmet samt 

uppfyllandet av programmålen. En årsrapport som värderar hur målen uppfylls skall 

lämnas till UN för övervägande 

 

 Uppmuntra lärare och studenter för kvalitetshöjande åtgärder 

 

 Initiera och ta fram underlag till rekryteringsprojekt 
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 Förankra programmet med aktuella institutioner och övriga programledningar 

 

 Organisera lärarmöten 

(LTH:s verksamhet, ledning och styrning 2009-2011, 2008: s.7) 

1.3 Disposition 

I nästkommande kapitel, kapitel 2, följer en redogörelse för hur vi sökt litteratur, en källkritik 

och en presentation av den teori vi använt oss av. I kapitel 3 ger vi en utförlig beskrivning av 

våra metodologiska angreppssätt och vårt tillvägagångssätt vid denna undersökning, för att 

sedan presentera resultatet av våra intervjuer i kapitel 4. I kapitel 5 görs en analys av vår 

empiri, där vi bland annat använder oss av framställd teori. I detta kapitel drar vi även 

slutsatser utefter vår analys av empirin. I kapitel 6 diskuterar och belyser vi delar av 

analyskapitlets innehåll med våra egna tankar. Detta följs av en metoddiskussion och förslag 

till vidare forskning.  
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2. Teori 
I detta kapitel börjar vi med att redogöra för hur vi sökt och gjort vårt urval av litteratur. Detta 

följs av en källkritik på den litteratur vi använt oss av. Därefter presenterar vi den teori vi 

använt oss av under undersökningens gång, vilken utgörs av organisationsperspektiv, 

beslutsfattande och decentralisering, kommunikation samt akademiskt ledarskap.  

2.1 Litteratursökning 

När vi sökte litteratur kring vårt problemområde använde vi oss av vetenskapliga och 

passande databaser som finns att tillgå vid Lunds universitet. Med passande databaser menar 

vi de databaser som anknyter till ”Pedagogik inkl. Personal & arbetsliv”. Vi har främst utgått 

från plattformen EBSCOhost och där valt databaser, bland de 30 tillgängliga, vars 

beskrivningar passade bäst till vårt problemområde. Academic Search complete, Business 

Source Complete och ERIC är de databaser vi använt oss av i störst utsträckning. Till en 

början hade vi svårt att hitta relevanta artiklar. Sökord vi använde oss av inledningsvis var 

bland annat leadership, faculty development, organizational development och decision 

making. De artiklar vi fick fram på dessa sökord gav oss tips på andra sökord som gav bättre 

resultat. Sökord vi använde oss av då var bland annat academic leadership och midlevel 

leadership. När vi sedan gick över till att söka böcker hjälpte det tidigare sökarbetet oss 

genom att vi hade en bättre insikt i vilka sökord vi skulle använda. En stor del av 

litteratursökningen genomfördes under tiden vi gjorde våra intervjuer, då vi under 

datainsamlingens gång blev mer införstådda i vilken typ av teori vi behövde. Vi sökte böcker i 

LIBRIS och använde oss då av sökord som bland annat organisation och ledarskap, 

decentralisering samt organisering och strukturering. Förutom böcker och artiklar har vi även 

sökt information på myndigheters och universitets hemsidor. Detta gjorde vi främst för vår 

dokumentanalys. 

2.1.1 Källkritik 

Thurén (2005) talar om källkritiska principer och menar att dessa handlar om fyra kriterier 

och en distinktion. Han anser att man i källkritiken måste göra en distinktion mellan 

berättelser om något och kvarlevor av något, där det sistnämnda är det mest trovärdiga. De 

fyra kriterierna författaren talar om är följande:   

 

1) Källans äkthet, vilket innebär att källan är vad den utger sig för att vara.  

2) Källans tidssamband, som handlar om att det finns större skäl att tvivla på en källa ju 

längre tid det har gått mellan en händelse och källans beskrivning av denna händelse.  

3) Källans oberoende, vilket betyder att källan inte ska vara en avskrift eller ett referat av en 

annan källa, utan att den ska ”stå för sig själv”. 

4) Källans tendensfrihet, vilket går ut på att det inte ska finnas någon anledning att misstänka 

att källan ger en felaktig bild av verkligheten på grund av någons personliga, ekonomiska, 

politiska eller andra intressen att förvränga verklighetsbilden (ibid).  

 

De källor vi har använt oss av har varit refererade till i ett flertal artiklar och böcker som vi 

har studerat under arbetets gång. Som vi tidigare nämnt har vi nästintill bara använt oss av 

vetenskapliga artiklar och böcker och detta menar vi indikerar att författarna är trovärdiga och 

att de är vad de utgett sig för att vara. Vidare har vi studerat dokument från svenska 

myndigheter och universitet. Vi anser därför att våra källor har en hög grad av äkthet.  
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Vi har använt oss av både nyare och äldre litteratur. Vi är medvetna om att det finns större 

skäl att tvivla på en källa ju äldre denna är, men på grund av att nyare artiklar och böcker i 

hög grad refererar till äldre källor, har vi behövt använda oss av dessa då vi i den mån det har 

gått velat gå tillbaka till primärkällan. Även då många av våra källor är av äldre slag, anser vi 

inte att de är mindre relevanta eftersom dessa refereras till i andra nyare och tillförlitliga 

källor. Därför anser inte vi att det längre tidssambandet har någon förödande effekt på källans 

relevans. Då vi inte har kunnat gå tillbaka till primärkällor och vi ansett informationen vara 

viktig har vi behövt använda oss av sekundärkällor, men för att styrka källans oberoende har 

vi, så gott vi kunnat, sökt efter primärkällan.  

 

En betydande del av de källor vi använt oss av har publicerats av välkända förlag så som 

Studentlitteratur, Routledge och Liber, vilket vi menar indikerar att informationen ifrån dessa 

källor har en tendensfrihet. De artiklar vi har använt oss av finns tillgängliga i vetenskapliga 

databaser och är publicerade i vetenskapliga tidskrifter där syftet är att berika forskningen. 

Detta anser vi påvisar att dessa källor har en tendensfrihet. En källa vi använt oss av, Filan 

och Seagren (2003), menar vi dock kan ha en viss tendens eftersom denna artikel skrevs för 

att framhäva pedagogiska metoder på en akademi som bedrev utbildning i akademiskt 

ledarskap. Denna källa har dock använts i väldigt begränsad utsträckning då vi ville påvisa att 

det finns tidigare forskning angående akademiskt ledarskap. Information från denna källa har 

stärkts av andra, enligt oss, tendensfria källor.  

2.2 Organisationsperspektiv 

I detta avsnitt redogör vi för olika organisationsperspektiv som vi anser är bra hjälpmedel när 

man ska försöka förklara hur organisationer ser ut och fungerar. Vi kommer att presentera åtta 

olika perspektiv som vi har använt oss av, varav fyra kommer från Bolman och Deal (2005) 

och fyra från Ellström (1992). Vi anser att de olika författarnas perspektiv påminner om 

varandra och har därför valt att presentera dessa parallellt med varandra. Nämnvärt är att vi 

anser att de olika perspektiven även skiljer sig åt, men för att undvika att ha en staplande och 

upprepande text valde vi att integrera författarnas respektive perspektiv. 

 

Bolman och Deal (2005) delar in sättet att se på organisationer och ledarskap i fyra 

huvudperspektiv: det strukturella perspektivet, human resource (HR) perspektivet, det 

politiska perspektivet och det symboliska perspektivet. Författarna menar att ett perspektiv är 

en uppsättning idéer och antaganden som vi bär med oss varje dag och som hjälper oss att 

förstå det som sker omkring oss. De menar att de fyra perspektiven kan liknas vid olika par 

glasögon, vilka hjälper oss att förstå och bestämma i vilken riktning vi ska gå. Dessa 

glasögon, eller perspektiv, fungerar som fönster mot ledarskaps- och management världen. 

Med ett adekvat perspektiv kan vi lättare förstå vilka problem som väntar oss och hur vi ska 

göra för att lösa dessa. De olika perspektiven har sina styrkor och svagheter. En uppgift 

underlättas när rätt perspektiv nyttjas, men försvåras när man använder sig av fel (Bolman & 

Deal, 2005).  

 

Varje perspektiv innebär sin egen infallsvinkel på organisatorisk verklighet och olika 

människor dras till olika perspektiv. Att man väljer ut det, eller de, perspektiv man känner sig 

mest bekant med är inte helt ovanligt. Emellertid menar Bolman och Deal (2005) att man får 

en bättre förståelse för hur organisationer fungerar om man lär sig att använda alla fyra 

perspektiven. Man får möjlighet att växla perspektiv och se en och samma sak ur olika 

synvinklar om de olika perspektiven används tillsammans. Bolman och Deal (2005) menar att 

framgångsrika chefer växlar mellan perspektiven tills dess att de fått en förståelse för den 

situation de ställts inför. Organisationer befolkas av olika individer och dessa individer har 
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sina egna tolkningar av saker som sker och vad som bör ske. Dessa tolkningar innehåller alla 

ett korn av sanning, men de är även påverkade av individens fördomar och blinda fläckar. 

Därför krävs det mer än en verklighetsredogörelse för att man till fullo ska kunna förstå och 

leda en organisation (ibid).   

 

Även Ellström (1992) skriver om fyra teoretiska perspektiv som kan nyttjas för att beskriva 

och analysera organisatoriska processer. Dessa menar Ellström är det teknisk-rationella 

perspektivet, det humanistiska perspektivet, konflikt-kontroll perspektivet och det 

institutionella perspektivet. 

2.2.1 Det strukturella perspektivet och det teknisk-rationella perspektivet 

Det strukturella perspektivet har fokus på organisationsarkitektur. Det betonar mål, 

specialiserade roller och formella relationer i organisationer. Perspektivet har en tro på 

rationalitet och att problem minimeras och utfallet maximeras om den formella ordningen 

utformas på rätt sätt. Ett mönster av väluttänkta roller och relationer anses vara viktigt, och 

man menar att det finns utrymme för både kollektiva målsättningar och individuella skillnader 

inom organisationen om den formella ordningen designas på rätt sätt (Bolman & Deal, 2005). 

 

Bolman och Deal (2005) menar att det strukturella perspektivet vilar på sex antaganden, vilka 

är 1) att organisationer existerar för att uppställda mål ska kunna uppnås, 2) att specialisering 

och tydlig arbetsfördelning förbättrar organisationers effektivitet och utfall, 3) att lämpliga 

samordnings- och kontrollformer ser till att olika individers och enheters ansträngningar 

kopplas samman, 4) att organisationer fungerar bäst då rationaliteten ges företräde framför 

personliga preferenser och yttre tryck, 5) att strukturer måste utformas på ett sätt som gör att 

de passar organisationens villkor och 6) att problem och försämrade prestationer uppstår till 

följd av strukturella svagheter och kan åtgärdas med hjälp av analys och omstrukturering 

(ibid).  

 

Strukturen i en organisation fungerar som en slags skiss över formella förväntningar och 

utbyten mellan olika aktörer, och den innebär både begränsningar och möjligheter för 

organisationen. De alternativ man har att designa organisationen på är oändliga, och det är 

bara vår kapacitet och våra preferenser som kan begränsa dem (ibid). Typen av struktur är lika 

viktig som graden av struktur, och det finns både bra och dåliga regler. När den formella 

strukturen underlättar utförandet av arbetsuppgifter för människor, får det positiva effekter. 

Men när strukturen ligger i vägen för oss, överlastar oss med formaliteter och hjälper våra 

överordnade att kontrollera oss, får det negativa effekter (Adler & Borys, 1996).  

 

Två frågor rörande organisationsdesign som är viktiga för organisationsstrukturen är 

differentiering och integrering. Med differentiering menas hur arbetsuppgifterna fördelas och 

integrering handlar om hur man ska samordna roller och enheter i organisationen när 

ansvarsområden bestämts. Hörnstenen i detta är arbetsdelning (Bolman & Deal, 2005). 

Människor upptäckte fördelarna med specialisering för länge sedan. En arbetsuppgift eller en 

position styr, genom att reglera vad en individ ska göra och inte göra, in beteendet i vissa 

banor (Mintzberg, 1979). När roller och positioner specificerats i en organisation, behövs 

även andra avgörande val och beslut tas angående hur dessa roller och positioner ska 

integreras i arbetsenheter. Detta kan göras på flera sätt. Roller och positioner kan exempelvis 

delas in i funktionella grupper som grundar sig på kunskaper och färdigheter, som 

institutioner vid ett universitet. När roller och enheter skapas kommer man åt 

specialiseringens fördelar, men man kan även råka på samordnings- och kontrollproblem, 

bland annat eftersom det finns en tendens att avdelningar och enheter inriktar sig på sina egna 
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uppgifter och agerar på egen hand. Detta kan leda till att enheter fokuserar på egna 

målsättningar och inte ser till organisationens mål (Bolman & Deal, 2005). 

 

Samordning och kontroll i organisationer kan i huvudsak uppnås vertikalt – genom en formell 

befälsordning – och lateralt – via möten, kommittéer, samordningsroller och nätverk. De 

högre nivåerna i en organisation samordnar och kontrollerar genom vertikal samordning 

medarbetarna på de lägre nivåerna genom formell makt, regler och policy samt planerings- 

och kontrollsystem. Att utse en chef som besitter formell makt är det vanligaste sättet att 

integrera individers, enheters eller divisioners insatser på. Det formella ansvaret för att 

verksamheten bedrivs i enlighet med de mål som satts upp ligger just hos formella 

makthavare. Verksamheten kontrolleras genom att de utvärderar insatser och utfall, löser 

konflikter och problem, fördelar belöningar och sanktioner och tar beslut. Regler, policy och 

standardförfaranden skapar å ena sidan en förutsägbarhet och enhetlighet i en organisation, 

men begränsar å andra sidan handlingsfriheten. Arbetsvillkor styrs av regler, vilka även 

specificerar standardförfaranden när det kommer till arbetsuppgifters utförande, hantering av 

personalfrågor och hur man förhåller sig till omvärlden. Med hjälp av regler kan man se till att 

situationer av samma typ hanteras på ett likartat sätt (ibid).  

 

Bolman och Deal (2005) menar att det ofta, men inte alltid, är effektivt med lateral 

samordning. Laterala tekniker innebär exempelvis formella och informella möten, 

samordningsfunktioner, matrisstrukturer och nätverksorganisationer. Beteendet hos 

människor förblir i anmärkningsvärd utsträckning opåverkat av befallningar, regler och 

system, och laterala tekniker har utvecklats för att fylla det tomrum som uppkommer när 

vertikala tekniker inte fungerar. Laterala samordningsformer är ofta enklare och snabbare, 

men även mer flexibla och mindre formaliserade än maktbaserade regler och system. 

Grundvalarna i den laterala samordningen utgörs av informell kommunikation och formella 

möten. Behovet av lateral kommunikation ökar i takt med att organisationer blir mer 

komplexa, teknologin mer invecklad och omgivningen mer turbulent. Detta leder till att fler 

samordningsformer som ger människor möjlighet att kommunicera ansikte mot ansikte, och 

inte bara via indirekta fora, behövs. Laterala samordningsstrategier har sina för- och 

nackdelar. Formella och informella möten innebär tillfällen till dialog och beslut, men riskerar 

även att ta allt för mycket tid och energi. Effektiviteten hos samordnare som sammanlänkar 

flera olika organisatoriska enheter beror i hög grad på deras förmåga och trovärdighet. 

Matrisstrukturer genererar förutsättningar för laterala kopplingar, men de är också beryktade 

för att skapa konflikt och förvirring (ibid).  

 

De samordningsproblem organisationer står inför, inverkar på hur den optimala blandningen 

av laterala och vertikala strategier ser ut. I situationer som präglas av en stabil omgivning, 

förutsägbara uppgifter som de anställda förstår och behärskar och en hög grad av enhetlighet, 

är vertikal samordning generellt sett överlägsen. Då komplexa uppgifter ska utföras i en 

turbulent och snabbföränderlig omgivning, är lateral kommunikation bäst lämpad. Varje 

organisation måste hitta en design som passar de egna förhållandena bäst, i annat fall kommer 

de inte lyckas att uppnå sina mål. När strukturen ska utformas måste ett antal olika faktorer 

vägas in. Organisationens ålder, storlek, strategi och mål, omgivning, kärnprocesser, 

arbetskraftsegenskaper och informationsteknologi är alla faktorer som samverkar och 

bestämmer hur den sociala arkitekturen ser ut. Ju mer komplex rollstruktur en organisation 

har, desto besvärligare är det att bevara en fokuserad och sammanhållen verksamhet. 

Organisationers behov av samordningsstrategier stiger i takt med att komplexiteten ökar. De 

olika regler, policy och direktiv en organisation har, måste därför stärkas av laterala strategier 

(ibid).  
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Om inte centrala ansvarsområden fördelas på ett tydligt sätt riskerar organisationer att viktiga 

frågor hamnar mellan stolarna. Men om roller och uppgifter överlappar varandra inom 

organisationen leder detta till konflikter, slöseri med resurser och oavsiktlig överkapacitet. 

När olika roller och enheter i organisationen görs beroende av varandra i för hög grad, 

distraheras de anställda från att sköta sina arbetsuppgifter eftersom allt för mycket tid går åt 

till onödig samordning. Hur man håller samman en organisation utan att på samma gång hålla 

tillbaka den är en fråga som innebär en central strukturell utmaning. Om organisationer har en 

för löst sammansatt struktur, finns en risk att människor tappar känslan för vad andra inom 

organisationen gör och i stället går sin egen väg. Men å andra sidan kvävs människors 

förmåga till flexibilitet av en för hårt åtstramad struktur, och människor drivs till att försöka 

kringgå uppställda regler (ibid).  

 

Likt det strukturella perspektivet betonar även det teknisk-rationella perspektivet, som 

Ellström (1992) skriver om, en hierarkisk uppbyggnad av organisationens struktur, vertikal 

och horisontell arbetsfördelning samt en centralisering av beslutsfattande och makt till 

organisationens topp- och mellanskikt. Enligt detta perspektiv styrs organisationen av 

huvudmannens mål och organisationen anses vara en rationellt sammansatt verksamhet som 

verkar systematiskt för att uppfylla dennes intressen och mål. Dessa mål och intressen är den 

viktigaste faktorn när det kommer till att navigera organisationens verksamhet samt förklara 

vad som sker i organisationen. Utifrån ett teknisk-rationellt perspektiv menas att de som styr 

organisationen har en frihet att planera och organisera verksamheten i enlighet med sina 

intressen och mål. Organisationen är toppstyrd och de som berörs av beslut från ledningen har 

ofta ingen talan i dessa. En central struktur gör det möjligt att utforma nya förslag och 

implementeringar för organisationen. Olika typer av sådan centralstruktur är exempelvis 

system för planering och beslutsfattande samt utvärdering och kontroll (Ellström, 1992).  

2.2.2 HR-perspektivet och det humanistiska perspektivet 

Bolman och Deal (2005) menar att det viktigaste enligt HR-perspektivet inte är hur strukturen 

i organisationer utformas, utan fokus ligger på förhållandet mellan människor och 

organisationer. Enligt detta perspektiv finns hos människor och organisationer ett ömsesidigt 

beroende av varandra. Organisationer har ett behov av människors kompetens, talang och 

energi, och människor behöver organisationer då de erbjuder inre och yttre belöningar. 

Passformen behoven emellan är dock inte alltid den bästa. När människor och organisationer 

inte lyckas fylla varandras behov blir antingen den ena eller båda parter lidande. När behoven 

inte uppfylls kan individerna känna sig förtryckta eller uppleva att de inte blir sedda, och 

organisationerna kan uppleva att individen inte gör sitt bästa eller till och med motarbetar 

organisationen. Då det finns en god passform mellan parterna, tjänar bägge parter på detta. En 

god passform kan bidra till att individerna känner att de har en viktig och tillfredsställande 

sysselsättning och att organisationerna kan uppnå uppsatta mål då de har den kompetens och 

energi som krävs (Bolman & Deal, 2005).  

