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ABSTRACT 
Arbetets art: Kandidatuppsats  
Sidantal: 43 
Titel: ”Det florerar av klyschor” 
Författare: Ida Magnusson och Hanna Sandén  
Handledare: Piotr Szybek 
Datum: 2008-01-10 
Sammanfattning: Klyschor använts flitigt inom olika sammanhang och kan på 

många vis både förstärka såväl som förlöjliga en känsla. 
Sett ur ett organisatoriskt perspektiv kan ett överdrivet 
nyttjande av dessa stjälpa organisationen. Å andra sidan kan 
en tydlig vision svetsa samman medarbetarna och 
därigenom skapa en välmående organisation.  
 
Denna uppsats skildrar hur en vision blir organisationens 
vision. Ämnet är omfattande och vi har därför valt att 
beskriva problematiken utifrån en fallstudie på 
konsultföretaget HiQ Skåne AB.  Uppsatsen baseras på en 
observation, vilken lade grunden för fem kvalitativa 
intervjuer.  
 
En vision kan spridas på en rad olika vis där 
kommunikation fungerar som ett verktyg. Detta förutsätter 
dock att visionen är tydlig och att medarbetarna kan relatera 
till den. En välmående organisation kan gå hand i hand med 
en stark organisationskultur, vilken bör genomsyras av 
förtroende och lojalitet mellan ledningen och medarbetarna. 

Nyckelord: Vision, organisationskultur, kommunikation, lojalitet och 
medarbetarskap.  
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Förord 

Vi vill först och främst tacka HiQ Skåne AB för deras tid och engagemang. Vidare vill vi 

tacka vår handledare Piotr samt Finnúr Magnusson och Anders Sandén för stöd och 

uppmuntran.  

 

Slutligen vill vi tacka varandra.
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1. Inledning 

Ledare i olika sammanhang använder ofta klyschor som exempelvis att ”vi sitter alla i samma 

i båt”. Vi började fundera kring hur sådana metaforer uppkommer och hur ledaren arbetar för 

att individer ska känna att de verkligen sitter i samma båt. Vi väljer att resonera och att skildra 

ämnet inom arbetslivet. Problematiken blir allt mer komplex då vi ämnar att skildra ett 

konsultföretag där förutsättningarna kan vara sämre än på andra företag, dock ökar detta 

vikten av ett visionärt arbete. På ett konsultföretag är medarbetarna ofta utplacerade som 

projektanställda på olika företag och befinner sig där under en viss tid, vilket kan försvåra för 

en daglig interaktion mellan dem. Detta kan i sin tur medföra svårigheter för organisationen 

för att skapa en företagsanda och känsla av gemenskap.  Här ser vi en spännande dynamik 

gällande organisationen och dess vision. Vi finner det intressant att undersöka hur en vision 

kan skapas och att problematisera detta med en fallstudie av ett konsultföretag. I diskussionen 

kring vision blir det dessutom både intressant och relevant att ställa frågan om medarbetaren 

överhuvudtaget är medveten om organisationens vision? 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Uppsatsen syftar till att skildra förutsättningar för att en vision inom en organisation 

kommuniceras och sprids vidare. Detta gör vi genom att ställa frågan: 

 

– Hur blir en vision organisationens vision? 

 

1.2 Nyckelord 

 

Vision, lojalitet och medarbetarskap, organisationskultur, kommunikation,  
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2. Avgränsningar  

___________________________________________________________________________ 

Vi kommer här att beskriva på vilka vis våra nyckelord har format uppsatsens avgränsning 

gällande teoretiska perspektiv och litteratur. En fallstudie genererar dessutom vissa perspektiv 

som vi måste belysa och vi väljer därför att kortfattat redogöra för vår valda organisation. 

___________________________________________________________________________ 

 

Våra nyckelbegrepp är tvärvetenskapliga och sträcker sig över flera ämnesområden såsom 

exempelvis socialpsykologi, statsvetenskap och företagsekonomi. Alla dessa vetenskapliga 

discipliner präglar begreppen men vi väljer att avgränsa oss till den pedagogiska relevansen. 

Detta gör vi exempelvis genom att använda oss av det sociokulturella perspektivet. Vidare 

kan vår frågeställning ses som ett pedagogiskt fenomen eftersom det på många vis beskriver 

ett lärande. 

 

Vi är främst intresserade av att beskriva relationen mellan ledningen och medarbetarna och 

väljer att benämna detta som medarbetarskap. Vi kommer alltså inte att beskriva konkreta 

ledarskapstilar utan konstaterar att dessa givetvis är betydande men är ett för stort ämne att 

behandla i denna uppsats.  

 

Den litteratur som vi väljer att använda i vår uppsats är valda utifrån våra nyckelord. Vidare 

ämnar vi främst att använda oss av primärkällor för att sedan komplettera dessa med 

sekundärkällor. Dessutom kommer vi att använda oss av relativt nyutgiven litteratur men detta 

innebär inte att vi förringar äldre litteratur som kan vara av vikt för vår uppsats.   

 

2.1 HiQ AB 

År 1992 startades Statyetten Konsult AB, vilket är grunden till HiQ. Det var dock inte förrän 

1998 som företaget fick namnet HiQ International AB. Därefter har HiQ blivit börsnoterat, 

1999, samt expanderat då flera dotterbolag i Sverige och i Norden har etablerats. HiQ är ett 

konsultföretag som har specialiserat sig inom områden som programvaru -utveckling, 

kommunikation och simulering. Företaget utvecklar inga egna varor utan arbetar som 

oberoende rådgivare genom att hjälpa dess kunder att utveckla bland annat system, produkter 

och tjänster inom Telecom, nya mobiltelefoner samt IT- lösningar i fordon (www.hiq.se, 2007-

12-17).  
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Den affärsidé som HiQ arbetar efter är att i nära samarbete med sina kunder i högteknologiska 

branscher hjälpa dem att öka sin konkurrenskraft och lönsamhet. Vidare grundades en vision 

då företaget skapades, nämligen att ”bygga det företag vi alltid själva velat jobba i, och som 

kunderna vill jobba med”. Denna skall fortfarande vara vägledande i utvecklingen av HiQ 

(ibid.).  