 

Enligt HR-perspektivet gynnas organisationer när dess individer finner mening och 

tillfredsställelse i sitt arbete, eftersom individernas kompetens och energi då kan nyttjas 

effektivt av organisationen. Om så inte är fallet, finns en risk att de anställda gör motstånd 

eller drar sig tillbaka. Organisationer med en framåtsträvan använder sig av ett antal olika 

engagemangstekniker för att bättra på sin personalhantering. Att stärka relationen mellan 

individ och organisation genom bra löner, anställningstrygghet, internrekrytering, fortbildning 

och vinstdelning är en del av dessa strategier. Andra strategier går ut på att fylla individernas 

arbete med mening och att öka deras makt. Att öka de anställdas inflytande innebär att de får 
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tillgång till information och stöd, uppmuntras till delaktighet och självständighet, att arbetet 

får en ny design, att man skapar arbetsteam, främjar jämlikheten och ger arbetet mer mening. 

När man vill skapa engagemang hos de anställda är information ett nödvändigt, men inte 

tillräckligt, villkor. Självständighet, påverkbarhet och inre belöningar är även det en viktig del 

av arbetet (ibid).  

 

HR-perspektivet har likheter med det humanistiska perspektivet som Ellström (1992) skriver 

om. Även det humanistiska perspektivet menar att det för att uppnå långsiktig effektivitet är 

nödvändigt med ett sampel och en ömsesidig anpassning mellan organisation och människor. 

Perspektivet betonar organisationen som ett informellt system och 

organisationsmedlemmarnas behov av samhörighet, delaktighet och självförverkligande. 

Organisationens kultur, det vill säga nätverket av roller, normer, gemensamma föreställningar 

och värderingar, är det kitt som håller samman organisationen och skapar en integration 

mellan dess delar. För att organisationen ska vara effektiv utifrån ett humanistiskt perspektiv, 

är det viktigt att kommunikationen är öppen och välfungerande och att aktörerna i 

organisationen är flexibla och har en god förmåga att lösa problem. Organisationens mål och 

värderingar är framkomna genom samförstånd och konsensus mellan 

organisationsmedlemmarna. Organisationsmedlemmarnas kompetens är en betydande resurs 

för verksamheten, och denna måste organisationen ta tillvara och utveckla. Organisationens 

lärande menas vara en oerhört betydande faktor för att beakta anpassning och förnyande i 

verksamheten (Ellström, 1992). 

2.2.3 Det politiska perspektivet och konflikt-kontroll perspektivet 

Enligt Bolman och Deal (2005) betraktar man utifrån ett politiskt perspektiv organisationen 

som en arena, tävling eller djungel. Perspektivet innebär en syn på organisationer som 

koalitioner, vilka består av många olika individer och intressegrupper. Det finns bestående 

skillnader i värderingar, åsikter, information, intressen och tolkningar av verkligheten hos 

dessa individer och intressegrupper, och huvuddelen av alla viktiga beslut handlar om vem 

som får vad. Det handlar alltså om en fördelning av knappa resurser. Knappa resurser och 

bestående skillnader leder till konflikter, vilka har en central plats i organisationsdynamiken. 

Detta gör makt till den viktigaste tillgången. Genom förhandling, köpslående och tävlande om 

bra positioner mellan konkurrerande intressenter växer mål och beslut fram (Bolman & Deal, 

2005). 

 

Koalitioner uppkommer som ett resultat av de beroendeförhållanden som finns mellan 

koalitionsmedlemmarna. Trots att deras intressen endast delvis överlappar varandra, behöver 

de varandra. En viktig politisk fråga är hur makt ska fördelas och utövas, och inom 

organisationer handlar makten i grund och botten om förmågan att få någonting gjort (ibid). 

Pfeffer (1992) menar att makt handlar om den möjliga förmågan att påverka beteenden, 

bemästra motstånd och få människor att agera på ett sätt som de annars inte skulle ha gjort.  

 

När man betraktar en organisation som en koalition i stället för en hierarki, innebär det ett 

ifrågasättande av den traditionella synen. Att organisationer har, eller borde ha, tydliga och 

icke motsägande mål som bestämts i organisationens topp är något både praktiker och 

forskare har utgått ifrån. För en statlig myndighet förmodas målen regleras i lagstiftning och 

av valda representanter, och i privata företag beslutar ägarna eller ledningen om 

verksamhetens mål. Genom att betona att organisationer fungerar som koalitioner ifrågasätter 

det politiska perspektivet denna syn. I stället menas att grupper och individer har sina egna 

mål och medel, och köpslår med andra aktörer för att kunna påverka målsättningar och beslut 

(Bolman & Deal, 2005).  
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Koalitioner uppstår då organisationsmedlemmar har gemensamma intressen och en tro på att 

de kan åstadkomma mer tillsammans än på egen hand. För att de ska kunna nå sina mål är 

makt en viktig förutsättning, och denna makt kan betraktas utifrån olika perspektiv. Teoretiker 

från det strukturella perspektivet betonar formell makt och att chefer fattar rationella beslut. 

För att säkerställa att dessa beslut verkställs, övervakas de anställdas handlande. HR-

teoretiker lägger i motsats till detta väldigt lite vikt vid makt och talar i stället om inflytande 

och ansvar för de anställda. Det politiska perspektivet talar om formell makt som en av många 

sorters makt. Individers behov tillskrivs betydelse, men anses kollidera med varandra på 

grund av knappa resurser och oförenliga preferenser (ibid).  

 

Även utifrån ett konflikt-kontroll perspektiv, som Ellström (1992) skriver om, ser man på 

organisationer som bestående av individer och parter som har olika intressen. Resurserna är 

knappa vilket gör att organisationens normala tillstånd är förhandling och konflikt, där de 

olika parterna försöker komma över resurserna. Detta gör att inflytande, makt och förmågan 

att mobilisera makt är viktiga resurser. Mål och riktlinjer inom organisationen är något som 

utformas beroende av förhandlingarna, kompromissandet och hur det interna maktförhållandet 

ser ut (Ellström, 1992). 

2.2.4 Det symboliska perspektivet och det institutionella perspektivet 

Det symboliska perspektivet liknar organisationen vid en folkstam, teater eller karneval. Det 

ser organisationen som kulturer vilka styrs av ritualer, ceremonier, historier, hjältar och myter. 

Det har fokus på hur människor bygger upp en förståelse av den mångtydiga och stökiga värld 

de lever i. Perspektivets mest centrala frågor är mening, övertygelse och tro. Det anser att 

mening är någonting som skapas, och inte någonting som uppstår av sig själv. Enligt 

perspektivet är inte det viktiga vad som händer utan vad händelsen betyder. Eftersom 

människor tolkar erfarenheter olika får händelser olika betydelser. Människor skapar 

symboler som minskar förvirring, ökar förutsägbarhet och gör det möjligt att finna en riktning 

för att vi ska kunna hantera den osäkerhet och mångtydighet som vi ställs inför. Det 

symboliska perspektivet framhäver att många händelser och skeenden är av större betydelse 

för det som uttrycks än för det som produceras. Det menar att kulturen är det som håller 

samman organisationer och förenar människor kring gemensamma värderingar och 

övertygelser (Bolman & Deal, 2005).  

 

Det symboliska perspektivet ser livet som slumpmässigt sammansatt. Strukturer och processer 

betraktas som ett slags skådespel, vilket ger uttryck för våra bekymmer, vår glädje och våra 

förväntningar. Perspektivet menar att organisationer är som komplexa, föränderliga och 

organiska flipperspel samt att beslut, planer, viktiga frågor och aktörer stöter mot varandra i 

en ständigt föränderlig labyrint med olika hinder där symboler får en viktig roll. 

Organisationskulturen är det gemensamma mönstret av åsikter, värderingar, sedvana och 

artefakter som hjälper medlemmarna att förstå vem de är och hur de utför sina arbetsuppgifter. 

Organisationer utvecklar med tiden sina egna mönster, åsikter och värderingar och många av 

dessa finns på ett omedvetet plan hos organisationsmedlemmarna. Kulturen visar sig och 

kommuniceras genom organisationens symboler (ibid).  

 

Organisationer bedöms, enligt det symboliska perspektivet, främst utifrån den bild de själva 

förmedlar. Organisationen är en teater där olika aktörer spelar sina roller, medan publikens 

uppfattning bildas av det som sker på scen. Då aktörerna inte klarar av att utföra sina roller, 

symbolerna förlorar sin mening eller ceremonier tappar sin kraft, uppstår problem i 

organisationen. Organisationens image ger en ceremoniell scen från vilken publiken kan få 
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den dramatiska föreställningen de förväntar sig. I teaterframträdandet har alla aktiviteter, även 

de som inte leder till något konkret resultat, en viktig roll. De fungerar som manus, vilka ger 

människor möjligheter att uttrycka sig, vädra missnöje och förhandla fram förståelse för ett 

problem (ibid).  

 

Vi menar att det symboliska perspektivet har vissa likheter med det institutionella 

perspektivet som Ellström (1992) skriver om, då även detta perspektiv menar att 

organisationen värderas utifrån omgivningens krav och måste ta hänsyn till dessa. Ellström 

(1992) menar att organisationer utifrån ett institutionellt perspektiv består av olika 

institutioner som till skillnad från ett teknisk-rationellt perspektiv inte styrs av ledarens mål. 

Verksamheten antas leva sitt egna liv och tar inte hänsyn till organisationens ursprungliga mål 

och intressen. Förändringar menas växa fram genom gradvisa, rutinmässiga och odramatiska 

anpassningar av den dagliga verksamheten till förändrade förutsättningar inom och utanför 

organisationen. Förändringar är alltså inte planerade utan framkommer med tiden. Det 

institutionella perspektivet har en värderationell syn på organiserad verksamhet, vilket innebär 

att verksamheter ses som ett resultat av en institutionaliseringsprocess. Verksamheterna blir 

på detta sätt ett mål i sig och deras värde är oberoende av deras faktiska ändamålsenlighet 

med avseende på organisationens officiella mål. Den institutionaliserade verksamheten är en 

given del av organisationens regelsystem och kultur. Enligt detta synsätt är en organisations 

officiella mål enbart en av flera riktlinjer för verksamheten. Överensstämmelsen med 

institutionaliserade föreställningar i organisationens omgivning menas vara avgörande för 

verksamhetens legitimitet. Eftersom organisationen värderas utifrån omgivningens – 

exempelvis statliga myndigheter, massmedia och professionella organisationer – 

föreställningar om vad som är rationellt, effektivt eller modernt för tillfället, måste 

verksamheten ta hänsyn till detta. Organisationer stärker sin status genom att ta hänsyn till 

och både inåt (mot personal) och utåt (mot omgivning) visa att man bedriver verksamheten i 

enlighet med hur institutionaliserade föreställningar ser ut för tillfället (Ellström, 1992).  

2.3 Beslutsfattande och decentralisering 

Hytter (1991) menar att möjligheterna för att man på ledningsnivå ska kunna ägna sig åt 

långsiktiga frågor ökar om man lägger ut ansvar och befogenheter för vissa typer av beslut i 

organisationen. Författaren menar att en decentraliserad organisation snabbare kan anpassa sig 

till lokala förändringar. För Mintzberg (1979) handlar decentralisering om hur ansvar och 

befogenheter ska fördelas i organisationen. Det handlar om att forma ett system för 

beslutsfattandet, vilket innebär en spridning av beslutsansvar och beslutsbefogenheter i 

organisationen. När arbetsuppgifter fördelas i en organisation uppstår ett behov av att sprida 

ansvar och befogenheter, detta kallas för formell eller vertikal decentralisering. Det är 

nödvändigt att beslutsfattandet till viss del sker ute i organisationen eftersom det blir både 

ineffektivt och praktiskt omöjligt för ledningen att fatta alla beslut rörande verksamheten i lite 

större organisationer (ibid).  

 

När ansvar och befogenheter i ett begränsat antal frågor placeras på olika ställen och nivåer i 

organisationen är detta en selektiv decentralisering. Ansvaret för olika frågor placeras då på 

de ställen i organisationen där nödvändig information för beslut lättast samlas. Det finns även 

en typ av decentralisering där fördelningen av ansvar och befogenheter faller utanför de 

formella strukturerna, denna kallas för informell eller horisontell decentralisering. Vid en 

sådan decentralisering hamnar vissa befogenheter hos den som utför en uppgift, detta oavsett 

den formella placeringen av ansvaret och befogenheterna i organisationen. Verkställandet av 

ett beslut gör alltså att ett visst ansvar hamnar utanför den formella strukturen och läggs hos 

avdelningar och personer som egentligen inte har befogenhet att fatta beslut i frågan (ibid). 
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Fördelningen av ansvar och befogenheter kan alltså i en organisation vara formell eller 

informell (Hytter, 1991). Hytter menar att inflytandet på ett beslut inte nödvändigtvis är 

kopplat till auktoriteten: ”Man kan ha makt att påverka ett beslut, utan att för den skull ha 

någon auktoritet att fatta själva beslutet”(ibid: s.166). 

Forslund (2009) menar att organisationer bör ha en viss grad av decentralisering. Några 

orsaker till detta menar Forslund är att 1) människors motivation antas öka om de får vara 

med om att fatta beslut, 2) om de som är närmst berörda kan fatta beslut kan en stor 

organisation snabbare reagera på problem och möjligheter, 3) i en stor organisation kan inte 

endast några få personer besitta all kunskap som krävs för beslutsfattande i alla möjliga 

situationer och 4) besluten blir förhoppningsvis bättre då fler personer som är närmre 

situationen deltar (ibid).  

 

Forslund skriver även att det finns negativa sidor av decentralisering. Bland annat finns det en 

risk för dubbelarbete då vi inte utnyttjar att en annan enhet redan löst samma problem, olika 

enheter kan behandla liknande avnämare olika eftersom det saknas enhetliga rutiner och det 

finns en risk att det uppstår en lokal egoism genom att man sluter sig inåt och främst gör 

satsningar som gynnar den egna enheten (ibid).  

2.4 Kommunikation i organisationer 

För att organisationer ska kunna existera, fungera och utvecklas är kommunikation en 

grundförutsättning. En organisation kan inte överleva utan kommunikation då det är genom 

denna vi kan få en överblick och helhetssyn på organisationen (Heide, Johansson & 

Simonsson, 2005). Falkheimer och Heide (2007) menar att intern kommunikation gör det 

möjligt för organisationer att uppnå sina mål. Den interna kommunikationen utgörs av 

hierarkisk kommunikation, mediekommunikation och informell kommunikation. Dessa delar är 

ömsesidigt beroende av varandra och bildar tillsammans ett internt kommunikationssystem. 

Den hierarkiska kommunikationen handlade ursprungligen om att sprida information uppifrån 

och ned i organisationen, utan någon nämnvärd återkoppling från medarbetarna till ledningen. 

Falkheimer och Heide (2007) menar att denna typ av kommunikation kan vara framgångsrik i 

mindre företag, men att sannolikheten för att den ska fungera i större och mer komplexa 

organisationer är mindre. Då en organisation har ett flertal hierarkiska nivåer måste 

informationen vandra många steg innan den når fram till den slutgiltiga mottagaren, en risk 

finns då att informationen stannar upp på vägen. En nackdel med den hierarkiska 

kommunikationen är att den ofta är långsam eftersom information kan dröja kvar på olika 

nivåer i organisationen innan den transporteras vidare. En ytterligare nackdel är att 

kommunikationen blir beroende av chefernas kommunikativa förmåga och kompetens. 

Falkheimer och Heide (2007) menar dock att det inte bara handlar om att framföra 

information till medarbetare rakt upp och ned. För att ett budskap ska kunna nå fram hos en 

medarbetare krävs det att budskapet anpassas efter denne, att en känsla av sammanhang 

överförs och att informationen framförs på ett engagerande sätt. Interna medier så som e-post, 

webbsidor, nyhetsbrev, personaltidningar och möten har även de en viktig roll i 

kommunikationssystemet. Dessa medier har inneburit en betydligt förbättrad kontroll över 

timing av meddelanden och deras innehåll. Den tredje formen av intern kommunikation, den 

informella kommunikationen, verkar kompletterande till den formella. Den fyller i de 

informationsluckor som finns i organisationen och är volymmässigt störst i den interna 

kommunikationen. Huvudparten av kommunikationen inom en organisation sker mellan chef 

och medarbetare, vid avdelningsmöten, via e- post samt i lunchrum och korridorer, och det är 

genom den informella kommunikationen som tolkningar och meningsskapande sker 

(Falkheimer & Heide, 2007).  
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2.4 Akademiskt ledarskap 

Forskare har i åratal undersökt och försökt förklara den multipla och avancerade roll som en 

mellanchef inom högskola och universitet har. Forskningen är ofta inriktad på institutions och 

avdelningschefers ledarskap. Forskningen pekar på att ledarskap inom eftergymnasiala 

utbildningsverksamheter är komplex och multidimensionell (Filan och Seagren, 2003). Lucas 

[2000], refererad i Filan och Seagren (2003), menar att roller och ansvar som ligger på 

avdelningschefer inom högskolan har expanderat. Avdelningschefer blir mer och mer viktiga 

för universitet och högskola i deras arbete med att fullgöra sitt uppdrag samt uppfylla sina mål 

(Pettitt, 1999).  

Askling och Stensaker (2002) menar att offentlig sektor har mycket att lära av den privata i 

faktorer som konkurrens, uppsättning av mål, kostnadseffektivitet samt att låta ledare få ett 

större handlingsutrymme. New public management är något som framhävs. Detta perspektiv 

menar att organisationen ska jobba toppstyrt men att ledare inom organisationen bör få mer 

utrymme att styra sitt arbete samtidigt som de får mer inflytande i beslutsfattandet (ibid).  

Askling och Stensaker (2002) påpekar att svenska högskolor och universitet är komplexa 

organisationer som har fått större krav på att vara effektiva samt att ha en 

innovationskapacitet av hög kvalité. En följd av dessa krav menas vara att mer ansvar för 

utbildningens kvalité delegerats ner på personer verksamma inom den högre utbildningens 

institutioner och avdelningar. Detta ger i följd att det ligger en större press på instanser och 

personer längre ner i den högre utbildningens organisation. Det påpekas dock att universitet 

har inrättat tjänster, så som exempelvis vice rektor, som ska verka stödjande för de personer 

som har fått ett större ansvar. Mellanchefer inom den högre utbildningen verkar på olika 

vertikala nivåer inom en kontrollerande och svårbegriplig organisation byggd på formella 

rutiner och riktlinjer – managerialism. Vid utveckling och implementering av förändringar 

kan förvirring och oklarheter uppstå, därför tjänar det akademiska ledarskapet på att ha ett 

mer omfamnande förhållningssätt till komplexiteten och förvirringen i sin organisation: “… 

academic leadership might have most impact when trying to turn complexity into meaning by 

providing sense and transparency in situations characterised by confusion” (ibid: s.123). Att 

möta förvirrande delar av och stunder i organisationen med intelligens och ärlighet, är ett bra 

sätt att komma till rätta med svårigheterna i organisationen samtidigt som det underlättar och 

kan berika mellancheferna i deras arbete. Detta föreslås istället för att som högskole- och 

universitetsledare låta sig begränsas av komplexiteten. Vidare påpekas att utveckling inom 

universitet ofta föregås av konsensus som i sin tur föregås av diskussioner och förhandlingar. 

Fokus för det akademiska ledarskapet bör ligga i att göra detta diskussionsarbete meningsfullt, 

snarare än att koncentrera sig på organisatoriska teknikaliteter i beslutsprocessen - “A 

complex environment needs complex solutions” (ibid: s. 123).  

Med hjälp av den teori vi nu har presenterat ämnar vi i vår analys belysa och försöka klargöra 

hur kommunikationskanalerna och beslutsvägarna på LTH ser ut. Detta kommer vi framförallt 

att göra med hjälp av de olika perspektiven, där det strukturella perspektivet har störst fokus 

eftersom detta perspektiv berör och resonerar kring organisationsstruktur och beslutsvägar 

och det främst är med hjälp av detta perspektiv som vi har byggt upp en förståelse för hur 

LTH fungerar. Vi kommer även att belysa kommunikationskanalerna och beslutsvägarna med 

hjälp av den presenterade teorin angående beslutsfattande och decentralisering. När vi 

presenterat en förklaring till hur kommunikationskanalerna och beslutsvägarna på LTH ser ut, 

samt hur de påverkar programledarna i sin arbetssituation, kommer vi att applicera teorin 

angående det akademiska ledarskapet på programledarrollen. Detta för att ge ett förslag på hur 

programledaren kan hantera sin situation inom LTH:s organisation. 
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3. Metod 
I detta kapitel ges en beskrivning av hur arbetet med denna uppsats sett ut. Först redovisas 

våra metodologiska utgångspunkter, sedan redovisas vårt tillvägagångssätt vid datainsamling 

och bearbetning av insamlad data. Vi resonerar även fortlöpande kring olika kvalitetsaspekter, 

så som validitet, reliabilitet och forskningsetik.  

3.1 Metodologiska utgångspunkter 

Eftersom syftet med vår undersökning var att utreda, och därmed skapa större förståelse för, 

hur kommunikationskanalerna och beslutsvägarna på LTH ser ut samt hur dessa påverkar 

programledarnas upplevda inflytande, ansåg vi att en kvalitativ forskningsansats var lämplig 

för oss. Detta eftersom forskaren i kvalitativ forskning har ett intresse av att gå på djupet och 

använder sig av ett tolkande arbetssätt. I kvalitativ forskning beskrivs verkligheten genom 

”orddata” och man ämnar förstå det som ska analyseras (Fejes & Thornberg, 2009). Det 

främsta syftet med kvalitativ forskning är att förstå innebörden av en viss företeelse eller 

upplevelse och som forskare lägger man stor vikt vid åsikter och uppfattningar snarare än 

fakta (Merriam, 1994).  

 

Enligt Patel och Davidson (2003) kan mängden kunskap om ett problemområde innan 

undersökningens början bestämma hur undersökningen ska klassificeras. Vi har använt oss av 

en explorativ undersökning, vilket enligt ovanstående författare innebär att det finns luckor i 

kunskapen om problemområdet och att undersökningen är utforskande. Patel och Davidson 

(2003) menar även att det främsta syftet med denna typ av undersökning är att inhämta så 

mycket kunskap som möjligt om problemområdet och att man försöker belysa det allsidigt. 

 

Som design för vår undersökning valde vi att använda oss av en fallstudie. Det som 

kännetecknar en fallstudie är att ett fenomen undersöks i sin kontext eller i sin verkliga miljö 

och man söker exempelvis förklara, förstå eller beskriva företeelser, organisationer eller 

system (Backman, 2008). Forskare använder fallstudier för att skaffa sig djupare kunskap om 

en viss situation och hur inblandade personer tolkar denna. Fokus ligger på en enda 

analysenhet och under enheten ifråga kan det finnas otaliga händelser och deltagare. 

Analysenheten kan utgöras av en individ, ett program, en institution, en grupp, en händelse 

eller ett begrepp, och enligt Patton (1980) är nyckelfrågan när man ska bestämma analysenhet 

att man ska avgöra vad man vill kunna säga något om när undersökningen är klar. Vi gjorde 

en fallstudie eftersom vi valde att undersöka ett visst fenomen (kommunikationskanaler och 

beslutsvägar) i en organisation (LTH). Vi sökte efter att förstå och förklara hur detta fenomen 

såg ut och hur olika inblandade personer uppfattade det. Vidare intresserade vi oss för hur 

fenomenet påverkade en viss grupps (programledarna) situation i organisationen. Vi 

begränsade oss till en analysenhet genom att vi avgränsade undersökningen till 

grundutbildningen på LTH.  

 

En styrka hos fallstudier är möjligheten för forskaren att använda sig av flera 

datainsamlingsmetoder. Kvalitativa fallstudier består ofta av information som hämtats från 

intervjuer, observationer och dokument av olika slag (Merriam, 1994). För att skapa oss en 

bred uppfattning av vårt problemområde valde vi att i vår undersökning genomföra både en 

dokumentanalys och intervjuer. Vi började med att utföra dokumentanalysen som ökade vår 

förståelse för organisationen och som även kom att fungera som underlag för intervjuerna. 

 

Merriam (1994) skriver att information som samlats in på andra sätt än genom intervjuer och 

observationer ofta benämns som dokument. Detta eftersom det i en fallstudie ofta är skriftliga 
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källor som kommer till användning. Eftersom dokument kan ge undersökningen en empirisk 

grund beträffande den kontext ett problem eller en frågeställning hör hemma, utgör de en bra 

källa vid fallstudier. De har en förbindelse med verkligheten eftersom de är en produkt av den 

kontext de blev till i. De har en existens som är oberoende av syftet med en undersökning och 

på detta sätt är de opåverkade av forskningen. En stor fördel med dokument är dess stabilitet, 

då forskaren inte påverkar det som studeras genom sin närvaro, vilket är fallet i intervjuer och 

observationer (Merriam, 1994). De dokument vi kom att studera i vår undersökning var 

dokument om universitet och högskolor från Högskoleverket (exempelvis utdrag från 

högskolelagen), Lunds universitets organisation och LTH:s verksamhet, ledning och styrning. 

Dessa dokument använde vi oss av dels för att få en uppfattning om hur LTH:s beslutsvägar 

ser ut och dels som en förberedelse inför intervjuerna.   

 

Intervjuer är vid kvalitativa fallstudier den huvudsakliga datainsamlingsmetoden för att skapa 

en förståelse för den företeelse som studeras (ibid). Patton (1980) menar att intervjuer är det 

bästa, och kanske det enda, sättet att få reda på vad en person vet eller tänker på. Det är ett bra 

instrument för insamling av data eftersom forskaren har goda möjligheter att be om 

förtydliganden och att sondera olika svar (Merriam, 1994). Alvesson och Deetz (2000) skriver 

att kvalitativa intervjuer ”… är relativt löst strukturerade och öppna för vad intervjupersonen 

tycker är relevant och viktigt att tala om, givet forskningsprojektets intresse” (s. 82). Vidare 

menar de att den intervjuades föreställningar, erfarenheter och kunskaper på ett rikt sätt 

beaktas och dokumenteras genom intervjuer och att man kan erhålla perspektiv, information 

och idéer som forskaren inte tänkt på innan. Vi valde att använda oss av intervjuer eftersom vi 

var ute efter våra respondenters erfarenheter och åsikter och dessa trodde vi bäst skulle 

komma fram genom intervjuer.   

 

Det finns delade meningar om validitet och dess relevans för kvalitativa undersökningar. 

Cohen, Manion och Morrison (2007) menar att kvalitativ forskning är värdelös om man inte 

tar hänsyn till validiteten. Tidigare har det uteslutande menats att validitet endast är relevant i 

mer kvantitativ forskning där man har ett mätinstrument som ska mäta en viss företeelse. På 

senare år har validitet också kommit att bli en kvalitetsaspekt för kvalitativa metoder. 

Exempelvis bör man vid användande av datainsamlingsmetoden intervjuer ta hänsyn och 

uppmärksamma kvalitetsaspekter som uppriktighet, djup, intervjupersonernas aktiva 

deltagande och intervjuarens objektivitet (ibid).  

 

Inre validitet handlar om i vilken mån ens resultat stämmer överens med verkligheten. 

Ratcliffe [1983] menar att en forskare måste tänka på att information inte talar för sig själv 

utan att det alltid är någon som tolkar eller översätter den och att man inte kan observera eller 

mäta en företeelse utan att förändra. Han menar även att siffror, ekvationer och ord är 

abstrakta, symboliska representationer av verkligheten, inte verkligheten i sig. Alltså måste 

validitet bedömas via tolkningar av forskarens erfarenheter i stället för i termer av 

verkligheten (refererad i Merriam, 1994). Något vi använt oss av för att starka validiteten är 

triangulering. Detta innebär att vi har använt oss av flera informationskällor och olika metoder 

för att samla information (Merriam, 1994). Vi har använt oss av både dokumentanalys och 

intervjuer. Genom att använda sig av flera datainsamlingsmetoder kan den ena metodens 

fördelar väga upp den andra metodens nackdelar (ibid). Ett exempel på detta är att vi efter 

dokumentanalysen intervjuat personer angående LTH:s organisation, vilket gör att vi fått ett 

djup i informationen som vi inte hade fått om vi endast använt oss av dokumentanalysen. 

 

Reliabilitet handlar om i vilken mån det finns ett sammanhang eller logik i ens resultat. 

Kvalitativ forskning inriktar sig på att beskriva och förklara världen utifrån människans 
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upplevelser. Eftersom det finns många olika tolkningar av vad som sker kan vi inte utgå efter 

några fasta referenspunkter för att upprepade gånger mäta en företeelse och på så sätt skapa en 

reliabel mätning utifrån traditionell bemärkelse. En upprepning av en kvalitativ undersökning 

kommer inte att ge samma resultat eftersom tillvägagångssättet vid en kvalitativ undersökning 

utvecklas efterhand (ibid). Lincoln och Guba (1985) menar att man i stället för att kräva att 

utomstående ska få samma resultat vid en likadan undersökning ska sträva efter att resultaten 

har mening, är konsistenta och beroende.  

 

Reliabiliteten i en undersökning kan stärkas genom att forskaren klargör vilka utgångspunkter 

och teoretiska perspektiv som styrt undersökningen, genom att triangulering används och att 

forskaren utförligt beskriver hur denne genomfört studien och fått fram sitt resultat (Merriam, 

1994). Som vi tidigare nämnt har vi använt oss av triangulering, vilket stärker reliabiliteten i 

undersökningen. Vi redogör även för våra teoretiska perspektiv och utgångspunkter i 

inledning och teori, vilket även det stärker undersökningens reliabilitet. Vidare har vi för att 

stärka reliabiliteten noggrant redogjort för vårt tillvägagångssätt nedan. 

 

Forskningskravet och individskyddet är två forskningsetiska principer. Med forskningskravet 

menas att forskare har ett ansvar gentemot allmänheten att bedriva forskning för samhället 

och individernas utveckling. Syftet med individskyddet är att värna om deltagarnas integritet 

och välmående. Individen får inte komma till skada på grund av deltagande i forskning. 

Forskningskravet och individskyddet måste konstant vägas mot varandra för att hålla en 

undersökning forskningsetiskt korrekt (HSFR, 1999).  

 

Det finns fyra huvudkrav som behöver beaktas för att man ska uppfylla det viktiga 

individskyddet: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren ska informera den eventuella 

deltagaren eller annan som är berörd av undersökningen om syftet med forskningen. 

Samtyckeskravet gör klart att deltagaren själv ska bestämma om hon vill vara med eller inte. 

Konfidentialitetskravet innebär att forskaren ska hålla deltagare konfidentiella i forskningen. 

Vidare ska forskaren vara aktsam med och inte låta obehöriga få ta del av deltagarens 

personuppgifter. För att nyttjandekravet ska uppfyllas fodras att forskningsdata, som kommer 

från individer, endast får användas för forskarändamål (ibid).  

3.2 Tillvägagångssätt 

När en undersökning likt vår ska genomföras finns en mängd tänkbara sätt att gå tillväga på. 

Det tillvägagångssätt som används har en inverkan på hur resultatet blir i slutändan. Det är 

därför av vikt för oss att säga lite mer om hur vi gått tillväga i vår undersökning på LTH. I 

följande avsnitt redogör vi för hur vår arbetsprocess sett ut.   

3.2.1 Genomförande och bearbetning av dokumentanalysen 

Cohen, Manion och Morrison (2007) menar att det är viktigt att komma ihåg att dokument 

som innehåller agendor och policys inte ger en fullödig bild över hur verkligheten ter sig. 

Många faktorer påverkar hur det förhåller sig i realiteten och dokument är en faktor bland 

dessa. Eftersom syftet med våra intervjuer var att utreda hur verkligheten ser ut, var vi 

medvetna om bristen i att endast granska den typ av dokument som vi studerade. Cohen et al. 

(2007) framhäver även att man genom att undersöka kontexten som dokumentet härstammar 

ifrån kan förstå dokumentets innehåll. Detta är något vi har gjort eftersom vi har intervjuat 

personer som är verksamma och bör vara insatta i Lunds universitet och LTH:s organisation 

och verksamhet. 
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Vid vår dokumentanalys läste vi igenom dokumenten flera gånger, för att sedan diskutera dess 

innehåll med varandra. Detta gjorde vi för att granska och gå på djupet med förståelsen av 

innehållet. Vi inledde dokumentanalysen med att titta på vilka lagar, förordningar och 

föreskrifter som påverkar hur ett universitets organisation och beslutsvägar ser ut. Vi gick 

sedan vidare och granskade Lunds universitet samt LTH:s organisations- och 

verksamhetsdokument. Alla dokument vi granskade var officiella och offentliga handlingar 

från de statliga instanserna riksdag och regering samt Lunds universitet. Detta är ett tydligt 

tecken på att informationen är skriven av professionella och skickliga personer, samt en stark 

indikation på att informationen är tillförlitlig. Vid dokumentanalyser ska man problematisera 

syftet med texten och för vem texten var tilltänkt. Om texten inte var menad för forskarens 

ögon bör denne ha detta i minne vid en granskning av texten (ibid). De lagtexter vi har 

studerat är offentliga texter som är utformade och formulerade av lagstiftaren för att förklara 

för allmänheten vilka lagkrav som finns på svenska högskolor och universitet. Fokus har legat 

på de delar av lagar och förordningar som berör organiseringen av universitetsverksamhet. De 

dokument vi granskat som närmare berör Lunds universitets och LTH:s organisation, finns 

tillgängligt på respektive hemsida och är till för att informera den intresserade allmänheten 

om hur organiseringen av respektive verksamhet ser ut. Detta gör att dokumenten eventuellt 

inte har en så detaljerad bild som vi som forskare kräver. Detta påvisar än en gång nyttan i att 

vi gjort intervjuer med personer verksamma på LTH för att få en mer fullödig bild av hur 

organisationen ser ut och fungerar. 

3.2.2 Urval  

I fallstudier finns det oftast ett stort antal personer som kan bidra till studien, därför behöver 

forskaren ta ett beslut om hur denne ska avgränsa sitt urval. Vid ett målinriktat urval tas 

hänsyn till antagandet att forskaren strävar efter att förstå, upptäcka och få insikt om sitt fall. 

Det målinriktade urvalet måste därför göras så att man får fram så mycket information som 

möjligt (Merriam, 1994). Efter att vi avgränsat det fall vi skulle undersöka behövde vi ta reda 

på vilka personer som var lämpliga att intervjua. Vi gjorde i samråd med vår kontaktperson på 

LTH ett målinriktat urval då vi diskuterade vilka personer som skulle kunna generera relevant 

information som kunde hjälpa oss besvara våra forskningsfrågor. För att avgränsa vårt urval 

ville vi begränsa oss till att genomföra undersökningen på en, av fyra, utbildningsnämnder på 

LTH. Utifrån den utbildningsnämnd vi valde kom vi fram till vilka programledare vi skulle 

intervjua. Dock lyckades vi inte få kontakt med det antal programledare vi ville i denna 

utbildningsnämnd, vilket gav i följd att vi intervjuade en programledare från ett program 

utanför den utbildningsnämnd vi tidigare begränsat oss till. Sammanlagt gjorde vi intervjuer 

med tre programledare för att få deras perspektiv på kommunikationskanalerna och 

beslutsvägarna på LTH samt hur dessa påverkar dem. Vidare intervjuades även tre personer 

från instanser ovanför programledningen. Syftet med intervjuerna med personer från instanser 

ovan programledningen var att fylla ut den formella bilden av kommunikationskanalerna och 

beslutsvägarna på LTH. 

3.2.3 Utformning av intervjuguide  

Efter att ett urval för undersökningen gjorts skickade vi ut ett introduktionsbrev (se Bilaga 1 

och 2) via mail till de personer som eventuellt skulle komma att delta. Här presenterade vi oss 

själva och kursen vi läser, syftet med vår undersökning samt påpekade vikten av deras 

deltagande. Enligt Cohen, Manion och Morrison (2007) är det viktigt att motivera personer till 

deltagande, eftersom de kanske inte alltid kan se nyttan med att delta i undersökningen. De 

menar även att det är viktigt att man försöker relatera syftet med undersökningen till 

individens mål. Genom att vi skickat ut ett introduktionsbrev till varje intervjuperson och 
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genom att vi informerat intervjupersonerna om undersökningens syfte i introduktionsbrevet, 

och senare även vid intervjutillfället, har vi uppfyllt det informationskrav vi tidigare nämnt.  

 

I introduktionsbrevet nämnde vi vidare att intervjun var frivillig och att om de valde att delta i 

undersökningen så skulle vi inte presentera deras namn i uppsatsen. Vi informerade alltså om 

konfidentialitet, vilket innebär att det bara är vi som forskare som har tillgång till uppgifter på 

personerna (ibid). Genom att vi tydligt framhävt att deltagande i studien är frivilligt, både via 

introduktionsbrevet och i samband med intervjuerna, har vi tagit hänsyn till det tidigare 

nämnda samtyckeskravet. 

 

Eftersom syftet med våra olika intervjuer skiljde sig något åt behövde vi utforma två olika 

intervjuguider (se Bilaga 3 och 4). Syftet med intervjuerna med programledarna var att få 

deras bild av kommunikationskanalerna och beslutsvägarna samt hur dessa påverkar deras 

upplevda inflytande. Vi eftersökte både information och åsikter från dessa respondenter, 

därför behövde vi ställa några ytterligare frågor till dem som vi inte ställde till resterande 

respondenter ifrån vilka vi bara eftersökte information om beslutsvägarna.  

 

När intervjuguiden utformas är det viktigt att se till att formulera frågor som lyfter fram det 

man avser undersöka. Det är även av vikt att fundera över hur frågorna ska ställas, om de ska 

ställas direkt eller indirekt, om de ska vara generella eller specifika och om de ska inbjuda till 

faktiska svar eller till åsikter (ibid). Detta hade vi i åtanke när vi formulerade våra 

intervjufrågor. När vi utformade intervjuguiderna till våra kvalitativa intervjuer kom vi fram 

till att vi i båda skulle använda oss av låg grad av strukturering och en relativt hög grad av 

standardisering. Att ha en låg grad av strukturering innebär att intervjupersonen ges utrymme 

att med egna ord svara på frågor, och med hög grad av standardisering menas att frågor ställs i 

en bestämd ordning (Patel & Davidson, 2003). Vi ville ha en låg grad av strukturering då vi 

ville att respondenterna skulle ge sin bild av den aktuella frågan och en relativt hög grad av 

standardisering för att minska skillnader i hur intervjusituationerna upplevdes för de olika 

respondenterna. En kvalitativ intervju innehåller vanligtvis olika teman som speglar syfte och 

forskningsfrågor (Cohen et al., 2007). I vår intervjuguide använde vi oss av olika teman som 

vi sedan delade in våra frågor under.  

 

Frågornas ordningsföljd bör vara upplagt så att lättare och mindre skrämmande frågor 

kommer i början av intervjun för att respondenterna ska slappna av (ibid). Med detta i åtanke 

började vi vår intervjuguide med neutrala frågor för att sedan komma in på våra huvudfrågor. 