 

Vi har i vår fallstudie valt att inrikta oss mot dotterbolaget HiQ Skåne AB. Företaget 

upprättades 2002 i Lund och har idag närmare 130 anställda. HiQ Skåne AB är specialiserade 

inom inbyggda system vilket de jobbar med i olika branscher, framförallt inom 

telekomindustrin (ibid.).  

 

3. Teori  

________________________________________________________________ 

I detta kapitel kommer vi att skildra begreppen vision, medarbetarskap och lojalitet, 

organisationskultur och kommunikation för att därigenom ge ett teoretiskt komplement till vår 

empiri. 

___________________________________________________________________________ 

 

En teori speglar ett fenomen ur ett visst perspektiv, vilket innebär en problematik för att 

skildra en helhetsbild. Genom att välja ett specifikt synsätt belyses vilka aspekter som skall 

analyseras och då väljs samtidigt vilka aspekter som inte skall synliggöras (Morgan, 1999: 

383). Vi väljer därför att fläta samman olika synsätt för att därigenom försöka skapa en 

någorlunda heltäckande bild av vår problematik.  

 

3.1 Mål och vision 

Ett mål inom en organisation framställs som en ”beskrivning av ett önskat framtida tillstånd” 

(Jacobsen & Thorsvik, 2002: 47). Begreppet genomsyras av konkreta målsättningar som en 

organisation önskar uppnå. Dessa kan exempelvis handla om vilken procenthalt som en 

organisation vill utöka sin verksamhet med (Granberg & Ohlsson, 2000: 60).  

 

En organisations vision beskriver i mångt och mycket vad den är och varför den existerar. 

Visioner blir till skillnad från mål ett mer abstrakt begrepp, vilket syftar till utopiska 

perspektiv kring vad organisationen är. För att ytterligare förtydliga och förenkla 
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problematiken kan man säga att visionen är vad organisationen skulle kunna vara (ibid.). 

Argyris menar att en organisation kan beskrivas som olika delar som flätas samman och 

skapar en helhet (Argyris, 1971: 98). Argyris resonemang kan i sin tur relateras till Peter 

Senge.  

 

Senge anser att när en gemensam och stark vision existerar inom en organisation kan 

människor utvecklas utifrån egna premisser snarare än att utvecklingen påtvingas från 

exempelvis ledningen. Det finns en problematik kring att visionen enbart stannar på 

ledningsnivå och därmed endast blir identifierad utifrån ledningens premisser. Det är viktigt 

att en vision genomsyrar hela organisationen, det vill säga att den förstås och accepteras på 

individnivå, gruppnivå och på organisationsnivå. Mål och visioner är betydande för individens 

utveckling och i ett förlängt perspektiv även organisationens. För att en vision skall spegla 

hela organisationen är det viktigt att medarbetarna tillåts att vara delaktiga i företaget och att 

de får en personlig utveckling och stimulans (Senge, 1999: 22). 

 

En gemensam vision inom organisationen är grundläggande för den samhörighet och 

därigenom den gemensamma bild som organisationens medarbetare förväntas sträva efter. En 

känsla av samhörighet är fundamental när det gäller att få medarbetare att arbeta efter ett 

gemensamt mål. En organisation strävar alltid efter att utvecklas och här kan visionen fungera 

som ett hjälpmedel (Senge, 1999: 192). En vision kan dessutom stärka medarbetarnas 

inställning till organisationen och därigenom kan en kollektiv identitet1 skapas. Detta påvisar 

dessutom vikten av förtroende och tillit gentemot ledningen såväl som mellan medarbetarna. 

Tillit och förtroende är grundläggande faktorer för att skapa en vi-känsla inom organisationen 

(Senge, 1999: 193). Detta förutsätter att ledningen har ett långsiktigt tänkande kring 

verksamheten (Senge, 1999: 196) såväl som en medvetenhet och lyhördhet gentemot 

medarbetarnas personliga visioner (Senge, 1999: 200). För att visionen skall spegla hela 

organisationen krävs en ständigt pågående kommunikation där alla inblandade tillåts delge 

sina egna tankar och funderingar (Senge, 1999: 202). Denna process kan stagnera om 

medarbetarna inte innehar förmågan att lyssna på varandra. Därmed riskerar visionen att bli 

otydlig, vilket resulterar i minskad entusiasm (Senge, 1999: 210). Genom en ökad förståelse 

och reflektion kring organisationens vision skapas även en insikt kring gapet mellan vision 

och verklighet (Senge, 1999: 211).  

                                                 
1 En kollektiv identitet kan ses som en gruppkänsla, vilken bygger på solidaritet och lojalitet där man gemensamt 
definierar sina intressen (Wendt, 1994: 386ff).  
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3.2 Medarbetarskap och lojalitet 

Appelbaum beskriver värdet av att medarbetarna tillåts ta egna initiativ i det dagliga arbetet. 

Medarbetarna kan ibland vara tvungna att gå utanför deras egentliga arbetsuppgifter för att 

organisationen som helhet skall gynnas. För att detta skall ske krävs ett öppet arbetsklimat och 

en lojalitet gentemot ledningen (Appelbaum m. fl. 1999: 234). Medarbetare inom en 

organisation är vana att lyda under auktoriteter och här kan lydnad beskrivas som ett sätt för 

ledningen att skapa förutsättningar för den dagliga verksamheten. Samtidigt kan en 

organisation utgöras av reflektion och ett kritiskt tänkande, en form av olydnad, vilket kan 

skapa en dynamisk arbetsplats (Modig, 1991: 16). Att skapa en sådan miljö påvisar betydelsen 

av långsiktighet hos ledningen (Appelbaum m. fl. 1999: 241) och genomsyras av ett 

ömsesidigt förtroende. Vidare är det centralt att medarbetarna får tillgång till information om 

organisationens mål och värderingar och att detta sker under öppna former. Det är dessutom 

betydande att ledningen skickar klara direktiv om vad som skall göras och framförallt vad 

som inte skall genomföras (Appelbaum m. fl. 1999: 240). 