Något annat vi haft i minnet när vi utformat vår intervjuguide är frågor som bör undvikas. 

Sådana frågor är exempelvis enligt Merriam (1994) ledande frågor, varför-frågor, ja/nej-

frågor och flera frågor i en.  

3.2.4 Genomförande av intervjuer 

Enligt Cohen et al. (2007) bör man vid intervjuer undvika störningar utifrån och minimera 

distraktioner. Därför valde vi att genomföra intervjuerna på intervjupersonernas respektive 

kontorsrum eller i annan avskild lokal där störningsmoment minimerades. För att underlätta 

den kommande bearbetningen av intervjumaterialet ville vi spela in intervjuerna på 

ljudbandspelare. Vi frågade därför intervjupersonerna efter deras samtycke. Cohen et al. 

(2007) påpekar den etiska vikten av att få ett medgivande från intervjupersonerna angående 

inspelning av intervjun. Vidare framhäver Cohen et al. (2007) att en ljudinspelning är bra för 

att få med sig så mycket data som möjligt från intervjutillfället.  
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Vid inledandet av en intervju ska intervjuaren försäkra sig om intervjupersonens personliga 

medgivande till intervjun. Intervjupersonen ska göras medveten om sin rätt att be om att få 

material struket och att denne när som helst kan avsluta intervjun. Det sistnämnda är dels 

etiska aspekter, men dels gör det även intervjupersonen mer bekväm i intervjusituationen 

(ibid). Vi inledde därför våra intervjuer med att informera intervjupersonerna om detta. Det är 

viktigt att intervjupersonen vet syftet med intervjun, utan att denne för den sakens skull 

påverkas i sina svar. Intervjuaren ska leda intervjun, dock är det viktigt att intervjuaren är 

neutral och inte visar några yttranden efter svar som intervjupersonen ger. Det är av yttersta 

vikt att vara medveten om att intervjumaterialet är resultatet av en social interaktion mellan 

intervjuaren och intervjupersonen. Det sistnämnda ställer krav på att intervjuaren ska vara 

hövlig, försiktig och noggrann i intervjusituationen, annars kan dennes subjektivitet påverka 

data (ibid).  

 

De intervjuguider vi utformat inför våra intervjuer följdes strikt vid varje intervjutillfälle. 

Detta eftersom vi ansåg att det var viktigt att de intervjutillfällen där samma intervjuguide 

användes skulle skilja sig så lite som möjligt. För att intervjutillfällena inte skulle skilja sig 

för mycket åt bestämde vi oss för att vi skulle ha samma roller vid varje intervjutillfälle. Detta 

innebar att det var samma person som intervjuade vid varje intervjutillfälle och samma person 

som gjorde noteringar. En del av våra frågor kan av intervjupersonerna ha upplevts som 

upprepande. Dock gav svaren på dessa frågor ett djupare material för oss att analysera och vi 

uppfattade det inte som att respondenterna påverkades av detta.  

3.2.5 Bearbetning av intervjudata  

Merriam (1994) skriver att insamling och analys av data är en återkommande och dynamisk 

process. Vidare menar hon att information som samlas in och analyseras kontinuerligt formar 

slutresultatet i en fallundersökning. Utan en ständig analys av insamlad data riskerar man ”… 

att i slutfasen ha information som är oklar, som bara utgör en upprepning av vad man redan 

visste eller som är alltför omfattande för att man ska hinna analysera den” (Merriam, 1994: 

s.137).   

 

Då man bestämt sig för att avsluta den kontinuerliga insamlingen och analysen av data är det 

dags att organisera informationen på ett sätt som bidrar till att en intensivanalys kan påbörjas. 

All insamlad information om fallet ska sammanställas så att man lätt kan ta fram viss 

information. Ett sätt att sortera information är att arbeta fram en falljournal (Merriam, 1994). 

Patton (1980) menar att man i en falljournal sammanställer information till en mer enhetlig 

form och att den innefattar all information som en analys och rapportformulering fordrar. 

Information sorteras, redigeras och placeras tillsammans med information av liknande aspekt. 

Merriam (1994) menar att målet med en falljournal är att man ska kunna hitta specifik 

information under analysfasen. För att lätt hitta information måste den organiseras logiskt i ett 

slags schema som är praktiskt för forskaren och sedan kategoriseras med hjälp av detta 

schema.  

 

Enligt Goetz och LeCompte [1984], refererade i Merriam (1994), ska man när 

sammanställning och kategorisering av informationen är klar läsa den flera gånger och under 

tiden anteckna kommentarer, frågor och idéer i marginalen. Det är meningen att dessa 

anteckningar ska hjälpa forskaren att minnas vad denne först tänkte på när informationen 

lästes. Anteckningarna är en början till struktur och är ytterst det som gör det möjligt för 

forskaren att berätta för andra vad denne kommit fram till (ibid).  
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För att inte missa någon viktig information och för att skapa en tydlig bild av vårt 

problemområde har vi under undersökningens gång fortlöpande analyserat den information vi 

samlat in. Då vi spelade in våra intervjuer valde vi att transkribera dem. Efter varje intervju 

transkriberade vi alltså intervjumaterialet och analyserade detta. När alla intervjuer var 

genomförda och transkriberade läste vi intervjuutskrifterna och diskuterade sedan olika 

kategorier vi ansåg kunde vara lämpliga att dela in informationen i. Därefter läste vi 

utskrifterna ytterligare ett par gånger och sorterade materialet under olika kategorier. På detta 

sätt skapade vi en falljournal som vi lätt kunde gå tillbaka till och hitta intervjumaterial i när 

vi skrev vårt resultatkapitel. Innan vi påbörjade skrivningen av resultatkapitlet läste vi igenom 

vår falljournal och antecknade tankar och idéer som dök upp. Detta gjorde vi för att få en bild 

av hur vi på bästa sätt skulle presentera materialet i en löpande text. Vi lade stor vikt vid att 

hålla respondenterna konfidentiella i resultatet. Det sistnämnda, samt att obehöriga inte har 

fått ta del av vårt intervjumaterial eller respondenternas personuppgifter, gör att vi uppfyller 

det tidigare nämnda konfidentialitetskravet. De intervjudata vi har fått in har endast använts 

till denna undersökning och kommer inte att användas i något annat syfte. Detta gör att vi 

även fullgör nyttjandekravet.  

 

Att fånga och skildra verkligheten som den upplevs av människor är något en 

fallstudieforskare ständigt ägnar sig åt. Det som upplevs vara sant av en människa kan i viss 

bemärkelse vara viktigare än det som faktiskt är sant. Att presentera en ärlig återgivning av 

det sätt informanter upplever sig själva och sina upplevelser är forskarens skyldighet (Taylor 

& Bogdan, 1984). När vi har presenterat resultat i vår uppsats har vi ständigt tänkt på att 

återge den information de olika respondenterna gett oss på ett så ärligt och korrekt sätt som 

möjligt.  

 

För att säkerställa den inre validiteten har vi kontrollerat med våra intervjupersoner så att våra 

tolkningar av den information de gett oss stämmer. Detta gjordes genom att 

intervjupersonerna fick ta del av intervjuutskrift och citeringar, som berörde personen i fråga, 

en tid innan inlämning för att de på så sätt skulle kunna be oss korrigera felaktigheter i 

rapporteringen av data. När resultatkapitlet var skrivet ställde vi vår studies resultat mot den 

teori som vi orienterat oss i. Vi strävade efter att skapa en större förståelse för ämnet och 

försökte dra slutsatser. 
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4. Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet från våra intervjuer. I bakgrunden (se avsnitt 1.2) 

presenterades den formella bilden av LTH:s organisation och dess kommunikationskanaler 

och beslutsvägar. Vi inleder detta kapitel med att fördjupa denna formella bild. Detta gör vi 

med hjälp av material från tre intervjuer med personer från olika instanser över 

programledningen. Dessa personer är verksamma inom utbildningsnämnden (UN), 

utbildningsberedningen (UBB) och ledningen på LTH. I efterföljande avsnitt presenteras även 

informella kommunikationskanaler och beslutsvägar som intervjupersonerna påtalade under 

dessa intervjuer. Efter detta kommer vi att presentera programledares bild av LTH:s 

organisation och dess kommunikationskanaler och beslutsvägar samt redogöra för 

programledares upplevda inflytande. Detta gör vi med hjälp av material från tre intervjuer 

med programledare.  

4.1 LTH:s organisation och dess beslutsvägar – den officiella bilden 

Under detta avsnitt kommer vår första forskningsfråga – 1. Hur ser de formella 

kommunikationskanalerna och beslutsvägarna ut på grundutbildningen vid LTH? – att 

besvaras.  

 

Vi inledde våra intervjuer med att ställa frågor gällande vilka mål LTH har med utbildningen 

samt vilka krav dessa mål ställer på organisationen. Genomgående påpekade 

intervjupersonerna att målet med utbildningen på LTH är att erbjuda bra utbildningar med hög 

kvalité. På frågan om vilka krav som ställs på LTH i och med dess mål, svarade 

intervjupersonerna ganska olika. Krav som framhävdes var att ha bra lärare och att stötta 

dessa, erbjuda en god studiemiljö, att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund, 

regelbunden kvalitetssäkring och att upprätthålla en god omvärldsanalys. En intervjuperson 

nämnde att ett krav som ställs på organisationen är att vara stödjande gentemot lärare när det 

kommer till olika resurser, så att de i sin tur kan erbjuda studenterna det bästa.  

 

Vidare ställde vi i intervjuerna frågan vad intervjupersonerna tyckte var viktigt för att fatta bra 

beslut gällande utbildningen på LTH. Även på denna fråga fick vi skiftande svar. Saker som 

påtalades var att veta vad näringslivet behöver, att hålla sig uppdaterad om vad studenterna är 

intresserade av, att få bra feedback på kurser samt hålla koll på hur det går för examinerade 

studenter på arbetsmarknaden. En person nämnde även att det är viktigt att ha en bra och 

tydlig beslutsgång och en annan intervjuperson påtalade vikten av att ha ett bra underlag för 

beslut. 

4.1.1 Programledningen och programledaren 

I våra intervjuer ställde vi frågor rörande de olika instansernas syfte. Av intervjuerna 

framkom att programledningen är den instans som har det närmaste ansvaret för respektive 

utbildningsprogram och att vårda programmets själ. Detta innebär att de olika 

programledningarna ska ha kunskap om området som dess program ligger i och se till att 

programmet har en sammansättning av kurser som leder till en examen som motsvarar de mål 

som står i förordningar och föreskrifter samt att de även uppfyller de mål organisationen har.  

 

Samspelet med institutionerna nämndes som en viktig del i programledningens och, framför 

allt, programledarens arbete. LTH är en matrisorganisation, vilket innebär att 

utbildningsprogrammen och institutionerna är två olika intressenter som måste samverka. 

Utbildningsprogrammen, som representeras av de olika programledningarna, ser till 
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programmens bästa, medan institutionerna ser till de olika kursernas bästa. Samverkan mellan 

de två parterna fungerar som så att programmen köper kurser av institutionerna, vilka sedan 

håller i kurserna.  

 

Programledningarna får bestämma vilka kurser som ska ingå i deras program, men har dock 

en planeringsram som de måste hålla sig inom. Ramarna bestäms av hur det sett ut föregående 

år. En intervjuperson förklarade detta med att programledningarna ”… har en låda där de ska 

lägga i klossarna”. 

 

Det påtalades att programledningarna har en del av ansvaret för den tidigare nämnda 

omvärldsanalysen, vilket innebär att de ska hålla sig uppdaterade och matcha programmet 

med arbetslivets förändringar. Det nämndes även att det är viktigt att programledningen har 

en kännedom om hur liknande program ser ut i Sverige och internationellt. Vidare påtalades 

att programledningen tar hand om problem av olika karaktär runt programmen. Några frågor 

som intervjupersonerna menade att programledningarna jobbar med är programmets 

genomförande och komposition, hantering av individärenden (ex. internationella utbyten), 

kvalitetsuppföljning, kursutvärderingar och feedback till institutioner och lärare.  

 

I en fråga bad vi intervjupersonerna fylla ut innebörden i ett citat från dokumentet ”LTH:s 

verksamhet, ledning och styrning 2009-2011”. Citatet, som berörde programledningens 

huvudsakliga arbetsuppgifter, löd: ”primärt skall presentera visionen för programmet”. På 

detta svarade en intervjuperson att det ska finnas ett syfte med varje program och att 

programledningen ska skapa det syftet. Intervjupersonen menade vidare att detta syfte är 

visionen och att visionen ska genomsyra programmet och förmedlas till lärare och studenter.  

 

Vi frågade intervjupersonerna vilken roll programledaren har i programledningen. En 

intervjuperson svarade följande: ”Programledningen är ju ganska mycket programledaren 

när det gäller de här bitarna jag har sagt om programsjälen och så att säga designa 

programmet”. Genomgående framhävdes programledaren som en väldigt viktig del i 

programledningen, samt att denne utför många av de uppgifter som är programledningens 

uppdrag. En intervjuperson påpekade att det finns flera personer verksamma inom varje 

programledning, men att programledaren är den lärare som ansetts ha en god kännedom om 

programmets ämnesområde. Programledaren har även framhävts som respektive programs 

ansikte utåt. Det är denne som ska sköta kontakten med intressenter både inom och utom 

LTH. En intervjuperson menade att programledaren behöver vara uppmärksam på vart 

programmet är på väg och vilka frågor som ska drivas. Vidare påpekades att programledaren 

är mycket kommunikatör och förhandlare för att få programmet att gå ihop. Programledaren 

har ett ansvar att representera sitt program i UN, eftersom UN ansvarar över ett flertal 

program och inte kan gå djupet med varje enskilt program. 

 

En intervjuperson påpekade att programledaren har ett ansvar att utveckla programmet och att 

se till att det håller bästa möjliga kvalité. Om det är något som är problematiskt så ska 

programledaren ta hand om detta. En annan intervjuperson menade att programledarna har ett 

väldigt stort ansvar, men att utvecklingsmöjligheterna inte är lika stora som detta ansvar. 

Programledarna framhävdes på följande sätt av en intervjuperson: ”Det är hängivna 

människor, som tur är inte räknar pengar och timmar”. 

 

På frågor gällande om programledningen och programledaren har någon beslutanderätt 

svarade intervjupersonerna genomgående att de har detta i individärenden så som exempelvis 

tillgodoräknande. En intervjuperson påpekade att denne trodde att de beslut som 
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programledningen får fatta ofta är delegerat till just programledaren. De allra flesta övriga 

ärenden måste passera UN för beslut.  

4.1.2 Utbildningsnämnden 

På frågan om vad som är det huvudsakliga syftet med UN påtalades bland intervjupersonerna 

att det är denna instans som har det formella ansvaret för hur programmen ser ut, dess kvalité 

och att de genomförs på ett bra sätt. Vidare nämndes det att om inte UN fanns hade alla 

utbildningsprogramfrågor behövts tas upp i styrelsen för LTH. Det påpekades bland 

intervjupersonerna att UN är ett övervakande organ som kan ställa krav på 

programledningarnas arbete och att UN ska behandla visionära och strategiska frågor samt se 

till långsiktiga förändringar. Bland intervjupersonerna menades även att UN ska kontrollera 

att programmens förslag och arbete håller sig till programmets vision. En intervjuperson sade 

att man i UN ”… ska försöka tänka på de större frågorna, alltså tänka lite på vart-är-vi-på-

väg-frågorna”. I UN sitter det även näringslivsrepresentanter och intervjupersonerna påtalade 

att UN ska hjälpa programmen med kontakten med näringslivet.  

 

Genomgripande förklarade intervjupersonerna att UN ska verka för att samordna de olika 

programmen som ingår i nämnden. En intervjuperson påpekade att UN består av program som 

liknar varandra, för att se vilka samordningsfördelar som finns. En intervjuperson gav ett 

exempel: 

 

”Om arkitekterna har ritat en kåk, och så är det ju rätt viktigt att man under resans 

gång har kontakt med byggarna så att det liksom går att bygga det där schabraket så 

att man inte har glömt schakten, så ventilation eller vad det nu kan vara för 

någonting…” 

 

Programmen ska få möjlighet att jämföra varandras likheter och olikheter, samt få input från 

varandra. Ett beslut för ett program kan påverka andra program och i UN kan man, genom att 

ett förslag blir belyst på en högre nivå, ha uppsikt över denna påverkan. Dock påtalades det att 

vissa UN har större samordningsmöjligheter än andra eftersom vissa UN innehåller program 

som inte är lika varandra i den bemärkelsen som det var tänkt.  

 

UN har beslutanderätt i fråga om kursplaner, utbildningsplaner, programstrukturer samt i lite 

budgetfrågor. Vid beslut om nya program är de beredande och kan lämna rekommendationer 

till högre instans.  

4.1.3 Utbildningsberedningen 

Genomgripande förklarades UBB:s syfte som den uppsamlande instansen som finns ovanför 

de fyra utbildningsnämnderna. Den uppsamlande funktionen är i mångt och mycket till för att 

samtliga parter inom utbildningen på LTH ska vara medvetna om generella aspekter som 

berör alla. Hit kommer alltså övergripande frågor som berör hela utbildningsområdet på LTH, 

så som policyfrågor. Vidare ser man i denna instans till att utbildningsprogrammen har 

samma övergripande förutsättningar. Det påpekades bland intervjupersonerna att underlag 

som ska till styrelsen för beslut ska ha passerat UBB. UBB är alltså ett beredande organ för 

beslut och en samordningsfunktion för UN. Vidare menades att studenter kan komma med 

frågor gällande exempelvis deras rättigheter. UBB arbetar även med internationella frågor, 

antagning och förslag till nya program, uppföljningar, statistik, examination, sammanställning 

av årsrapporter och större kursärenden. 
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Intervjupersonerna påpekade att UBB är ett rent beredningsorgan och därför inte har någon 

beslutanderätt. Instansen ska ta fram underlag för beslut hos rektorn, detta underlag kallas av 

vissa för beredningsbeslut. Det påpekades att rektorn sitter med i UBB, så om ett 

beredningsbeslut går vidare för rektorsbeslut är det i mångt och mycket redan godkänt av 

rektor. 

4.1.4 LTH:s ledning, LTH:s styrelse, universitetsstyrelsen 

I våra intervjuer ställde vi frågor rörande vilka typer av frågor och förslag från 

programledningen som kan komma upp till instanserna ovanför UBB, vilka är ledningen för 

LTH, LTH:s styrelse och universitetsstyrelsen. En intervjuperson berättade att rektorn på 

delegation från LTH:s styrelse har beslutanderätt i de flesta ärenden. De frågor som rektor har 

beslutanderätt i är i mångt och mycket olika aspekter som rör den löpande verksamheten, till 

exempel frågor rörande kursutbud och betygssättning. Vidare nämndes bland 

intervjupersonerna att några frågor som kan komma upp till ledningen från programledningen 

är ärenden gällande ekonomiska satsningar och förslag på nya masterprogram. En 

intervjuperson påtalade även att rektor har en direkt kommunikation med programledarna vid 

regelbundna möten som kallas för ”Rektors dialog med programledare”.  