 

Om visionen är tydlig skapar medarbetarna en förståelse för sin arbetsplats. Om medarbetarna 

förstår vart organisationen är på väg så kan de lättare ta egna initiativ, vilket utvecklar och 

förbättrar verksamheten (Appelbaum m. fl. 1999: 240). En abstrakt vision kan skapa en 

osäkerhet hos medarbetarna, vilket medför svårigheter att genomföra deras arbetsuppgifter 

(Appelbaum m. fl. 1999: 239). En vision bör inte ses som en realistisk målsättning utan 

snarare upplevas som en utmaning och en utopi att sträva efter. Visionen bör dessutom syfta 

till att utveckla individen såväl som organisationen eftersom ett personligt framsteg är ett 

fenomen som medarbetare kan relatera till. Härigenom kan en även en lojalitet gentemot 

ledningen skapas (Appelbaum m. fl. 1999: 241).  

 

Ledningen ger förutsättningar för den kontext2 som är rådande inom organisationen (ibid.) 

och medarbetarna tvingas ta ställning till om de kan acceptera systemet. Att härigenom bli en 

del av kontexten innebär dessutom att medarbetarna verkligen anammar och tror att den 

kontext som förmedlas är den korrekta (Modig, 1991: 87). Vid implementering av nya idéer 

inom en organisation ställer medarbetaren sig frågan vad detta kommer att innebära för dem 

personligen såväl som för deras arbetsuppgifter. Härmed uppkommer en problematik för 

ledningen. Att samla hela organisationens olika synsätt, skepsis och förväntningar för att 
                                                 
2 sammanhang (www.ne.se, 2007-12-18) 
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därigenom skapa en vision som präglar hela verksamheten är på en många vis en utmaning 

(Appelbaum m. fl. 1999: 234).      

 

3.3 Organisationskultur 

Organisationskultur kan beskrivas som en sammanfattade beteckning för de ledande 

värderingar, inställningar och normer3 som existerar inom en organisation. Dessa kan bland 

annat främjas med hjälp av berättelser om organisationens historia, om väsentliga händelser 

och inflytelserika personers insatser. Detta kan resultera i en stark symbolik och myter om 

organisationen. Dessa kan i sin tur stärka organisationskulturen, vilket kan ses som en fördel 

men samtidigt kan de vara svåra att förändra om detta skulle behövas och kan därför även ses 

som en nackdel (Bakka m.fl. 1999: 140).  Kulturen bidrar till att göra tillvaron i en 

organisation mer översiktlig och stabil. Detta behöver dock inte nödvändigtvis vara positivt 

eftersom det kan resultera i att medarbetarna motsätter sig förändringar inom kulturen 

eftersom det stabila tillståndet då skapar en känsla av osäkerhet och nya spänningar kan 

uppkomma (Bakka m.fl. 1999: 145).  

 

3.3.1 Samspelet mellan inre och yttre faktorer 

Den rådande kulturen inom en organisation kan se ut på olika vis och det görs en skillnad på 

inre och yttre aspekter. De inre perspektiven kan exempelvis handla om vilken relation 

medarbetaren har till ledaren, hur visionen och därigenom kulturen genomsyrar 

organisationen och på vilket vis detta tar sig uttryck.  Den yttre kulturen präglas av fysiska 

förhållanden som bland annat utgörs av inredningen och utformningen av lokalerna, 

organisationens logotyp och så vidare. Som nyanställd kan man snabbt komma underfund 

med de yttre förhållandena medan inre aspekter, som exempelvis klimatet inom 

organisationen är mer abstrakt och tar därför längre tid att få en djupare förståelse av. De 

nyanställda kan uppleva situationer och kollegors reaktioner men det är först efter en längre 

tid, när denna själv blivit en del av organisationen, som denna kan se till huruvida ett visst 

beteende kan förstås som en del av kulturen eller om det är en isolerad händelse hos en 

individ (Bakka m.fl. 1999: 114). De yttre och inre aspekterna samspelar och påverkar 

tillsammans det mönster som utgör organisationens samlade kultur (Bakka m.fl. 1999: 115).  

Organisationskulturen påverkas dessutom av samhällsfaktorer som exempelvis politisk 

                                                 
3 En norm kan representeras av det mest vanliga och eftersträvansvärda (Ambjörnsson, 2003: 21) 
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ledning, skattepolitik, fackföreningar och arbetsmiljölagar som tillsammans sätter yttre ramar 

för organisationen (Bakka m.fl. 1999: 116).  

 

3.3.2 Språk och myter 

Språket anses vara en del av organisationskulturen och är en förutsättning för hur kulturen 

formuleras och kommuniceras vidare. Organisationskulturen kan, som tidigare konstaterats, 

spridas med hjälp av myter. En myt kan ses som en berättelse med olika funktioner. Den kan 

vara en del av ett helhetssystem såväl som en släkthistoria eller hjältesaga. En myt kan även 

fungera som en uppförandekod och sätter därmed normer för hur medarbetare skall agera 

inom en viss organisation (Bakka m.fl. 1999: 144). I resonemanget kring myter blir begreppet 

metafor relevant. En metafor kan illustrera och förstärka myten och därmed ge en klar bild av 

organisationen. Trots detta finns det en fara i att lägga allt för stor vikt vid myter och 

metaforer. Detta eftersom de är socialt konstruerade och det ligger i ledningens intresse att de 

lever vidare inom organisationen. Det är viktigt att medarbetarna är medvetna om de 

bakomliggande syften så att inte myten får en manipulerande roll (Morgan, 1999: 77ff). Detta 

kan göras genom att ställa sig frågor som; vilka referensramar möjliggör organisationen?, Hur 

har de skapats?, Av vem? (Morgan, 1999: 159). Samtidigt som en metafor kan förtydliga och 

spegla en organisations vision så kan den även göra oss blinda för andra perspektiv och 

därmed kan den även ses som ett hinder för en heltäckande uppfattning (Morgan, 1999: 383).  