 

På frågan angående vilka frågor eller förslag som kommer upp till LTH:s styrelse, svarade en 

av intervjupersonerna att styrelsen behandlar följande: övergripande mål och strategier, 

viktigare organisatoriska frågor, budget, uppföljning av mål och kvalitetsarbete, utseende av 

hedersdoktorer och inrättande och nedläggning av program. En intervjuperson påtalade att 

LTH:s styrelse tar det formella beslutet gällande hela LTH:s kursutbud, men eftersom tidigare 

instanser redan har godkänt de förslag gällande kurser som kommer upp, så kan styrelsen 

knappast gå in och detaljstyra. Att frågan gällande kursutbudet måste upp i LTH:s styrelse, 

handlar mycket om att instansen i fråga har den ekonomiska beslutanderätten. En annan 

intervjuperson påtalade att frågor som går hela vägen från programledningen till styrelsen för 

LTH är kvalitetsarbetet gällande utbildningen. Årsrapporter gällande kvaliteten skrivs på alla 

nivåer och presenteras slutligen i styrelsen. Detta fungerar som ett kvalitetssäkringssystem för 

utbildningen på LTH. Vidare nämndes att styrelsen behandlar ärenden gällande internationella 

masterutbildningar. 

 

Ärenden som måste tas upp i universitetsstyrelsen är inrättande och nedläggning av program. 

Nya program ska valideras och godkännas av universitetsstyrelsen. Vidare är det 

universitetsstyrelsen som tar fördelningsbeslutet angående resurser till LTH. 

4.1.5 De formella kommunikationskanalerna och beslutsvägarna  

”… gången ska ju vara sån att programledningarna bereder, utbildningsnämnden fattar 

vissa beslut och sen diskuteras en del i utbildningsberedningen som i sin tur bereder för 

att rektor och ledningen ska kunna fatta beslut.” 

 

I våra intervjuer ställde vi frågor angående beslutsvägarna på LTH. Samtliga respondenter 

framhävde att beslutsvägen ser olika ut för olika frågor. En intervjuperson påpekade att 

matrisorganisationen är en stor del i beslutsvägen för programledningen. Just förhandlingen 

mellan programledning och institution är en stor del i arbetet med programmen. Förslag 

gällande nya inslag i utbildningsprogrammen kan komma ifrån antingen institutionen eller 

dess motparter programledningen och utbildningsnämnden. En intervjuperson framhävde att 

om programledningarna vill förändra någon kurs som endast berör programmet ifråga, är det 

ofta en diskussion som stannar mellan programledning och den berörda institutionen. 

Emellertid så måste beslut formellt sett tas i UN. Om en programledning vill göra en 
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förändring i en kurs som berör fler program än det egna, stannar inte diskussionen mellan 

programledning och institution. Både diskussion och beslut måste då tas ett steg högre upp, 

alltså i UN. Om UN finner att något brister i programledningens förslag kan de sända tillbaka 

frågan för korrigeringar. Dock är normalfallet att programledningen har goda motiv och ett 

väl genomarbetat beslutsunderlag som gör att UN godkänner förslaget. Det påpekades bland 

intervjupersonerna att programledningen har en betydande informell beslutanderätt, trots att 

UN har den formella beslutanderätten. Om det är något som behöver förändras förs det ofta en 

diskussion mellan programledare och UN innan förslaget formellt tas upp för beslut i UN. 

Eftersom en dialog är förd innan förslag från programledare kommer upp i UN, ska det krävas 

mycket för att UN ska neka eller skicka tillbaka det, sedan tidigare, väldiskuterade förslaget. 

Vidare menades att besluten i princip är fattade när de lämnar programledningen då UN inte 

har möjlighet att gå in på detaljfrågor i enskilda program då de dels har ett flertal att ta hand 

om, samt dels ska jobba med större och mer strategiska frågor för sina respektive program. 

Vidare påpekades att det inom universitetet är många personer som jobbar med att ta fram 

underlag som går genom systemet för ett beslutsfattande. De som tar fram dessa underlag, 

exempelvis programledarna, har ett stort inflytande på utfallet. En intervjuperson menade att 

om programledaren är drivande och engagerad så har denne en större påverkansmöjlighet. 

 

En intervjuperson nämnde krafter och motkrafter som något betydande inom organisationen: 

”… det ska finnas krafter som vill vissa saker och det ska då balanseras mot den andra 

sidan”. Programledningarna påverkas av motkrafter, exempelvis i sin förhandling med 

institutionerna, men även i och med planeringsramen. Som tidigare nämnt får 

programledningarna bestämma hur deras program ska se ut, men planeringsramen finns som 

en motkraft genom att programledningarna måste verka inom de ramar som finns i sitt arbete 

med utveckling av programmen. En intervjuperson nämnde dock att institutionerna inte har 

någon beslutanderätt och inte är en del i beslutsvägen, men att de har en påverkansmöjlighet 

på programledningen då det är de som bestämmer inom vilka områden de ska ge kurser.  

 

När det gäller kursinnehållet i programmen är det som nämnt primärt en förhandling mellan 

utbildningsnämnd, programledning och institution. När det gäller den ekonomiska 

resursfördelningen på kurser lämnas underlag från programledning, via utbildningsnämnd, 

upp till ledningen. Ledningen tar sedan med sig detta underlag i slutdiskussionerna av 

resursfördelningen med institutionerna där slutgiltigt beslut tas. Programledningen är alltså 

inte med i slutfasen av förhandlingarna gällande resursfördelningen till institutionerna. 

Intervjupersonerna menade att större delen av de frågor eller förslag som 

utbildningsprogrammen arbetar med stannar i UN för beslut. Dock påtalades att mer 

omfattande och övergripande frågor eller förslag som berör hela utbildningen måste gå via 

UBB. Där kan ärendet sedan antingen gå högre upp i organisationen för beslut, eller skickas 

ner till lägre instanser igen.   

 

Något som samtliga intervjupersoner nämnde som en stor fråga som går genom alla instanser 

i organisationen, är när ett nytt program ska startas upp. Då går förslaget från 

programledningen genom grundutbildningens alla instanser upp till universitetsstyrelsen. 

Innan förslag på nytt program går upp till universitetsstyrelsen för ett slutgiltigt beslut, 

bearbetas förslaget noggrant inom fakulteten.  

 

En intervjuperson jämförde strukturen som den ser ut idag med hur det var tidigare. Förut 

hade varje program en UN och det fanns en studierektor som fungerade som programledaren 

gör idag. I och med ihopsamlandet av programmen i fyra nämnder etablerades 

programledningarna som intervjupersonen jämställde med dåtidens utbildningsnämnder. 
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Intervjupersonen menade på att som organisationen ser ut idag så är det väldigt många 

personer inblandade och att UN fungerar lite som en genomfart. En annan intervjuperson 

påpekade att det finns ansvar och befogenheter på olika nivåer i organisationen och att olika 

instanser undantagsvis ska behöva gå in och ändra i förslag som kommer upp. 

Intervjupersonen nämnde även att man inom organisationen bör kunna lita på varandra och att 

de olika instanserna gör ett bra förarbete.  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att det påtalades bland intervjupersonerna att 

förhandlingen mellan programledning och institution är en viktig del i arbetet med 

programmen. Vidare menade flera intervjupersoner att UN förvisso tar det formella beslutet, 

men om programledningen har ett väl genomarbetat förslag är normalfallet att det blir 

godkänt. När det gällde fastställande av resursfördelningen på kurser i programmen påtalades 

att ledningen och institutionerna är med i den slutgiltiga diskussionen, men inte 

programledningarna. Det nämndes bland intervjupersonerna att LTH:s organisationsstruktur 

gör att många människor blir inblandade och att UN kan kännas som en genomfart. Dock 

framhävdes även den samordnande nyttan i att alla programledningar inte går till rektor, då 

denne skulle få för mycket att göra. Vidare påtalades att olika instanser endast undantagsvis 

ska gå in och behöva ändra i ärenden, då det finns ett förtroende för att olika delar av 

strukturen sköter sitt ansvar och sina befogenheter. 

4.1.6 Informella kommunikationskanaler och beslutsvägar  

I detta avsnitt presenteras de informella beslutsvägar och kommunikationskanaler som de tre 

intervjupersonerna påtalade under intervjuerna. Detta material kommer sedan i analysen att 

sammankopplas med programledarnas bild av hur beslutsvägarna och 

kommunikationskanalerna ser ut på LTH.  

 

Under intervjuerna nämndes av intervjupersonerna informella beslutsvägar och 

kommunikationskanaler. En intervjuperson nämnde att programledningen har direktkontakt 

med rektor och kanslichef som ibland används som beslutsväg. Det fattas då informella beslut 

som inte skrivs ned, vilket skapar en viss otydlighet om hur besluten tas och ifall ett beslut 

faktiskt har tagits. Intervjupersonen berättade att denne misstänker att detta skapar en viss 

frustration hos en del organisationsmedlemmar. Det påpekades även att UN i vissa fall har en 

kontakt till rektor och LTH:s styrelse, och då går ärendet inte via UBB. Ett problem som 

nämndes av en intervjuperson är att varken programledningen eller UN har några pengar att 

finansiera sitt utvecklingsarbete med, vilket ger i följd att programledningen ibland kör förbi 

instanserna ovan och talar direkt med rektor. Intervjupersonen nämnde även att det nog finns 

mer vilja än möjligheter till utveckling, då det inte finns några direkta utvecklingspengar.  

 

En intervjuperson påtalade att det kontinuerligt förs en informell dialog mellan olika nivåer i 

organisationen. Dock poängterade denne att detta är en kommunikationskanal och inte någon 

beslutsväg. Intervjupersonen insåg problematiken i detta eftersom instanser kan känna sig 

överkörda då idéer och tankar inte diskuteras enligt den formella beslutsvägen. En annan 

intervjuperson menade att det är viktigt att beslutsvägen är tydlig, men att den tyvärr inte är 

det. Denne trodde inte att det var organisationsstrukturens fel, utan att det snarare är så att 

organisationsmedlemmarna frångår den tänkta beslutsvägen. Beslut fattas ibland på fel ställen 

och detta menade intervjupersonen skapar problem då besluten inte blir förankrade hos alla 

berörda personer och att en eventuell effekt av detta skulle kunna vara att kvalitén i 

utbildningen försämras. En intervjuperson påtalade att organisationen ibland är väldigt trög, 

men att det finns möjlighet att få igenom snabba beslut om det är något som anses viktigt.  
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4.2 Programledarens perspektiv  

I detta avsnitt kommer vår andra forskningsfråga – 2. Hur ser kommunikationskanalerna och 

beslutsvägarna på LTH ut enligt programledarna och vilket inflytande upplever de att de har i 

sitt arbete med programmen? – att besvaras.  

 

När vi frågade programledarna vad de anser är viktigt för att det ska fattas goda beslut vad 

gäller utbildningen på LTH, så påtalades det bland annat att det är viktigt att ha en någorlunda 

platt organisation. Detta för att man lätt ska kunna föra fram sina åsikter och få ta del av och 

vara införstådd med vad som pågår i organisationen. Något annat som nämndes var att det är 

viktigt att ta vara på kvalitativa faktorer och egenskaper som är sammankopplat med 

utbildningen, samt att det är viktigt att alla kan förstå hur saker och ting hänger ihop. Det är 

därför av vikt att beslutsvägarna är transparenta.  

4.2.1 Syfte, uppgift, ansvar och beslutanderätt 

När vi i intervjuerna ställde en fråga angående vilket syfte programledning och programledare 

har, svarade intervjupersonerna genomgående att de ska vårda programmet. Mer ingående 

svarade samtliga intervjupersoner att de granskar kursplaner och gör kvalitetsuppföljningar, 

bland annat genom utvärderingar. Vidare ansåg alla intervjupersonerna att programledningen 

fungerar som det verkställande organet inom utbildningsområdet på LTH och att man som 

programledare är ansiktet utåt för programmet. Det påtalades även att man i 

programledningen ska hantera individärenden, skriva rapporter, utveckla programmet och 

vara en länk mellan studenter och LTH:s ledning. 

 

När vi frågade intervjupersonerna om programledningarnas och programledarnas 

beslutanderätt påpekade samtliga intervjupersoner spontant att de inte trodde att det finns 

någon sådan. Intervjupersonerna påpekade dock att de har beslutanderätt i en del 

individärenden. Vidare nämnde en intervjuperson att dennes programledning är osäkra på vad 

de formellt sett är ålagda att göra. Denne menade att det finns en oklarhet i vilket ansvar de 

har eftersom de inte har något mandat att fatta några beslut. Dock nämnde intervjupersonen 

vidare att programledningen tar operativa beslut som inte är beslut i formell mening. En annan 

intervjuperson påpekade att man inom programledningen tar beslut på delegation från UN.  

4.2.2 Kommunikationskanaler, beslutsvägar och det upplevda inflytandet 

I våra intervjuer med programledarna ställde vi frågor som berörde de beslutsvägar de 

använder sig av på LTH och hur de tycker att de fungerar idag. Det påtalades bland 

intervjupersonerna att programledningarna i sin samverkan med institutionerna inte har något 

mandat att exempelvis påverka vilka lärare som ska ha vilka kurser, utan att detta ligger på 

institutionen och prefekten. En intervjuperson påtalade att det finns en problematik i att 

dennes utbildningsprogram inte har någon nära koppling till någon institution. Detta ställer till 

stora problem när exempelvis en ny lärare behövs, eftersom det ibland inte finns något större 

gensvar för intervjupersonens programs intressen från institutionernas sida. Dock påpekade 

intervjupersonerna att programledningarna har en god dialog med institutionerna vilket gör att 

de ändå ges möjlighet att komma med synpunkter. En intervjuperson framhävde att dennes 

programledning försöker att upprätthålla en god kontakt med de institutioner som har 

betydelse för programmets välmående. Vidare påtalades att det är lättare att få igenom ett 

förslag om man är flera program som går ihop.  

 

Samtliga intervjupersoner framhävde att en stor del av programledningens ärenden ska tas 

upp i UN för beslut. Det nämndes dock bland intervjupersonerna att beslut egentligen redan är 

fattat då ärendet lämnar programledningen och att UN fattar beslut på förslag från 
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programledningen. Programledningen tar alltså i princip ett beslut, men ärendet måste 

godkännas i UN. Intervjupersonerna påtalade att programledningen är den instans som utför 

allt arbete med respektive program och att UN inte kan gå in på detaljnivå med specifika 

program. Detta förklarades dels bero på att UN har ett flertal program att se över och därför 

inte har möjlighet, och dels av att UN inte har tillräcklig bakgrundskunskap för att kunna gå in 

på detaljnivå. Detta eftersom programledningarna inte har någon representant i UN med 

specifik kunskap om programmen. Vidare påpekades att detta innebär att man som 

programledare är den huvudsakliga representanten för programledningen i UN.  

 

En intervjuperson påtalade att denne inte upplever att det brukar vara några problem att få 

igenom en välförankrad idé i UN. En annan intervjuperson påtalade att denne har en god 

påverkansmöjlighet på hur kurser vid dennes program ska se ut. Programledningen granskar 

alla kursplaner och har fingrarna ute i alla programmets kurser på något sätt. Vidare 

framhävde intervjupersonen att denne tycker att man som programledare har stor frihet att 

styra och ställa innan något görs. Allt som pågår i programmet är nere på 

programledningsnivå, vilket gör att intervjupersonen känner att denne har ett stort inflytande. 

Intervjupersonen nämnde även att dennes programledning har en god kontakt med studenter, 

UN och rektor och att om man skulle vilja ändra på någonting så kan man göra det. 

Vidare menade en intervjuperson att det nära samarbetet mellan utbildningsnämnden och 

denne kan vara en bidragande faktor till att det går smidigt att genomföra en idé, då 

utbildningsnämndsordföranden tidigt kan låta intervjupersonen veta om det är en bra väg att 

gå eller inte. Intervjupersonen påpekade även att man inte behöver fråga så många när man 

vill göra någonting. Om det är en fråga som både programledning och studenter är överens 

om, finns det goda förutsättningar att få igenom en sådan förändring. Två intervjupersoner 

framhävde att de upplever sig ha ett stort stöd i sin utbildningsnämndsordförande. De menade 

att de kan bolla idéer och tankar med UN samt att det via utbildningsnämndsordföranden går 

att få saker gjorda snabbare. En av intervjupersonerna förklarade att denne inte trodde att det 

skulle kännas likadant om någon annan suttit som utbildningsnämndsordförande.  

 

En intervjuperson förklarade att programledningen och UN jobbar precis så tätt som det ser ut 

på organisationsschemat, och påtalade att det i UN sitter personer som har kunskap om dennes 

program. Det framhävdes även av intervjupersonerna att det är UN:s jobb att föra 

programmets talan vidare uppåt i organisationen. Något som nämndes vara bra med UN är att 

där sitter näringslivsrepresentanter som kan komma med synpunkter på programmet och att 

de är programmets röst utåt. Vidare ansågs det vara i UN som man lyfter blicken och har alla 

programmen i UN i hänseende, medan programledningen koncentrerar sig just till det egna 

programmet. Det framhävdes bland intervjupersonerna att det är bra att ha instanser mellan 

programledningen och ledningen, då det finns en fördel i att alla program inte vänder sig 

direkt till rektor med detaljfrågor. En intervjuperson såg dock en problematik i att dennes 

program är placerat i en UN med andra program som inte har några direkta kopplingar till det 

egna programmet. Vidare menade intervjupersonen att UN har en formell funktion och att 

denne inte anser att UN är bra ur ett kvalitativt perspektiv. Detta eftersom det inte finns något 

i UN som bidrar till utveckling av intervjupersonens program. En annan intervjuperson 

menade på att man skulle kunna flytta upp mycket av de övergripande uppdragen från UN till 

UBB och ge programledningarna lite större makt.  

 

Det framhävdes av intervjupersonerna att de ärenden som UN endast bereder går vidare upp 

till UBB och att man där sammanför de olika utbildningsnämndernas arbete. 

Intervjupersonerna påpekade att UBB har ett övergripande ansvar och behandlar beslut som 

berör hela LTH, eftersom strukturen är sådan att man gärna vill ha lösningar som fungerar på 



 

 32 

alla utbildningsprogram. Det nämndes även att UBB bereder de förslag som ska gå till rektor, 

ledning eller styrelse för beslut. Intervjupersonerna menade att UBB fyller en bra funktion 

och att instansen är relevant. En intervjuperson nämnde att UBB vid några tillfällen har 

konsulterat programledaren, men att programledaren aldrig är med när beslut fattas. 

 

Samtliga intervjupersoner nämnde att de har en kontakt med rektor via ”rektors dialog med 

programledarna”, där man kan lyfta fram synpunkter och spörsmål. Två intervjupersoner 

påpekade dock att dialogmötet är mer av en enkelriktad kommunikation från rektorns sida. 

Dock upplevde ändå en av dessa att man får gehör av rektorn vid dessa möten. Vidare nämnde 

den sistnämnde intervjupersonen att denne upplever sig ha större påverkansmöjlighet på 

rektor än på UBB, då det finns en öppenhet på rektorsnivå där man kan höra av sig och få en 

snabb återkoppling. Detta var något som uppskattades. En annan intervjuperson berättade att 

denne är av uppfattningen att väldigt få förslag från programledningen kommer upp i 

ledningen. Något som intervjupersonen menade kommer upp är ekonomifrågor och denne 

förmodade även att införandet av nya program kommer upp på ledningsnivå. 

 

Samtliga intervjupersoner var något osäkra på vilka frågor som kommer upp till styrelsen för 

LTH och universitetsstyrelsen, samt påpekade att de inte trodde att så många ärenden från 

programledningen kommer så högt upp.  

 

Det påtalades bland intervjupersonerna att beslutsvägarna på LTH är tröga och att man inte 

kan göra några revolutionerande förändringar vad gäller kurser. Det fanns en förståelse för att 

man måste ha en viss framförhållning i kursplaneringen, men beslutsprocessen ansågs kunna 

vara lite väl lång gällande vissa kurser. En intervjuperson menade att denne ändå är nöjd med 

den ordningen som finns idag, då det är relativt nära till de instanser som man vill påverka. 

Bland intervjupersonerna påtalades att organisationsstrukturen förhindrar att man gör massa 

dumheter, men att den vid större frågor bromsar upp beslutsprocessen. Vidare påpekades att 

det vid många individärenden finns direkta och snabba kommunikationskanaler och 

beslutsvägar till verkställande personer som man kan få hjälp av. 

 

En intervjuperson nämnde att det är viktigt att ta tillvara på kvalitativa faktorer som är knutna 

till kurser och program. Idag uppfattar intervjupersonen organisationen som en formell och 

regelverksbaserad hierarki där man bockar av inlämningar av rapporter och att dessa 

regelverksformalia begränsar programledarens arbete. Intervjupersonen påpekade dock att 

denne förstår att man måste ha vissa regler och att denne tycker att organisationen och dess 

beslutsvägar fungerar bra eftersom systemet är ganska lättförståeligt och enkelt att hantera. 

Vidare menade intervjupersonen dock att beslutsprocessen är lite väl lång och att det tar lång 

tid att göra en kursförändring. Denne framhävde enligt följande citat att man som 

programledare får anpassa sig efter beslutsvägarna: ”… man lär sig ju att hantera det system 

man lever i…”. Emellertid berättade intervjupersonen att dennes programledning vid ett 

tillfälle haft ett större ärende där man hade mycket direktkontakt med personer i ledningen, 

istället för att gå den formella vägen via UN. Intervjupersonen menade att de hade detta 

eftersom ett sådant ärende varit i prioritet av ledningen och att beslutsfattandet annars hade 

varit ineffektivt. Nämnvärt är att de ändå höll UN informerad om processen.  

 

En annan intervjuperson menade att beslutsvägarna kring kurser är tydliga och bra men att det 

finns utvecklingspotential. Intervjupersonen förklarade att det tar tid att lära sig hur systemet 

fungerar och att det finns betydande personer, exempelvis lärare, som inte vet hur beslut kring 

kurser tas idag. Vidare framhävde intervjupersonen att strukturen ”… är väldigt hierarkisk 

och omständig egentligen som finns här... man ska veta vem man ska prata med”. Denne 
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poängterade att det finns informella vägar i organisationen och att dessa fungerar bra, 

eftersom alla vill göra något bra. Det påtalades dock att det finns en utvecklingspotential vad 

gäller ekonomin. Det nämndes bland intervjupersonerna att programledningarna egentligen 

inte har någon beslutanderätt eftersom de inte har någon budget, inte får hantera pengar och 

inte har någon större insyn i ekonomin för sina respektive program. En intervjuperson sade 

enligt följande: ”Jag tror, alltså ärligt talat tror jag inte att jag har någon beslutanderätt 

egentligen, på nåt område. Därför att vi har inte fått, vi har inte en budget, vi får inte hantera 

pengarna ens”. Vidare menades att detta gör det svårt för programledningen. En 

intervjuperson nämnde att denne upplever att programledarens roll har försvagats mot tidigare 

eftersom programmet nu står helt utan budget. Detta leder till att intervjupersonens 

programledning känner sig utanför och att de inte har några incitament när de ska diskutera 

kurser med institutionerna. En intervjuperson påtalade att programledningen tar fram förslag 

angående vilka kurser som ska ingå i programmet och att förslaget sedan går vidare upp i 

organisationen till ledning och rektor som tar det slutgiltiga ekonomiska fördelningsbeslutet. 

Intervjupersonen menade att denna beslutsväg leder till en missmatch mellan budgetering av 

resurser och de som planerar programmen och deras utförande. Nämnvärt är att en 

intervjuperson påtalade att det håller på att införas en programram, vilket kommer att innebära 

att programledningen får en budgeterad summa pengar som de själva får köpa kurser för från 

institutionerna.  

 

En intervjuperson menade att det formellt sett är svårt att införa något nytt, samt att denne inte 

ser någon annan möjlig väg än att lyfta fram ett förslag för UN genom en skrivelse, vilken 

sedan för ärendet vidare till UBB där rektor sitter. Det framhävdes även av intervjupersonen 

att denne upplever chansen att få igenom någonting denna väg som mycket liten och att denne 

inte upplever att man har något mandat eller ansvar som programledare. Vidare påpekade 

intervjupersonen att det ändå är programledaren som man tittar på.  

 

Sammanfattningsvis påtalade intervjupersonerna att de har en god dialog med institutionerna. 

Det påpekades att fastän UN tar det formella beslutet, är beslut på ett förslag i praktiken redan 

fattat då det lämnar programledningen. Det förklarades att programledningen är den instans 

som arbetar närmast respektive utbildningsprogram, medan UN arbetar med övergripande 

frågor som berör programmen inom nämnden. Intervjupersonerna upplevde ”rektors dialog 

med programledarna” i mångt och mycket som en enkelriktad kommunikation, dock 

påpekades det att det är ett bra tillfälle för att lyfta fram synpunkter. Vidare beskrevs de 

formella beslutsvägarna som omständliga och tröga, samtidigt som nyttjandet av informella 

vägar framhävdes. Samtliga intervjupersoner upplevde att de har ett inflytande av något slag 

på hur deras program ska se ut. Dock påpekades av intervjupersonerna att de inte har någon 

makt över hur pengarna ska fördelas, vilket minskar deras inflytande. En intervjuperson 

framhävde att det är svårt att få igenom förslag den formella vägen och att denne upplever att 

det är det enda sättet att få igenom en förändring. Två av intervjupersonerna påtalade även att 

de har en god kontakt med utbildningsnämndsordföranden, vilket upplevdes som viktigt för 

deras arbete med programmen.  
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5. Analys 
I detta kapitel analyserar vi LTH:s kommunikationskanaler och beslutsvägar med 

utgångspunkt från den dokumentanalys vi presenterat i bakgrunden samt det material som 

presenterats under resultatkapitlet. Vi inleder kapitlet med att jämföra den formella bilden mot 

programledarnas bild för att på så sätt framhäva likheter och skillnader mellan dessa. Därefter 

kommer vi att belysa och försöka klargöra hur LTH:s kommunikationskanaler och 

beslutsvägar ser ut med hjälp av vår teori. 

5.1 Hur den formella bilden av kommunikationskanalerna och 
beslutsvägarna förhåller sig till programledarnas bild  

I detta avsnitt kommer vår tredje forskningsfråga - 3. Hur ser den formella bilden av 

kommunikationskanalerna och beslutsvägarna ut gentemot programledarnas bild? – att 

besvaras. Detta genom att vi jämför den formella bilden av kommunikationskanalerna och 

beslutsvägarna gentemot programledarnas bild av dessa. Den formella bilden utgörs av det 

tidigare presenterade resultatet från intervjuerna med tre personer som är verksamma inom 

instanser ovanför programledningen. Dessa personer kommer fortsättningsvis att benämnas 

som ”ledningspersoner”. Programledarnas bild utgörs av det tidigare presenterade resultatet 

från intervjuerna med tre programledare. Vi kommer i detta avsnitt även att belysa 

programledarnas bild av kommunikationskanalerna och beslutsvägarna med den informella 

bilden av kommunikationskanalerna och beslutsvägarna som ledningspersonerna har påtalat. 

 

Programledarna och ledningspersonerna hade en likvärdig bild av hur 

kommunikationskanalerna och beslutsvägarna på LTH ser ut när det gäller 

programledningens samverkan med institutioner, programledningens arbete med 

utbildningsnämnden samt dialogmötet med rektor. De var även överens om att beslutsvägen 

ser olika ut för olika ärenden. Bland ledningspersonerna påtalades att det är viktigt att man har 

en tydlig beslutsväg och att underlaget för beslut är väl genomarbetat och bra. Bland 

programledarna påpekades att det är viktigt att ha en platt organisation där det är lätt att föra 

fram sina åsikter till berörda personer, samtidigt som man är uppdaterad om vad som händer 

inom organisationen. Det nämndes även att det är viktigt att ha en transparent beslutsväg och 

att det är viktigt att ta tillvara på kvalitativa faktorer som är kopplade till utbildningen. 

Programledarna påtalade att LTH har en trög och långsam beslutsväg, vilket även var något 

som nämndes bland ledningspersonerna. Några av programledarna menade att den tröga 

beslutsvägen gör att det inte går att göra några snabba och revolutionerande förändringar, 

samtidigt som det förhindrar genomförande av förhastade och ogenomtänkta förslag. 

Ledningspersonerna påtalade dock att det vid viktiga äranden är möjligt att ta snabba beslut 

om det behövs. Programledarna framhävde att strukturen är tydlig och enkel att hantera, men 

att den i vissa fall begränsar programledarens arbete.  

 

Både programledarna och ledningspersonerna menade att programledningen ska 

kommunicera och arbeta nära institutionerna för att främja sitt program. Bland 

ledningspersonerna menades att en viktig del i hur beslutsvägen fungerar för 

programledningarna är att LTH är en matrisorganisation. Det nämndes även att institutionerna 

inte har någon formell beslutanderätt, men att de har en påverkansmöjlighet på 

programledningarna i och med att det är institutionerna som erbjuder kurser och har ett starkt 

inflytande på vilka kurser som ska finnas. Programledarna instämde i ledningspersonernas 

resonemang, de påpekade även att programledningen inte har något incitament i sin 

förhandling med institutionerna. Det påtalades dock bland programledarna att det finns en god 
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dialog med institutionerna som ändå möjliggör förhandling. Programledarna menade att de 

inte har någon insyn i budgeten för programmen. Detta ansågs av vissa leda till att 

programledarens roll försvagats om man jämför med hur det såg ut tidigare då 

programledaren hade inflytande över hur pengarna skulle fördelas på olika kurser. En 

ledningsperson påpekade att programledningen har en programram, som infördes i år, vilken 

fungerar som ett budgetsystem för hur mycket en programledning får köpa kurser för. Detta 

var dock inte något som framhävdes under intervjuerna med programledarna. Dock nämnde 

en programledare att denne hört att det ska införas en sådan. En ledningsperson förklarade 

beslutsvägen för fördelningsbeslutet på kursinnehållet i programmen. Denne menade att 

programledningen lämnar underlag som ska gå upp hela vägen till ledningen för beslut. Det 

slutgiltiga beslutet angående hur resursfördelningen ska se ut sker efter en diskussion mellan 

ledning och institutioner där programledningen inte är med. Bland programledarna påtalades 

problemet i att programledaren inte är med i den slutgiltiga diskussionen angående hur 

resursfördelningen på kurser ska se ut. Detta upplevdes som en missmatch samt att det 

försvagar programledarens inflytande. Dock nämndes bland ledningspersonerna att eftersom 

ett förslag som har kommit ända upp till ledningen gått igenom alla tidigare instanser, ska det 

krävas mycket för att de ska gå in och ändra.  

 

När det gällde programledningens beslutanderätt var programledarna och ledningspersonerna 

överens om att programledningen har beslutanderätt i individärenden. Vidare var de överens 

om att de allra flesta beslut fattas av UN, och inte av programledningen. Det nämndes bland 

programledarna att denna princip innebär att de utför arbetet men inte har något att fatta beslut 

om. Samtliga programledare påpekade att de gör förarbetet inför ett beslut i UN, och att UN 

brukar fatta beslut i enlighet med programledningens tycke. Detta var något som även 

poängterades av samtliga ledningspersoner. Dock förstärkte de programledningarnas 

inflytande genom att påpeka att de har en stor informell beslutanderätt, medan UN har den 

formella beslutanderätten. Detta grundas i att programledningen och programledaren har 

kontakt med betydande personer, som exempelvis utbildningsnämndsordföranden, och gör ett 

så pass gediget förarbete att beslut i princip är taget när det lämnar programledningen. Dock 

måste beslut fattas i UN, men normalfallet är alltså att programledningen har goda motiv och 

välarbetade förslag som godkänns av UN. UN framhävdes som den formella instansen som 

ansvarar för hur programmet ser ut och dess kvalité. Det påtalades av programledare att 

eftersom UN har ansvaret över programmen, finns det en viss förvirring över vad 

programledaren har ansvar över.  

 

Det påpekades av både programledare och ledningspersoner att programledaren har ett ansvar 

att representera sitt program i UN. Det nämndes även av både ledningspersoner och 

programledare att UN inte kan gå in på detaljer i ett specifikt program. Detta ansågs av en del 

bero på att man i UN inte har tillräcklig kunskap om de specifika programmen. En del 

programledare ansåg även att det antal program som UN har hand om gör det svårt att gå in 

på detaljer. Det påpekades även av både programledare och ledningspersoner att UN:s uppgift 

snarare är att de ska arbeta mer övergripande, strategiskt och samverkande för de program 

som ingår i respektive UN. Bland ledningspersonerna poängterades nyttan i att utnyttja de 

samordningsfördelar mellan olika program som finns i UN i och med att programmen i 

respektive UN fördelats så att de ska likna varandra. Dock nämndes av en programledare att 

så inte var fallet i dennes UN. Det framhävdes bland ledningspersonerna att vissa UN har 

större samordningsmöjligheter än andra. Både programledare och ledningspersoner menade 

att UN har en annan viktig samordnande funktion, då strukturen med UN gör att alla program 

inte går direkt till rektor, vilket hade lett till att rektor hade haft för mycket att göra. En 

ledningsperson påpekade dock även att som strukturen ser ut idag är väldigt många personer 
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inblandade i beslutsvägen, vilket leder till att UN är lite av en genomfart. Det nämndes av en 

programledare att man skulle kunna flytta upp lite av UN:s ansvar i övergripande frågor samt 

flytta ner lite av makten till programledningarna. 

 

Både ledningspersonerna och programledarna menade att de flesta frågor och förslag från 

programledningen stannar i UN för beslut. De påpekade att större frågor och förslag som 

påverkar hela utbildningen på LTH går vidare upp till UBB. Vidare menade de att UBB fyller 

en relevant funktion inom organisationen. Bland programledarna påpekades att dialogmötet 

med rektor är ett bra tillfälle att ge synpunkter och få gehör för dessa. Detta var även något 

som nämndes bland ledningspersonerna. Vidare påtalades även av två programledare att 

dialogmötet ofta blir en enkelriktad kommunikation från rektorns sida.  

 

Ledningspersonerna framhävde att instanserna ovanför UN – UBB, ledning och rektor, 

styrelsen för LTH och universitetsstyrelsen – har hand om mer övergripande och större frågor 

och förslag som bland annat kan komma från programledningen. Detta var något även 

programledarna påtalade, dock påpekade de att de inte har så många förslag eller ärenden som 

går den formella beslutsvägen upp till dessa instanser. Detta kan delvis förklaras i att 

programledarna inte haft så många frågor eller ärenden av det slag som ska gå högre upp än 

UN, och dels i att det vid tillfällen har använts informella kommunikationskanaler och 

beslutsvägar när det varit frågor av den digniteten att ärendet behövt tas upp ovanför UN. 

Programledarna menade att de informella kommunikationskanalerna och beslutsvägarna dels 

består av den goda kontakten mellan programledaren och utbildningsnämndsordförande, och 

dels av programledningarnas direktkontakt med rektor och ledning. Ledningspersonerna 

instämde i att programledningen har informella kommunikationskanaler som de använder sig 

av i sitt arbete med programmen och i sitt beredningsarbete. De fyllde även i med att berätta 

att det finns en informell kommunikationskanal mellan UN och rektor, då man alltså hoppar 

över UBB. Det påpekades även att det förekommer beslutsfattande utanför de formella 

beslutsvägarna, vilket kan skapa en frustration hos vissa i och med att det leder till en 

otydlighet i beslutsfattandet inom organisationen. Programledarna å sin sida ansåg att de 

informella kommunikationskanalerna och beslutsvägarna var något som var viktigt och 

underlättade deras arbete med programmet. Vidare påpekades bland programledarna att de 

informella vägarna fungerar, men att man ska veta vem man ska prata med. Bland 

ledningspersonerna nämndes att beslutsvägarna behöver vara tydliga, men att de tyvärr inte är 

det. Detta var något som inte ansågs bero på LTH:s organisationsstruktur och dess beslutsväg, 

utan snarare på att den inte efterföljs. En ledningsperson påpekade att beslut ibland fattas på 

fel ställen, vilket ger i följd att beslut inte förankras hos alla berörda personer.  

 

Bland ledningspersonerna påpekades att den informella beslutanderätten även kan gälla på 

förslag som kan gå ända upp till LTH:s styrelse. Med detta menades att eftersom förslaget gått 

igenom alla tidigare instanser går styrelsen knappast in och detaljstyr. Dock har de det 

ekonomiska ansvaret, vilket gör att många större frågor behöver beslutas i styrelsen. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att ledningspersonerna och programledarna i stort sett var 

överens om hur de formella beslutsvägarna ser ut på LTH. Båda grupperna påtalade att 

beslutsvägarna är tröga, men att det går att få saker gjorda snabbare om det behövs. Bland 

ledningspersonerna påtalades att programledningarna har en påverkansmöjlighet i 

förhandlingen med programmen, medan det nämndes av programledare att dessa inte har 

något påtryckningsmedel samtidigt som det framhävdes att de har en god dialog med 

institutionerna. Samtliga programledare påtalade att de inte har någon makt över det 

ekonomiska fördelningsbeslutet vad gäller kurser, medan det påtalades bland 
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ledningspersonerna att det finns en programram som ger programledarna inflytande i frågan. 

Vidare nämndes det av ledningspersonerna att det undantagsvis ändras i beslutsärenden som 

kommer upp till instanser över UN. Både ledningspersoner och programledarna påtalade att 

förslag från programledningen som ska upp i UN, i princip redan är godtagna då de lämnar 

programledningen. Båda grupperna påpekade att programledare kan använda sig av 

informella kommunikationskanaler och beslutsvägar. Programledarna menade att dessa var 

viktiga, medan ledningspersoner såg en problematik i att beslut ibland fattas på fel ställen. 

5.2 LTH:s kommunikationskanaler och beslutsvägar – en teoretisk 
tolkning 

I detta avsnitt kommer vår fjärde forskningsfråga – 4. Hur kan LTH:s kommunikationskanaler 

och beslutsvägar belysas med hjälp av teori? – att besvaras. Vi kommer att belysa och försöka 

klargöra hur LTH:s kommunikationskanaler och beslutsvägar fungerar med hjälp av den teori 

vi tidigare presenterat – de olika organisationsperspektiven, decentralisering och beslutsvägar, 

kommunikation samt akademiskt ledarskap.  

 

Om vi tittar på organiseringen av struktur och beslutsvägar på grundutbildningen vid LTH 

med hjälp av Bolman och Deals (2005) strukturella perspektiv, ser vi tydliga kopplingar till 

perspektivets antaganden. LTH:s organisation har specialiserade roller och enheter – i form av 

bland annat programledaren, programledningen, UN och UBB – för att organisationen 

effektivt ska kunna arbeta för att uppnå uppställda mål. LTH:s uppsatta mål är dels att erbjuda 

utbildning av hög kvalitet, och dels målet med organisationsstrukturen vilket är att olika 

instanser ska samverka för att man ska utnyttja alla tillgängliga resurser. LTH:s organisation 

är strukturerad på ett sådant sätt att dels samordnings- och kontrollformer ser till att olika 

individers och enheters ansträngningar kopplas samman med hjälp av UN och UBB, och dels 

så att rationaliteten – de formella beslutsvägarna – ges företräde framför personliga 

preferenser och tryck från omvärlden.  

 

För att samordna och kunna ha uppsikt över arbetet med utbildningen på LTH har 

universitetsstyrelsen och LTH:s styrelse spridit den formella makten vertikalt i 

organisationen. Vertikal samordning – i form av att utforma en formell befälsordning – är 

något Bolman och Deal (2005) påtalar att det strukturella perspektivet ser som ett krav för att 

de högre nivåerna i en organisation ska kunna ha en översikt och kontroll över organisationen. 