 

3.3.3 Organisationskultur som styrsystem 

Det finns en genomgående problematik kring att ena en organisation kring gemensamma mål 

och värderingar. Det ligger i ledningens intresse såväl som ansvarsområde att förankra idéer 

hos medarbetarna och skapa en gemensam värderingsgrund. Organisationskulturen kan 

härigenom bli ett styrsystem (Bakka m.fl. 1999: 117). Ledningen har en stor betydelse för den 

anda som råder inom organisationen, för att värdegrunderna inom organisationen genomsyrar 

alla avdelningar och för det beteende som önskas främjas (Bakka m.fl. 1999: 118). Det är 

viktigt att ledningen skapar förutsättningar för reflektion och lärande i den dagliga 

verksamheten (Argyris, 1998, Granberg & Ohlsson, 2000: 65). Detta kan exempelvis ske 

genom flexibla arbetstider och möjligheter till kompetensutveckling (Granberg & Ohlsson, 

2000: 83).  

 

Medarbetarna inom en organisation arbetar bäst när de är motiverade att utföra sina 

arbetsuppgifter, vilket kan främjas genom att individerna får den typ av belöningar som 
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tillfredställer deras personliga behov. Belöningsformerna kan exempelvis vara lönesättning 

och karriärmöjligheter (Morgan, 1999: 43). Detta kan ses som externa faktorer som 

tillsammans bidrar till en ökad gemenskap, lojalitet och ett ökat engagemang gentemot 

organisationen (Argyris, 1998).  

 

Ledningens förmåga att koppla samman organisationens visioner i den dagliga driften gör att 

ledningen får en slags tolkande uppgift. Ledningen tyder utvecklingen inom organisationen 

såväl som utanför och sänder därefter direktiv till den övriga organisationen. Dessa utgörs 

bland annat av de värderingar som skall vara kärnan i organisationen och göra den unik i 

förhållande till konkurrenter (Bakka m.fl. 1999: 118). Kulturen kan här ses som ett 

maktmedel där sammanhållningen och den kollektiva identiteten främjas genom exempelvis 

symboler och riter (Ehn & Löfgren, 2001: 10). 

 

Det är viktigt att ledningen inte enbart ser medarbetarna som en renodlad arbetskraft utan att 

denna lägger vikt vid att de dessutom är individer som måste respekteras. Det blir därför av 

stor betydelse för ledningen att medarbetarna identifierar sig med organisationen så att en 

form av familjekänsla kan uppkomma. Genom att använda sig av exempelvis tävlingar och 

sociala aktiviteter kan ledningen skapa en företagsanda, vilken i sig går hand i hand med 

kulturen inom organisationen. Dessa aktiviteter kan dessutom generera i en form av 

vinnarkultur och därför belönas alltid en god insats (Bakka m.fl. 1999: 126). Det finns ett 

samband mellan värderingar och organisationens agerande, det vill säga mellan 

organisationens policy och ledarnas handlingssätt. Genom att röra sig mycket inom 

organisationen tillämpar ledaren ett synligt ledarskap och kan därigenom skapa en trivsam 

atmosfär under arbetstiden. Ledaren får dessutom en större inblick i den dagliga 

verksamheten. Det underlättar om organisationen har en enkel och flexibel struktur med få 

personer i spetsen eftersom ledningen då blir mer synlig för medarbetarna, vilket kan medföra 

en känsla av gemenskap (Argyris, 1998). Nära och informella kontakter mellan ledaren och 

medarbetarna påverkar medarbetarnas förtroende för ledningen, vilket i sig har en direkt 

betydelse för medarbetarnas engagemang och identifiering med organisationen (Bakka m.fl. 

1999: 127).  
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3.3.4 Interaktion 

Organisationskultur kan härmed liknas vid ett minisamhälle med egna kulturella och 

subkulturella mönster. En avdelning inom en organisation kan uppfattas som en 

sammanhållen grupp medan en annan gruppering kan präglas av konkurrens och rivalitet 

(Morgan, 1999: 146). Subkulturella uppdelningar kan dessutom skapas om medarbetarna 

inom organisationen inte har samma lojalitet gentemot bolaget i sig. Alla medarbetare är inte 

lika engagerade i organisationen och känner inte alltid samma intresse för dess välgång och 

tar därför inte lika stort ansvar. Genom detta kan en form av motkultur uppkomma som 

fungerar som ett motstånd och ifrågasättande av de värderingar som personer med formell 

makt genererar (Morgan, 1999: 155, Ehn & Löfgren, 2001: 10). I diskussionen kring kultur 

och motkultur blir individen inom organisationen relevant. Den enskilda medarbetaren inom 

en organisation utvecklar normer och attityder från olika miljöer och grupperingar, såsom 

exempelvis uppväxtmiljö, social bakgrund och utbildning. Det är en konstant påverkan och 

dessutom en bakgrund som varje person som blir medarbetare inom en viss organisation har. 

De individuella förutsättningarna påverkar organisationen. Om organisationens värdeprofil 

överensstämmer med medarbetarnas personliga värderingar så kan detta resultera i en stark 

känsla av sammanhållning, vilket i sin tur kan skapa en stark organisationskultur. Normer och 

värderingar utvecklas i en ömsesidig process och en väl formulerad värdegrund hos 

organisationen kan därför medverka till att förebygga missförstånd och konflikter (Bakka 

m.fl. 1999: 121). De aktiviteter som genomförs inom en organisation påverkas av individers 

förutsättningar och åsikter och det finns därför en uppenbar problematik med att lägga 

ansvaret för organisationskulturen enbart på ledningen (Morgan, 1999: 44). En organisation 

uppnår sällan en enhetlig uppfattning kring dess målstyrning, vilket i och för sig skulle kunna 

anses vara en styrka då konflikter inom olika delar inom en organisation kan skapa en 

dynamik, vilket kan stärka organisationen som helhet. En konflikt kan underminera 

organisationen men det bör poängteras att denna även kan innebära en utveckling för 

verksamheten som helhet (Morgan, 1999: 81).    