Även Ellströms (1992) teknisk-rationella perspektiv betonar en hierarkisk 

organisationsstruktur där makt och beslutsfattande är centraliserat till organisationens topp- 

och mellanskikt. LTH har spridit den formella makten i organisationen genom att det 

delegerats mycket ansvar till rektor, som sedan delegerat vissa ansvarsområden vidare till den 

lägre instansen UN. UN, tillsammans med rektor och ledning, har alltså det formella ansvaret 

för utbildningen på LTH. LTH har även infört policy och riktlinjer för hur verksamheten ska 

bedrivas, bland annat i form av verksamhetsdokumentet ”LTH:s verksamhet, ledning och 

styrning 2009-2011”. Vidare finns det planerings- och kontrollsystem i organisationen i form 

av bland annat kvalitetsuppföljningar och kursplaner.  

 

Enligt Ellströms (1992) humanistiska perspektiv är det för att ha en långsiktig effektivitet 

nödvändigt att det finns ett samspel och en ömsesidig anpassning mellan organisation och 

människor. De flesta programledarna ansåg att strukturen av beslutsvägarna på LTH var 

tydliga och fungerade bra. Det påtalades dock bland programledarna att LTH är en komplex 

organisation som kan vara svår att förstå, och att organisationens regelverksformalia vissa 

gånger gör beslutsvägarna tröga och till och med kan begränsa programledaren i sitt arbete. 

Detta är något Adler och Borys (1996) påpekar att den formella strukturen kan göra, då den 
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både kan underlätta och hindra organisationsmedlemmarna i utförandet av sina 

arbetsuppgifter.  

 

LTH:s organisationsstruktur innebär en tydlig differentiering av arbetsuppgifter, bland annat 

genom att varje enskilt program sköts av en programledning som arbetar närmast programmet 

medan UN ska samordna programmen inom respektive nämnd. De olika enheterna integreras 

genom samordningen i UN och UBB:s arbete. Att sprida ansvar och befogenheter för 

beslutsfattande i större organisationer – vertikal decentralisering – är något Mintzberg (1979) 

påpekar som nödvändigt då verksamheten annars blir ineffektiv och praktiskt omöjlig. Både 

ledningspersoner och programledare framhävde nyttan med att UN har det formella ansvaret 

över sina respektive program, då det innebär alla program inte springer till rektor när de har 

ett ärende som behöver tas upp för beslut över programledningen. Vidare påpekades en 

uppskattning bland programledarna över att de endast behöver ha sitt program i fokus, medan 

UN har det övergripande och strategiska ansvaret. Programledarna poängterade även att de 

jobbar närmast programmet och har en verkställande funktion, samt att det finns ett krav på 

programledarna att vara insatta i sitt ämne. Ledningspersonerna och programledarna 

framhävde dock att programledningen inte har något formellt ansvar utan att det ligger hos 

UN. Hytter (1991) påpekar att en decentralisering av ansvar och befogenheter för vissa typer 

av beslut är nödvändig för att man på ledningsnivå ska kunna ägna sig åt långsiktiga frågor. 

Forslund (2009) fyller i genom att framhäva nyttan med att decentralisera befogenheter så att 

personer på lokal nivå, som besitter relevant kunskap och information, har rätt att besluta 

inom sitt område. Dock påpekar han även att det finns negativa sidor av decentralisering, så 

som en risk för att en fråga som redan är löst av en annan del av organisationen överarbetas, 

eller att instanser sluter sig inåt och endast ser till sitt eget bästa utan att ta hänsyn till 

organisationen.  

 

Ledningspersonerna påtalade att programledningen har ett stort inflytande i och med att det är 

de som vårdar programmet, har kunskapen och tar fram beslutsunderlag för programmen. Det 

påpekades även bland programledarna att en välförankrad idé inte brukar vara något problem 

att få igenom i UN och att beslut i princip redan är fattat när förslaget lämnar 

programledningen. Bolman och Deal (2005) menar att det utifrån ett HR-perspektiv är viktigt 

för de anställda med inflytande och självständighet i arbetet, då det motiverar och ökar deras 

engagemang. Organisationer gynnas då den anställde känner tillfredställelse och mening med 

sitt arbete, eftersom den anställdes kompetens och energi då kan nyttjas effektivt av 

organisationen. Genom Ellströms (1992) humanistiska perspektiv fylls det i att det är viktigt 

att beakta organisationsmedlemmarnas behov av delaktighet och självförverkligande. Det 

påtalades bland programledarna att det i mångt och mycket är tack vare de informella 

kommunikationskanalerna och beslutsvägarna som man har starkare påverkansmöjligheter. 

Hytter (1991) menar att man inte måste ha auktoritet för att ha makt att påverka ett beslut, 

vilket är något man kan se på LTH i och med programledarnas informella beslutanderätt. 

Mintzberg (1979) nämner horisontell decentralisering vilket innebär att vissa befogenheter 

hamnar hos den som utför arbetsuppgiften. Detta ger i följd att ansvar och befogenheter 

hamnar utanför den formella strukturen.  

 

LTH:s vertikala samordning kompletteras av en omfattande lateral samordning, vilken enligt 

Bolman och Deals (2005) strukturella perspektiv kan vara ett bra komplement till den 

vertikala. Människors beteende tenderar att vara opåverkat av regler och system, därför 

behöver detta tomrum fyllas med hjälp av informella och formella möten samt nätverk eller 

en matrisstruktur. Programledaren involveras i lateral samordning dels genom LTH:s 

matrisstruktur och formella möten, men även genom informella möten och nätverk. Både 
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programledare och ledningspersoner har framhävt att det finns informella 

kommunikationskanaler i organisationen som programledarna använder sig av. En 

programledare påpekade att det går att få saker gjorda fortare, men att det gäller att man vet 

vilka man ska prata med. Detta är ett tydligt exempel på att laterala samordningstekniker 

kompletterar och verkar parallellt med de vertikala. Falkheimer och Heide (2007) menar att 

informella kommunikationskanaler kompletterar de formella och att det dessutom är denna 

typ av kommunikation som används mest inom organisationer. Vidare menar författarna att 

den informella kommunikationen är viktig då denna bidrar till tolkningar och 

meningsskapande av information. Det påtalades bland programledarna att de har en god 

kontakt med utbildningsnämndsordföranden. Denna kontakt ansågs väldigt viktig då 

programledarna på detta sätt ges möjlighet att bolla idéer, lämna synpunkter och hålla sig 

uppdaterade om vad som händer i organisationen. Det underlättar alltså deras arbete och ökar 

deras upplevelse av inflytande när de behöver gå högre upp i organisationen. Enligt det 

Ellström (1992) skriver om det humanistiska perspektivet är det viktigt att kommunikationen 

är öppen och fungerar bra för att organisationen ska kunna vara effektiv. Det var en 

programledare som menade att denne inte har några underlättande informella 

kommunikationskanaler. Detta gör att denne känner sig låst i att endast använda den vertikala 

samordningen i form av de formella beslutsvägarna. Både ledningspersoner och 

programledare påtalade att det finns informella beslutsvägar, då man frångår den vertikala 

samordningen, som programledarna har använt sig av. Ledningspersonerna menade att detta 

var något negativt, eftersom det kan leda till en otydlighet i beslutsvägen, vilket i sin tur kan 

leda till en förvirring och frustration bland medarbetarna. Programledarna å sin sida ansåg att 

de informella beslutsvägarna är bra eftersom de kan bidra till att saker blir gjorda snabbare.  

 

LTH har även lateral samordning i form av formella möten. ”Rektors dialog med 

programledarna”, som är den enda formella kontakten programledaren har med personer inom 

ledningen, är ett tydligt exempel på detta. Detta möte är något programledarna gav en tvetydig 

bild av, då de dels påpekade att det är ett bra tillfälle att föra fram synpunkter och lyfta 

diskussionsämnen, och dels att det är mer av en enkelriktad kommunikation från rektorns 

sida. Bolman och Deal (2005) påpekar att det utifrån HR-perspektivet är viktigt för den 

anställdes engagemang att ha tillgång till information om verksamheten. Dock är inte 

information tillräckligt, utan det är nödvändigt att individerna har en påverkansmöjlighet för 

att de ska motiveras.   

 

Ett annat exempel på lateral samordning inom LTH är att de jobbar i matris. 

Grundutbildningen på LTH är en matrisorganisation, där det ska ske en samverkan mellan de 

som är ansvariga för utbildningsprogrammen och de som är ansvariga för kurserna. 

Programledaren jobbar i matris gentemot institutionerna. Här sker en förhandling mellan 

programledningen – vars intresse är att komponera ett bra program – och institutionen – som 

har de specifika ämneskurserna i hänseende. Bolman och Deal (2005) påpekar att arbete i 

matris skapar förutsättningar för laterala kopplingar, men att de är beryktade för att leda till 

konflikt och förvirring. Bland programledarna påtalades att de har en god dialog med 

institutionerna, vilket gör att man kan kalla detta arbete i matris för en samverkan i stället för 

en förhandling. Det nämndes dock att programledningen saknar incitament gentemot 

institutionen om en förhandling skulle uppstå, vilket gör att programledaren känner att denne 

hamnar i underläge. Om man ser på programledningens och institutionernas samverkan 

utifrån det politiska perspektivet (Bolman & Deal, 2005) eller konflikt-kontroll perspektivet 

(Ellström, 1992), är dessa parter två olika intressegrupper i organisationen som utifrån olika 

värderingar om vad som är viktigt förhandlar om knappa resurser. Denna förhandling leder 

enligt båda perspektiven till konflikt som gör makt till en viktig tillgång. Mål och beslut växer 
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fram genom förhandling, köpslående och tävlande om bra positioner mellan de konkurrerande 

intressenterna. Bland ledningspersonerna nämndes att institutionerna har en 

påverkansmöjlighet i förhandlingen med programledningen då de har ett större inflytande 

över vilka kurser som ska erbjudas. Bolman och Deal (2005) menar att det utifrån det 

politiska perspektivet finns ett beroende av varandra trots olika intressen, vilket ger en 

samverkanspotential. Det framhävdes bland programledarna att arbetet med institutionerna 

präglas av en god dialog. Det institutionella perspektivet, som Ellström (1992) skriver om, 

menar att olika institutioner i organisationer har olika mål, och att de olika viljorna i 

organisationen kan bli starkare än de gemensamma målen för organisationen. Men om man 

istället skulle kolla på LTH utifrån det symboliska perspektivet (Bolman & Deal, 2005), så 

skulle fakultetens mål att erbjuda högre utbildning av god kvalitet vara en symbol i 

organisationen som förenar olika parter som annars har olika intressen. Enligt perspektivet är 

organisationskulturen kittet, bestående av gemensamma värderingar, som håller 

organisationen samman trots att organisationen kan vara komplex och att olika viljor stöter 

mot varandra.  

 

Vid ett tillfälle användes lateral samordning på LTH då en programledare hade ett omfattande 

ärende som krävde mycket kontakt med och beslut av rektor. Då fick programledaren 

möjlighet att ha direkt kommunikation med rektor i stället för att gå den formella 

beslutsvägen – den vertikala samordningen. Bolman och Deal (2005) påpekar att det finns 

olika tillfällen då olika typer av samordning passar. I stunder av stabilitet och förutsägbarhet 

fungerar vertikal samordning bäst, medan en högre grad av lateral samordning är det bättre 

alternativet vid instabilitet och hastiga förändringar. Det tidigare nämnda exemplet på lateral 

samordning vid LTH indikerar att det inom organisationen är möjligt att frångå den formella 

beslutsvägen vid tillfällen då det krävs. Att programledaren fick gå denna väg kan även 

förklaras i det Falkheimer och Heide (2007) menar med att information som sprids uppifrån 

och ned – hierarkisk kommunikation – riskerar att dröjas kvar på olika vertikala nivåer i en 

större och komplex organisation, vilket gör att informationsspridningen kan vara långsam. 

Eftersom programledarens ärende varit i prioritet av ledningen och att beslutsfattandet annars 

hade varit ineffektivt, fick programledaren frångå den hierarkiska kommunikationen och 

kommunicera direkt med rektor. 

 

Det påpekades bland programledarna att LTH:s organisation är svår att förstå sig på, så till 

den grad att en programledare var något osäker på vilket ansvar denne hade. Askling och 

Stensaker (2002) påpekar att mellanchefer inom den högre utbildningen verkar på olika 

vertikala nivåer och har en omfattande regelverksformalia att förhålla sig till i sitt arbete. 

Denna omfattande regelverksformalia kan ofta vara svårförståelig, vilket kan leda till 

förvirring för mellancheferna i deras arbete. Det framhävdes bland programledarna och 

ledningspersonerna att beslutsvägen på LTH är trög. Detta eftersom ett ärende ska behandlas 

av ett antal instanser och att det är många personer som ska komma till tals. Askling och 

Stensaker (2002) påtalar att förändringar inom högskola och universitet ofta ska föregås av ett 

långsamt konsensusarbete. Detta långsamma konsensusarbete, tillsammans med den 

förvirring som kan uppstå i och med regelverksformalian, kan göra att mellancheferna känner 

sig begränsade, vilket är något som indikerades bland programledarna. En programledare som 

inte har tillgång till de informella kommunikationskanalerna och beslutsvägarna i någon 

vidare utsträckning, upplever sig vara begränsad i sitt arbete i och med LTH:s tröga och 

krångliga beslutsväg. Askling och Stensakers (2002) syn på akademiskt ledarskap är att 

mellanchefer inom högskola och universitet som känner en sådan förvirring snarare ska 

omfamna den genom att belysa förvirrade delar av organisationen med intelligens och 

öppenhet, istället för att låta det begränsa. Två programledare kände sig inte begränsade i 
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samma utsträckning, då de har informella kommunikationskanaler som gör organisationen 

mer hanterbar och stärker deras inflytande. Författarna menar att mellanchefer inom den 

högre utbildningen ska se det tidskrävande konsensusarbetet som en del av förändringen 

snarare än en transportväg till den. De menar att mellancheferna ska verka för att hitta 

meningen med och utnyttja varje del av de diskussioner som föregår en förändring. 

5.3 Slutsatser 

Nedan kommer vår femte forskningsfråga – 5. Vilka slutsatser kan vi dra om hur 

kommunikationskanalerna och beslutsvägarna på LTH påverkar programledarnas upplevda 

inflytande? – att besvaras genom en punktlista av slutsatser vi dragit utifrån vår analys av 

resultatet.  

 

 Enligt ledningspersonerna har programledarna en insyn och betydande 

påverkansmöjlighet i resursfördelningen på kurser, dock upplever inte programledarna 

själva att de har något vidare inflytande i detta.  

 

 Programledarna verkar i mångt och mycket var införstådda med och godta den 

vertikala samordningen, dock ansågs LTH:s formella beslutsväg genomgripande vara 

trög och i vissa fall begränsa programledarens arbete. 

 

 Lateral samordning i allmänhet och informella kommunikationskanaler i synnerhet är 

oerhört viktigt för att programledarna ska kunna hantera den formella beslutsvägen 

samt uppleva att de har ett gott inflytande på LTH.  

 



 

 42 

6. Diskussion 
I detta kapitel kommer vi att diskutera våra slutsatser och de delar av analysen som vi vill 

belysa med våra egna tankar samt löpande komma med förslag på åtgärder till olika problem 

som framhävs. Avslutningsvis för vi en diskussion kring den metod vi använt oss av vid 

denna undersökning och ger förslag till vidare forskning. 

 

Efter vår jämförelse av programledarnas perspektiv gentemot den formella bilden har vi 

kommit fram till att de har en likvärdig bild av LTH:s, såväl formella som informella, 

kommunikationskanaler och beslutsvägar. Vi tycker oss dock se en skillnad mellan 

ledningspersoners och programledares uppfattning av programledningens inflytande över det 

ekonomiska fördelningsbeslutet på kurser. Programledarna ansåg att de inte hade någon insyn 

i programmets budget, vilket menades försvaga programledarens arbetsroll. Det nämndes 

bland programledarna att det finns en missmatch mellan det ekonomiska fördelningsbeslutet 

och de som är närmast ansvariga för programmen eftersom programledningen inte är med i 

ledningens och institutionernas slutdiskussion. Detta ansågs försvaga programledarens 

inflytande. Det påtalades bland ledningspersonerna att programledningarna har en 

programram där de får planera kursinnehållet i sitt program utifrån en budgetram. Denna 

programram nämndes inte i vidare utsträckning av programledarna, vilket indikerar att denna 

inte har någon större inverkan på programledarnas upplevda inflytande. Vidare menades 

bland ledningspersonerna att det ska krävas mycket för att en högre instans ska göra några 

ändringar i ett ärende som har gått igenom tidigare instanser, så som programledningen och 

UN. Vi tycker att det kan vara problematiskt att ledningspersoner indikerar att 

programledarna har ett större inflytande över fördelningsbeslutet än vad programledarna 

själva upplever att de har. Vi tror att programledarnas upplevda inflytande skulle öka om 

ledningspersoner och programledare för en diskussion med varandra för att försöka skapa en 

gemensam bild av hur programledarnas inflytande i frågan rörande fördelningsbeslutet ser ut. 

Detta eftersom det indikerats av ledningspersonerna att programledarna har ett större 

inflytande än vad de själva upplever att de har. 

 

Vi anser att bilden av hur samverkan mellan institutionerna och programledningen ser ut är 

något tvetydig. Programledarna ansåg att det är problematiskt att de inte har några incitament 

i sin diskussion av kurser med institutionerna. Om ett program då inte heller har en stark 

anknytning till någon institution blir samverkan ännu svårare, då det finns en risk att 

programledningen får mindre gehör. Det som framhävdes tydligast om deras samverkan var 

dock att den präglas av en god dialog. Vi inser att det finns en problematik i att beroende av 

graden av anknytning ett utbildningsprogram har till en institution påverkar inflytandet i 

förhandlingen med institutionen. Detta gör att olika programledare har ett varierat upplevt 

inflytande i samverkan med institutionerna.  

 

Vi anser att det verkar som att programledarna är införstådda med syftet bakom 

struktureringen av LTH:s kommunikationskanaler och beslutsvägar. De menade att den 

formella beslutsvägen är tydlig och att de inser nyttan med att UN har det övergripande och 

strategiska ansvaret över sina respektive program, eftersom programledningen då kan 

koncentrera sig till det egna programmet. Emellertid menade programledarna att de formella 

beslutsvägarna är tröga och det nämndes att de till och med kan verka begränsande. Vi fann 

en skillnad i upplevt inflytande mellan de programledare som ansåg sig ha bra informella 

kommunikationskanaler och beslutsvägar, och de som inte upplevde att de hade det. Efter att 

vi belyst LTH:s organisation med det strukturella perspektivet inser vi vikten av lateral 

samordning i en organisation som grundutbildningen på LTH. Detta eftersom beslutsvägarna 
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uppfattas som tröga och har en negativ inverkan på det upplevda inflytandet. Användandet av 

kommunikationskanaler vid sidan av den formella beslutsvägen anser vi är nödvändigt för 

programledarnas upplevda inflytande. Ett bevis på detta är att de programledarna som har 

tillgång till informella kommunikationskanaler upplever att de har ett större inflytande i 

LTH:s beslutsväg än de som inte har tillgång till denna typ av lateral samordning.  

 

Det fanns skilda åsikter bland programledarna och ledningspersonerna om vilken funktion de 

informella beslutsvägarna fyller. Bland ledningspersonerna menades att dessa kan leda till en 

förvirring i organisationen och att instanser och personer kan känna sig överkörda. 

Programledarna upplevde dock att dessa vägar underlättat vid brådskande ärenden då de 

behövt skynda på kommunikation och beslutsfattande. Vi inser vikten av att instanser inte ska 

känna sig överkörda, men vill ändå framhäva att det är viktigt att det finns möjlighet att frångå 

den formella strukturen då situationen kräver det. Med hjälp av det strukturella perspektivet 

har vi blivit införstådda med att det vid hastiga förändringar och instabilitet är bra med en 

högre grad av lateral samordning. Detta eftersom man då kan frångå den formella strukturen, 

medan det i en motsatt situation som präglas av stabilitet är bättre att följa den formella 

strukturen. Vi menar att det är viktigt att LTH har en formell struktur som följs i det 

fortlöpande arbetet då situationen är stabil och mer förutsägbar, men om det uppkommer 

situationer av instabilitet är det bra att grundutbildningen på LTH är anpasslig och har en 

möjlighet att frångå den formella strukturen. Vi tycker att det indikerats att LTH har en sådan 

anpasslighet, bland annat i och med tillfället då en programledare hade ett prioriterat ärende, 

vilket gjorde att dennes programledning kunde gå förbi den formella strukturen och ha 

direktkontakt med den beslutsfattande rektorn.  

 

Med hjälp av HR-perspektivet har vi förstått att information och möjlighet till påverkan är 

viktigt för de anställdas motivation. Samtliga intervjupersoner påtalade att ”Rektors dialog 

med programledarna” är ett tillfälle då programledarna har möjlighet att lämna synpunkter 

samtidigt som de får information om LTH:s verksamhet. Utöver detta tillfälle nämndes den 

goda kontakten med utbildningsnämndsordföranden som viktigt för programledarens 

delaktighet. Vi tror att programledarna på LTH behöver få information och ges möjligheter att 

lufta synpunkter genom informella kommunikationskanaler för att de ska känna att de har ett 

gott upplevt inflytande.  

 

Vi anser att det är svårt att hitta en struktur inom grundutbildningen på LTH som passar alla 

programledare. Detta gör att programledare kan ha nytta av att försöka använda sig av det 

nämnda akademiska ledarskapet, vilket innebar att man ska omfamna förvirringen och det 

långsamma konsensusarbetet i stället för att känna sig begränsad av det. Vi anser att 

informella kommunikationskanaler minskar behovet av detta akademiska ledarskap för 

programledarna. Dock menar vi att de programledare som inte har informella 

kommunikationskanaler i samma utsträckning och som upplever att de har ett sämre 

inflytande, kan ha användning för det akademiska ledarskapet. Detta då det menar att 

programledarna ska acceptera och dra nytta av den tröga beslutsvägen på LTH snarare än att 

låta den begränsa dem.  

6.1 Metoddiskussion och förslag till vidare forskning 

Vi anser att det har varit bra för oss att använda en kvalitativ forskningsansats, eftersom denna 

har hjälpt oss att få en fördjupad förståelse för hur LTH:s organisation fungerar. En stor faktor 

bakom denna fördjupade förståelse är att vi gjort intervjuer med ledningspersoner och 

programledare. Om vi i stället skulle ha använt oss av enkäter, tror vi inte att vi hade fått en 

fördjupad förståelse för varken LTH:s organisation eller programledarnas perspektiv. Hade vi 
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använt oss av enkäter hade vi kunnat nå ut till fler programledare, dock anser vi inte att vi 

skulle ha fått lika utförliga svar. Vidare har våra tre intervjuer med ledningspersoner gjort att 

vår bild av LTH:s organisation är mer gedigen, eftersom de personer vi intervjuade är väl 

insatta i hur organisationen fungerar. Vi tror inte att vår bild hade blivit lika djup om vi endast 

skulle ha använt oss av dokumentanalysen. Dokumentanalysen har emellertid gett oss en god 

bakgrund till LTH:s organisation, och även fungerat som ett bra underlag för våra 

intervjuguider.  

 

Vid varje intervjutillfälle var det samma person som höll i intervjuerna medan den andra förde 

anteckningar. Vi hade ett manus på en introduktion som vi använde vid varje intervjutillfälle. 

Så här i efterhand anser vi att vi lyckats bra med att följa våra intervjuguider och att vi i övrigt 

lyckats göra intervjutillfällena relativt lika varandra. Vi spelade in och transkriberade samtliga 

intervjuer, vilket var väldigt tidskrävande. Dock anser vi att det var nyttigt för bearbetningen 

av vårt intervjuresultat då det blev mer genomarbetat och aspekter som vi annars riskerat att 

förbise framhävdes. Fallstudier tenderar att frambringa mycket material och resultera i långa 

rapporter. Detta var fallet för oss då vi fick fram väldigt mycket användbart intervjumaterial, 

vilket bidrog till att vårt resultatkapitel blev väldigt långt. Detta menar vi dock var nödvändigt 

för att vi skulle kunna ge en fördjupad bild av LTH:s organisation. Vidare har vi i 

analysavsnittet 5.1, där vi jämför programledarens bild med den formella bilden, använt oss 

av mycket empiri vilket gör att det är en del återupprepade intervjuresultat i analysen. Dock 

var denna analys viktig för att vi skulle lyckas framhäva skillnader och likheter i 

uppfattningarna om LTH:s organisation. 

 

I analysavsnittet 5.2 använder vi oss mycket av Bolman och Deal och framförallt deras 

strukturella perspektiv, vilket kan anses kritiskt. Vi ville belysa den formella strukturen för att 

se på förtjänster och brister. Vi anser att vi med hjälp av strukturella perspektivet lyckats 

framhäva hur LTH:s kommunikationskanaler och beslutsvägar fungerar, peka på brister och 

förtjänster samt föreslå åtgärder. Vidare har vi även använt oss av sju ytterligare 

organisationsperspektiv, varav fyra är mer pedagogiskt lagda, för att ge en mer fullödig 

förklaring av LTH:s organisation. Vi förstår att det kan anses negativt att Bolman och Deal 

har fått ett större utrymme i vår uppsats, dock anser vi att deras perspektiv har hjälpt oss att 

uppnå vår ambition att hjälpa LTH, samtidigt som vi inte utlämnat andra perspektiv och andra 

källor.  

 

Eftersom vi gjort intervjuer med tre stycken programledare och detta bara är en liten del av 

alla de programledare som finns på LTH, kan vi inte generalisera vårt resultat. Vi anser att det 

vore intressant att genomföra en undersökning där fler programledare intervjuas angående 

deras perspektiv, för att på så sätt kunna se om det resultat vi fått fram i denna undersökning 

stämmer överens med uppfattningen hos andra programledare på LTH. Vi tycker att det 

indikerats under undersökningens gång att programledningarna skulle kunna tjäna på att 

samarbeta mer med varandra för att på så sätt bli en starkare motpart i arbetet med 

institutionerna. Detta är något vi tycker att man kan undersöka vidare. Vi anser även att det 

vore intressant att grunda en undersökning av programledarnas arbetsroll i mer teori om 

akademiskt ledarskap, för att på så sätt ge dessa förslag på hur de kan hantera sin roll i 

organisationen.  
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Bilagor 

1. Introduktionsbrev 1 

 

Hej! 

 

Vi heter Simon Jordal och Micaela Westerlund och studerar fjärde terminen på programmet 

för Personal- och arbetslivsfrågor vid Sociologiska institutionen, Avdelningen för pedagogik, 

vid Lunds universitet. Vi läser en påbyggnad inom pedagogik och skriver nu vår 

kandidatuppsats i arbetslivspedagogik.  

 

Vi ska göra en undersökning på Lunds Tekniska Högskola där syftet är att kartlägga LTH:s 

beslutsvägar samt att se hur dessa påverkar programledarna i deras utvecklingsarbete. Den del 

i LTH:s organisation som vi kommer att fokusera på är ”grundutbildningen”.  

 

Eftersom vi ämnar utreda programledarnas situation, vill vi titta närmare på beslutsvägar (ex. 

utbildningsnämnden och utbildningsberedning) som påverkar programledarnas 

utvecklingsarbete. Med beslutsvägar menar vi de instanser eller de personer ett förslag måste 

gå igenom innan ett beslut tas.  

 

Genom vår granskning av LTH:s organisation hoppas vi kunna belysa såväl förtjänster som 

brister med hur beslutsvägarna ser ut idag. Vår ambition är att vid eventuella brister kunna 

hitta lösningar som kan vara till nytta för LTH.  

 

Vi har studerat dokument rörande LTH:s organisation och behöver nu komplettera vår bild av 

beslutsvägarna från dessa med hjälp av intervjuer. Vi undrar därför om du har möjlighet att 

ställa upp på cirka en timmes intervju. Intervjumaterialet kommer endast att användas till vår 

uppsats, där det du bidrar med kommer att behandlas konfidentiellt. Vi kommer alltså inte att 

nämna ditt namn eller titeln på din exakta position i organisationen. 

 

Intervjun är frivillig. Din medverkan i undersökningen är dock viktig för att vi ska få en 

fullödig bild av LTH:s organisation, vilket kommer att leda till ett mer givande resultat för 

undersökningen och för er som jobbar med utbildning vid LTH.  

 

 

För att svara på vår förfrågan eller vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss per 

telefon eller e-post. 

 

Hoppas att du har möjlighet att träffa oss! 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Simon Jordal 

Mail: simonjordal@yahoo.se 

Tel: 0737-078230 

 

Micaela Westerlund 

Mail: westerlund.micaela@gmail.com 

Tel: 0733-162017 

mailto:simonjordal@yahoo.se
mailto:westerlund.micaela@gmail.com
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2. Introduktionsbrev 2 

 

Hej! 

  

Vi heter Simon Jordal och Micaela Westerlund och studerar fjärde terminen på programmet 

för Personal- och arbetslivsfrågor vid Sociologiska institutionen, Avdelningen för pedagogik, 

vid Lunds universitet. Vi läser en påbyggnad inom pedagogik och skriver nu vår 

kandidatuppsats i arbetslivspedagogik.  

  

Vi ska göra en undersökning på Lunds Tekniska Högskola där syftet är att kartlägga LTH:s 

beslutsvägar samt att se hur dessa påverkar programledarna i deras utvecklingsarbete. Den del 

i LTH:s organisation som vi kommer att fokusera på är ”grundutbildningen”.  

  

Eftersom vi ämnar utreda programledarnas situation, vill vi titta närmare på beslutsvägar (ex. 

utbildningsnämnden och utbildningsberedning) som påverkar programledarnas 

utvecklingsarbete. Med beslutsvägar menar vi de instanser eller de personer ett förslag måste 

gå igenom innan ett beslut tas.  

  

Genom vår granskning av LTH:s organisation hoppas vi kunna belysa såväl förtjänster som 

brister med hur beslutsvägarna ser ut idag. Vår ambition är att vid eventuella brister kunna 

hitta lösningar som kan vara till nytta för LTH.  

  

Vi har studerat dokument rörande LTH:s organisation och behöver nu komplettera vår bild av 

beslutsvägarna från dessa med hjälp av intervjuer. Utöver detta behöver vi höra 

programledares åsikter om hur beslutsvägarna påverkar deras arbete. Vi undrar därför om du 

har möjlighet att ställa upp på cirka en timmes intervju. Intervjumaterialet kommer endast att 

användas till vår uppsats, där det du bidrar med kommer att behandlas konfidentiellt. Vi 

kommer alltså inte att nämna ditt namn i uppsatsen. 

  

Intervjun är frivillig. Din medverkan i undersökningen är dock viktig för att vi ska få en 

fullödig bild av LTH:s organisation, vilket kommer att leda till ett mer givande resultat för 

undersökningen och för er som jobbar med utbildning vid LTH.  

  

  

För att svara på vår förfrågan eller vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss per 

telefon eller e-post. 

  

Hoppas att du har möjlighet att träffa oss! 

  

Med vänliga hälsningar, 

  

Simon Jordal 

Mail: simonjordal@yahoo.se 

Tel: 0737-078230 

  

Micaela Westerlund 

Mail: westerlund.micaela@gmail.com 

Tel: 0733-162017 

mailto:simonjordal@yahoo.se
mailto:westerlund.micaela@gmail.com
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3. Intervjuguide 1 

 

Inledande frågor 
1. Vad har ni som ansvarar för utbildningen på LTH för mål med den?  

 

a. Vad ställer dessa mål för krav på er utbildningsorganisation? 

 

2. Vad är viktigt för att ni ska kunna fatta bra beslut gällande utbildningen på LTH? 

 

Beslutsvägar 
 

Övergripande frågor 
När vi studerat LTH:s organisation reflekterade vi spontant över att det finns ett flertal 

instanser, som exempelvis utbildningsnämnden och utbildningsberedningen, som ett förslag 

behöver gå igenom.  

 

3. Kan du berätta lite mer om syftet med den här struktureringen av organisationen? (Visa 

organisationsmodellen) 

 

Nu är vi intresserade av att höra lite mer kring beslutsvägarna på LTH. Vi har ju läst LTH:s 

organisationsdokument ” LTH:s verksamhet, ledning och styrning”, och fått en bild över hur 

beslutsvägen, inom grundutbildningen, går. Vi skulle vilja att du hjälper oss att fylla ut den 

bilden. (Visa organisationsmodellen) 

 

4. Om en programledning finner att de behöver utveckla något i sitt utbildningsprogram, hur 

går de då tillväga? 

 

a. Kan du berätta lite mer om vilken typ av frågor som tas upp i 

programledningen?  

 

b. Hur ser beslutsvägarna ut för olika utvecklingsfrågor? 

 

c. Finns det några fler beslutsvägar programledarna kan använda sig av? 

 

Specifika frågor om olika instanser 
Då tänkte vi fråga lite närmare angående de olika instanserna. Vi tänkte börja med 

programledningen och sedan ta oss uppåt i organisationen.  

 

Programledningen 

Följande är ett citat från LTH:s organisationsdokument ”LTH:s verksamhet, ledning och 

styrning 2009-2011”:  

 

“Programledningen är den som primärt skall presentera visionen för programmet och har 

ansvar att försvara dess profil.” 

 

5. Skulle du inledningsvis kunna berätta lite om programledningens huvudsakliga syfte? 
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a. Skulle du kunna berätta mer om vad det innebär att ha ansvar att försvara ett 

programs profil? 

 

b. Vad innebär det att ”primärt skall presentera visionen för programmet”? 

 

c. Vi har förstått att programledningen utgör ett beredande organ, men undrar 

hur det ser ut med beslutanderätten för programledningen?  

 

d. Kan du berätta lite mer om programledarens roll i programledningen? 

 

e. Vilket ansvar har programledaren för utvecklingsarbetet av programmet? 

 

f. Kan du berätta lite om hur det ser ut med programledarens beslutanderätt?  

 

Utbildningsnämnden 

Vi har hittat följande beskrivning av UN:s uppdrag: 

 

“Generellt skall utbildningsnämndens arbete ha en mycket övergripande och strategisk 

karaktär och skall kunna förlita sig på programledningarnas beredningsarbete.” 

 

6. Skulle du kunna berätta lite mer om huvudsyftet med UN? 

 

a. Skulle du kunna berätta lite mer om vad som menas med att UN:s arbete ska 

ha en mycket övergripande och strategisk karaktär? 

 

b. Vad menas med att UN ska kunna förlita sig på programledningarnas 

beredningsarbete?  

 

c. Vilka områden har UN beslutanderätt över? 

 

Utbildningsberedningen 

7. Enligt organisationsdokumentet har UBB en beredande funktion. Kan du berätta lite mer 

om huvudsyftet med utbildningsberedningen? 

 

a. Kan du berätta lite mer om vilka typer av frågor eller förslag från 

programledningarna, som kommer upp till utbildningsberedningen? 

 

b. Hur ser det ut med UBB:s beslutanderätt? 

 

Ledningen för LTH 

8. Kan du berätta lite mer om vilken typ av frågor eller förslag, från programledningen, som 

kommer upp till ledningen? 

 

Styrelsen för LTH 

9. Kan du berätta lite mer om vilken typ av frågor eller förslag, från programledningen, som 

kommer upp till styrelsen? 

 

Universitetsstyrelsen 

10. Kan du berätta lite mer om vilken typ av frågor eller förslag, från programledningen, som 

kommer upp till universitetsstyrelsen? 
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Avslutande intervjufrågor 
 

11. Det känns som vi börjar närma oss slutet på intervjun. Är det något du tycker vi har 

missat? 

a. Är något mer du vill tillägga? 
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4. Intervjuguide 2 

 

Inledande frågor 
1. Kan du berätta lite om vad du som programledare har för mål med ditt utbildningsprogram?  

 

a. Vad ställer dessa mål för krav på dig som programledare? 

 

2. Vad tycker du är viktigt för att LTH ska kunna fatta bra beslut gällande utbildningen? 

 

a. Hur tycker du att beslutsprocessen för grundutbildningen på LTH fungerar 

idag?  

 

Beslutsvägar 
 

Övergripande frågor 
När vi studerat LTH:s organisation reflekterade vi spontant över att det finns ett flertal 

instanser, som exempelvis utbildningsnämnden och utbildningsberedningen, som ett förslag 

behöver gå igenom.  

 

3. Vad anser du är syftet med den här struktureringen av organisationen?  

 

a. Hur påverkar strukturen dig som programledare om du vill genomföra någon 

förändring? 

 

Nu är vi intresserade av att höra lite mer kring beslutsvägarna på LTH.  

 

4. Om du som programledare finner att något behöver utvecklas i ditt utbildningsprogram, hur 

går du då tillväga? 

 

a. Kan du berätta lite mer om vilken typ av frågor som tas upp i 

programledningen?  

 

b. Hur ser beslutsvägarna ut för olika utvecklingsfrågor? 

 

c. Finns det några fler beslutsvägar du som programledare kan använda dig av, 

än de du precis har beskrivit? 

 

Specifika frågor om olika instanser 
Då tänkte vi fråga lite närmare angående de olika instanserna. Vi tänkte börja med 

programledningen och sedan ta oss uppåt i organisationen.  

 

Programledningen 

5. Skulle du inledningsvis kunna berätta lite om programledningens huvudsakliga syfte? 

 

a. Vi har efter att vi läst dokument om LTH:s organisation förstått att 

programledningen utgör ett beredande organ, men undrar hur det ser ut med 

beslutanderätten för programledningen?  
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b. Kan du berätta lite mer om din roll som programledare i programledningen? 

 

c. Vilket ansvar har du som programledare för utvecklingsarbetet av 

programmet? 

 

d. Kan du berätta lite om hur det ser ut med din beslutanderätt som 

programledare?  

 

e. Hur påverkar struktureringen av beslutsvägarna dig i ditt arbete som 

programledare?  

 

Utbildningsnämnden 

6. Skulle du kunna berätta lite mer om huvudsyftet med UN? 

 

a. Vilken typ av frågor måste ni i programledningen ta upp i UN för beslut? 

 

b. Vad anser du att instansen UN fyller för funktion? 

 

c. Hur skulle du säga att UN påverkar ditt förändringsarbete med programmet? 

 

Utbildningsberedningen 

7. Kan du berätta lite mer om huvudsyftet med utbildningsberedningen? 

 

a. Kan du berätta lite mer om vilka typer av frågor eller förslag från din 

programledning, som kommer upp till utbildningsberedningen? 

 

b. Vad anser du att instansen UBB fyller för funktion? 

 

Ledningen för LTH 

8. Kan du berätta lite mer om vilken typ av frågor eller förslag, från programledningen, som 

kommer upp till ledningen? 

 

Styrelsen för LTH 

9. Kan du berätta lite mer om vilken typ av frågor eller förslag, från programledningen, som 

kommer upp till LTH:s styrelse? 

 

Universitetsstyrelsen 

10. Kan du berätta lite mer om vilken typ av frågor eller förslag, från programledningen, som 

kommer upp till universitetsstyrelsen? 

 

Avslutande intervjufrågor 
11. Det känns som vi börjar närma oss slutet på intervjun. Är det något du tycker vi har 

missat? 

 

a. Är något mer du vill tillägga? 

 