 

3.4 Kommunikation 

 

3.4.1 Kommunikation ur ett sociokulturellt perspektiv 

Ur ett sociokulturellt perspektiv ses språket som något högst väsentligt. Språket ger oss den 

unika förmågan att utbyta och kommunicera erfarenheter och därmed i en förlängning av detta 
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kan erfarenheter övertas och användas av andra (Säljö, 2000: 34). I ett samspel med andra, 

kan händelser och beteenden analyseras och därigenom uppstår ett kollektivt lärande såväl 

som perspektiv till eventuella problem och konflikter. Inom en organisation vars struktur och 

arbetsdelegering är uppbyggd av en dialog är existerandet av en fungerande interaktion 

betydande. Det är genom deltagandet i kommunikationen som medarbetarna kan utveckla sitt 

eget sätt att tänka genom att ta del av andras tankar och perspektiv. Säljö menar att den 

muntliga kommunikationen, exempelvis diskussioner, är ett sätt att återge världen för oss 

själva såväl som för andra (Säljö, 2000: 105). Detta kräver dels ett engagemang hos 

medarbetarna i organisationen genom att exempelvis deltaga vid olika möten samtidigt som 

ett engagemang från ledningen (att uppmana till möten) är nödvändigt. På så sätt kan visionen 

spridas genom att bilden av organisationen och dess målsättningar presenteras och kan 

diskuteras. Sett ur ett sociokulturellt perspektiv är kommunikation och språkanvändning alltså 

helt centrala (Säljö, 2000: 67).  

 

Människor verkar inom olika sociala ramar och sammanhang där mänskliga föreställningar 

skapas och förs vidare. På detta sätt kommuniceras, som nämnt ovan, en bild av den värld 

eller verklighet som människorna befinner sig i. Medarbetare återger sin uppfattning av 

organisationen genom att konstant kommunicera med varandra. Denna interaktion och det 

erfarenhetsutbyte som det genererar föder ny kunskap mellan medarbetarna, vilket i sig 

utvecklar organisationen såväl som individen. Säljö skriver följande: ”individers sätt att 

uppfatta världen och agera i den har ett intimt samband med de omgivande sociala och 

kulturella mönstren” (Säljö, 2000: 105). Detta kan appliceras på den kultur som råder inom en 

organisation. Genom att kulturen är internaliserad av medarbetarna och bekräftad genom 

ständig kommunikation följer ett visst agerande och beteende som är kopplat till 

organisationskulturen. Kommunikationen blir här av största vikt gällande återskapandet av 

kulturen. Inom alla kontexter som individer befinner sig i pågår interaktioner, språkliga såväl 

som intellektuella, vilka bidrar till ett mönsterskapande, representativ för just den kontexten. 

Därigenom bildas olika kulturer där individer interagerar utifrån på förhand givna premisser. 

Dessa premisser eller förutsättningar blir synliga och återskapade genom kommunikation 

(Säljö, 2000: 36).    

 

Säljö skriver dessutom att ”… man kan påstå att människan är en berättande varelse och 

texten som medium ger henne möjligheter att hela tiden skapa nya berättelser som öppnar nya 

perspektiv och vinklar på tillvaron” (Säljö, 2000: 196). Detta citat rymmer den dynamik som 



 14 
 

finns mellan tal och skriftspråk. Genom skapandet av alfabetet och skriften har kunskap som 

tidigare enbart var muntligt berättande kunnat skrivas ner och bevarats till kommande 

generationer. På så sätt kan vi följa en utveckling av det samhälle vi lever i och samhällen 

som andra individer existerar inom. Skriften blir därför ett medel att kommunicera vår historia 

såväl som vår samtid. På detta sätt blir skriftspråket unikt då det är det enda sätt vi kan nyttja 

när vi vill ha viss kunskap och erfarenhet om exempelvis en händelse, tidsepok eller kulturer 

(Säljö, 2000: 187). 

 

Vidare har skriften fungerat som ett fundament och förutsättning till att flera sociala och 

komplexa enheter har skapats (Säljö, 2002: 160). Sett ur ett organisatoriskt perspektiv styrs 

flera möten, informella som formella, av vad som tidigare är nerskrivet. Tidigare statistik och 

årsredovisningar styr kommande budget, resultat av medarbetarutvärderingar påverkar 

arbetsmiljön och styrdokument inom organisationen styr målsättningen och visionen. I den 

högteknologiska anda som råder idag sker kommunikation fortfarande muntligt via möten, 

telefonsamtal och presentationer dock har e-mail, sms och diverse chatt- forum fått allt mer 

betydelse. Säljö menar att tolkningsfrågan är central då texter alltid finns där som en del av 

våra handlingar. Genom texter får individer nya versioner av verkligheten och därigenom 

skapas nya organ där de interagerar med varandra. Detta resulterar i att den information och 

kunskap som vi får är mycket bredare än vad vi skulle ha erhållit vid enbart muntlig 

kommunikation (Säljö, 2000: 195).  

 

3.4.2 Vertikal och horisontell kommunikation 

Den vertikala kommunikationen är den typ av kommunikation som sprids från ledningen till 

medarbetarna, och vice versa, inom en organisation. Inom hie rarkiska organisationer kan den 

vertikala kommunikationen bestå av beskrivningar av uppdrag, vilka skickas från ledningen 

nedåt till medarbetarna som de i sin tur förväntas utföra. Medarbetarna skickar sedan tillbaka 

en bekräftelse, exempelvis i form av en rapport, av resultatet (Jacobsen & Thorsvik, 2002: 

349). Den kommunikation som förs nedåt, vilket gäller alla organisationer oavsett hierarkisk 

struktur, kan när den passerar mellanleds förändras. Det finns flera orsaker till detta varav en 

kan vara mellanledets, det vill säga mellanchefernas, egna tolkningar av informationen. Dessa 

tolkningar styrs av mellanchefernas egna värderingar och sociala identifikationer (Jacobsen & 

Thorsvik, 2002: 350). Mellancheferna kan omedvetet tolka informationen på annat sätt än vad 

ledningen avsåg men dessa kan dessutom medvetet ändra innehållet för att föra vidare ett, för 

de själva, mer positivt meddelande. Denna form av styrning av textinnehåll kan leda till att 
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relationen mellan ledningen och medarbetarna blir allt mer komplex (ibid.). Om en 

organisation är uppdelad i flera specialiserade verksamhetsområden interagerar medarbetare 

som innehar olika kunskaper med varandra. Detta gör att samma information som skickas 

uppifrån kan tolkas på annorlunda sätt beroende av vilken profession individen har (Jacobsen 

& Thorsvik, 2002: 351).   

 

I de organisationer som är uppbyggda av hierarkiska nivåer är det lätt att information 

försvinner eller revideras. Användningen av e-mail och andra interna IT-forum, såsom 

exempelvis intranät, har bidragit till att kommunikationsprocesserna både uppåt och neråt går 

snabbare, liksom insamlandet av information inför diverse beslutsfattande. Denna utveckling 

är en fördel för alla typer av organisationsstrukturer, dock kan det innebära en överbelastning 

av information på de olika nivåerna (Jacobsen & Thorsvik, 2002: 352). 

 

Den kommunikation som förs mellan enheter på samma nivå men som arbetar med andra 

uppgifter kan kallas horisontell kommunikation (Jacobsen & Thorsvik, 2002: 348). I 

organisationer som inte är fysiskt samlade på samma ställe försvåras kommunikationen 

mellan olika arbetsgrupper. Fysisk närhet mellan medarbetarna skapar ökad kommunikation 

och intergering även om de innehar olika kompetenser (Jacobsen & Thorsvik, 2002: 355). 

Inom de olika enheterna kan ett visst språkbruk, ritualer och symboler utvecklas när 

individerna arbetar mot samma mål, inom samma intresse- såväl som kompetensområde. 

Detta kan leda till missuppfattningar och misstolkningar då flera arbetsgrupper skall 

interagera med varandra. Vidare är det lättare att utveckla och etablera förtroende och djupare 

relationer med de individer som medarbetarna träffar regelbundet. Detta ökar 

kommunikationen inom enheten men försvårar kommunikationen gentemot andra enheter. 

Om det inte inrättas regelbundna möten mellan dessa är det svårt att grunda relationer och 

därigenom en fungerande kommunikation där förståelse och tillit kan upprätthållas (Jacobsen 

& Thorsvik, 2002: 354ff).   

 

3.4.3 Småprat som normspridare  

I vilken kontext en individ än befinner sig i så för denna någon form av interaktion och 

kommunikation. I kontexten blir därför kommunikation den centrala faktor och det medel som 

olika värderingar och normer produceras och reproduceras i (Wendt, 1994). Gunnar Ekman 

menar att småprat innehåller värderande element och beskriver processen som en 

moraliserande och normproducerande funktion, vilken kan ses som en horisontell och social 
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handling (Ekman, 1999: 237). Genom småpratet har individer möjlighet att utbyta tankar, 

åsikter och värderingar, vilket därigenom leder till att normer konstant omskapas. 

Organisationer består av normer som antingen är formella eller informella.  Dessa informella, 

oftast horisontellt kommunicerade, är socialt delade inom organisationen medan de formella 

oftast återfinns i texter, styrdokument och årsredovisningar. Genom texter, prat och 

handlingar kan värderingar och normer upprätthållas (Ekman, 1999: 241). 

 

Genom att använda småprat som ett tolkningssätt kan medarbetarna hantera den osäkerhet 

som kan uppkomma vid oklara direktiv från ledningen. Ledningen kan skicka direktiv via 

exempelvis ett e-mail. Om detta är oklart formulerat så kan arbetsgruppen tillsammans tolka 

uppgiften. Denna process förutsätter att medarbetarna känner förtroende för varandra och att 

fungerade relationer är upprättade. I småpratprocessen formas de normer som är avgörande 

för hur medarbetarna kommer att agera inom den kontext de befinner sig inom. Beroende på 

vilken profession och därigenom sammanhang som individen agerar utifrån finns det 

specifika uppsättningar normer (Ekman, 1999: 244).   

 

Denna typ av kommunikation kan kallas informell kommunikation, vilken beskrivs som 

interaktion som spontant uppstår mellan individer (Jacobsen & Thorsvik, 2002: 359). 

Informell kommunikation är något som ständigt pågår inom organisationer. Vare sig den sker 

mellan individer, arbetsgrupper eller mellan medarbetare och ledningen, så är den av stor vikt 

för organisationens inre liv. Genom att det ofta är intresseområden som gör att informell 

kommunikation uppkommer kretsar medarbetarnas samtal kring det de har gemensamt, vilket 

är organisationen. På detta sätt sprids rykten och spekulationer snabbt inom organisationer. 

Rykten kan ha både positiv såväl som negativ effekt hos medarbetarna då de kan öka 

arbetsmoralen och effektiviteten såväl som sänka den. Dålig kommunikation och information 

från ledningen kan starta spekulationer för att hantera den kollektiva osäkerheten (Jacobsen & 

Thorsvik, 2002: 361).  

 

En sätt att utnyttja informell kommunikation är när en medarbetare vänder sig till den högsta 

chefen med ärende istället för att gå till mellanchefen. På detta sätt kan det upplevas att 

mellanchefens roll undermineras och interna konflikter kan därmed uppstå. Samtidigt kan 

ledningen använda informell kommunikation för att stärka organisationen. Genom att 

medvetet utnyttja småpratet inom en organisation kan sociala nätverk upprättas vilket gör att 

samarbetet i arbetsgrupper såväl som mellan dem förstärks. Vidare kan olika tolkningssätt 
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som gynnar organisationen förmedlas genom den informella kommunikationen. Detta innebär 

att småpratet kan ske på kollektivnivå såväl som på individnivå (Jacobsen & Thorsvik, 2002: 

362, Ekman, 1999: 237).   

 

De begrepp som vi har skildrat kan tillsammans ses som förutsättningar för att en vision skall 

spridas i verksamheten. Teorierna kompletterar varandra och besvarar den frågeställning som 

vi behandlar i uppsatsen.      

 

4. Metod 

___________________________________________________________________________ 

Detta kapitel syftar till att beskriva kvalitativ metod och vilka kriterier som vi har tagit hänsyn 

till.  

___________________________________________________________________________ 

 

Vi avser att använda oss av ett kvalitativt tillvägagångssätt i vår undersökning. Vi finner att 

metoden är lämplig för vår undersökning eftersom vi är intresserade av att genomföra en 

fallstudie på ett företag med verksamhet över hela Sverige men där vi har valt att avgränsa oss 

till ett dotterbolag i vårt närområde. Kvalitativ forskning handlar i mångt och mycket om 

tolkningar av sociala miljöer, händelser och processer och det är viktigt att inte blunda för 

färdigskrivna normer och värderingar som kan vara rådande inom en viss kontext. Eftersom 

forskaren i hög grad är delaktig i de resultat som uppkommer är det viktigt att reflektera över 

den egna rollen i forskningsprocessen (May, 2001: 54). 

 

4.1 Förförståelse 

Vår undersökning syftar till att ringa in fenomen som vi på förhand inte har någon kunskap 

om. Vi försöker att bortse ifrån vår tidiga re kunskap och ställa oss ovetande inför en viss 

situation (Ehn & Löfgren, 2001: 65). Förförståelsen påverkas ofta i hög grad av våra 

värderingar och därigenom kan en form av önsketänkande uppkomma (Thurén, 1991: 56). 

Om vi föreställer oss en viss struktur inom en organisation så kommer denna att synliggöras 

(Morgan, 1999: 385). Trots detta behöver det inte vara fel att ha förförståelse. Utan 

förförståelse kan vi inte förstå eller ha kunskap om något fenomen överhuvudtaget. Det vi 

upptäcker och tolkar förstår vi först när vi relaterar fenomenet till ett annat. Kunskapen om 

någonting blir relevant när det sätts i ett större sammanhang, till exempel så uppfattar vi en 
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gaffel som just en gaffel därför att vi en gång har lärt oss vad en gaffel är (Thurén, 1991: 58). 

De erfarenheter och tidigare kunskaper som vi har är ingenting som vi kan lägga bakom oss 

eller förringa men det behöver inte betyda att vår förförståelse skall ses som en slutgiltig 

kunskap. Faran blir om förförståelsen utvecklas till fördomar snarare än till en verklig 

förståelse (Thurén, 1991: 60). Det blir därför intressant att se huruvida vår tidigare förståelse 

överensstämmer med den kunskap som vår empiri faktiskt genererar. 

 

4.2 Observation 

Observation beskrivs som en standardmetod när det gäller att utforska och analysera olika 

kulturer. I vårt fall blir detta relevant då vi är intresserade av organisationskultur och den 

socialisation som sker däri. Att skildra kulturer och leta efter typiska mönster inom en 

organisation kan på många vis vara svårt. Kulturella sammanhang baseras på föreställningar 

och fenomen som alla konstrueras inom en social kontext. Det är svårt att på förhand definiera 

vad som är viktiga och oviktiga företeelser inom en organisation och därför kan en 

observation underlätta i förståelsen av dessa fenomen (Ehn & Löfgren, 2001: 15).  

 

Observationen genomförs på ett tidigt stadium och kommer att ligga till grund för vidare 

intervjuer. Observationen bidrar till en ökad inblick i företagets kontext och därigenom dess 

sociala miljö och anses därför värdefull. Observationen är viktig just eftersom vi på förhand 

inte har en förståelse av processen på vårt valda företag. Den litteratur och de teorier som vi 

kan applicera kan vara aktuella rent generellt men vi vet egentligen inte om de kan appliceras 

på vår fallstudie. Detta kan dock observationen hjälpa oss med (May, 2001: 179). Vi väljer 

alltså att tillämpa ett induktivt tillvägagångssätt eftersom vi inte från början testar färdiga 

hypoteser utan låter dessa framkomma under observationen. Detta stärker dessutom vårt val 

av en kvalitativ strategi (May, 2001: 180).  

 

Vi har genomfört en öppen observation inom en sluten företagsmiljö. Det är svårt att på 

förhand bestämma en exakt längd på observationen då vi inte vet exakt vad som kommer att 

ske. Detta medför en rad komponenter att ta hänsyn till, såsom en problematisering av vår 

forskarroll. Det är viktigt att som forskare ha kritiska såväl som självreflekterande perspektiv 

på det valda området eftersom vår närvaro påverkar observationen. Därför är en medvetenhet 

om detta av stor vikt då det kan inverka på undersökningens resultat. Utifrån detta väljer vi att 

genomföra en deltagande observation snarare än ett konkret fältarbete. Ett fältarbete hade 
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varit givande men det kräver en längre tids observationer än vad vi kan utföra. En dold 

observation blir svår eftersom det av olika anledningar är omöjligt för oss att gömma oss inom 

organisationen (May, 2001: 187).  

 

Vi väljer alltså att axla rollen som deltagaren som observatör (Bryman, 2006: 286). Detta 

eftersom vi är öppna om vår närvaro samt har informerat företagets anställda om syftet med 

undersökningen. Detta stärker vikten av ett kritiskt förhållningssätt. Detta går hand i hand 

med Mays resonemang om metoden som framgångsrik för en observation av en sluten miljö 

(May, 2001: 188). Det är svårt att under en kort period få en grundläggande förståelse av de 

sociala spel och normer som är rådande inom företaget. Vi väljer därför att komplettera med 

kvalitativa intervjuer eftersom vi anser att en kombination av dessa bidrar med en fördjupad 

förståelse. Observationen resulterar i de frågor som vi avser att ställa till respondenterna 

samtidigt som intervjuerna hjälper oss att tolka det vi har observerat (May, 2001: 193). Vi 

anser att vi härigenom får ett större sammanhang än vad enbart en metod skulle generera.  

 

4.3 Intervju 

En kvalitativ intervju har många fördelar gällande vårt undersökningsområde. Syftet med våra 

kvalitativa intervjuer är att söka en förklaring till de olika fenomen som kan uppkomma 

genom observationen. En sådan intervjuform kan dessutom synliggöra beteenden hos 

intervjupersonen och därigenom kan en medvetenhet kring rotade ageranden inom 

organisationen uppkomma (Starrin och Renck, 1996: 54). Det ligger i vårt intresse att försöka 

urskilja sådana mönster då det skapar en spännande dynamik kring vår forskning. Vi kommer 

att använda oss av en semi- strukturerad intervju i vår undersökning. 

 

En semi- strukturerad intervju kan ses som en mellanform av strukturerade och ostrukturerade 

intervjuer. Detta eftersom en semi- strukturerad variant förankrar de fördelar som en 

strukturerad intervju genererar (exempelvis att hålla sig inom på förhand givna ramar) 

samtidigt som den kan resultera i en mer öppen dialog, vilket överensstämmer med den 

ostrukturerade intervjun (May, 2001: 150). Observationen ligger till grund för vår 

intervjuguide. Intervjuguiden sätter ramarna för den dialog som vi hoppas uppkommer. Under 

intervjun kommer en av oss att ha det övergripande ansvaret för samtalet medan den andra 

iakttar och för anteckningar om vad som egentligen sker. Detta eftersom det är svårt att få 

med omedvetna handlingar genom att endast spela in materialet. Vidare tänker vi oss att 
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intervjun får vara mellan 30 och 60 minuter. Detta dels för att vi är beroende av deras tid samt 

att det är viktigt för oss att de inte känner sig stressade under intervjun och därigenom inte 

utvecklar sina svar på ett tillfredställande vis. En reflektion efter de genomförda intervjuerna 

är viktigt för att försöka uppnå en heltäckande skildring (Starrin och Renck, 1996: 67). 

 

4.4 Fallstudie 

En fallstudie kan beskrivas som en undersökning av en mindre och avgränsad enhet. Man kan 

härigenom skildra en individ såväl som grupper inom en organisation. Vi finner att en 

fallstudie är relevant för vår undersökning eftersom denna på många vis kan appliceras på vår 

problematik, det vill säga den process som vi ämnar skildra (Patel & Davidsson, 2003: 54). 

En fallstudie kan dessutom syfta till att fördjupa och utveckla den kunskap som en teori kan 

generera. Härigenom kan en nyanserad skildring uppkomma (www.ne.se, 2007-12-18).  

 

Det är viktigt att inte dra alltför stora slutsatser av en fallstudie. En fallstudie är en 

avgränsning och de slutsatser som studien medför kan inte appliceras på andra grupperingar. 

HiQ har en viss form av kontext, vilken är skiljd från andra organisationer. Det finns likheter 

mellan olika fenomen men ett fenomen kan aldrig bli ett annat fenomen. En kontext inom en 

organisation genomsyras av normer och värderingar, vilka är unika för organisationen i sig. 

Det finns härmed ingen möjlighet att generalisera den kunskap som empirin genererat men för 

den sakens skull skall kunskapen inte förringas. En fallstudie skildrar inte alla aspekter vid en 

organisation men kan ses som en början på en process, genom vilken en större helhetsbild 

skulle kunna uppkomma. Kommande forskning har därför möjlighet att belysa andra aspekter 

och därmed ge ett större perspektiv (http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/00002344.htm, 

2007-12-12).  

 
4.5 Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet och validitet är centrala faktorer inom forskning och det är viktigt att vi hela tiden 

är medvetna om detta samt att vi arbetar utifrån termerna. För att upprätthålla en hög grad av 

reliabilitet och validitet kommer vi att ta hänsyn till en rad faktorer vid vår analys av det 

insamlade materialet. Exempelvis är det viktigt att man uppmärksammar det sinnestillstånd 

och den stämning som är rådande under intervjusituationen. Det bör då reflekteras kring om 

intervjun skulle kunna generera annorlunda svar om stämningen varit en annan. Detta är 

ytterligare en anledning till att vi låter en av oss genomföra intervjun medan den andra kan 

uppmärksamma ”mjukare” faktorer, såsom exempelvis under vilka premisser intervjun äger 
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rum. Kvalitativ forskning syftar till att ge en djupgående förståelse och skildra sammanhang 

och det blir därför svårt att skilja på begreppen validitet och reliabilitet eftersom dessa är tätt 

sammanflätade. För att vår uppsats skall anses trovärdig är det viktigt att vi inte bara 

analyserar de svar som intervjuerna genererar utan att vi dessutom belyser de frågor som vi 

har ställt och reflekterar kring om de kan missuppfattas eller skulle kunna ha ställts på ett 

annorlunda vis. Detta kan vi till viss grad påverka genom att genomföra en så kallad 

pilotintervju (Svensson, 1996: 210).   

 

Den genomförda observationen och de kunskaper som den har genererat får inte resultera i 

förutfattade meningar från våran sida. Det är vanskligt att låta bakgrundskunskapen vara 

grundläggande för dialogen då detta kan förringa den nya kunskap som utvecklas (Starrin och 

Renck, 1996: 60). Här problematiseras vår roll ytterligare. Vi får inte ställa ledande frågor 

eller komma med påståenden som kan påverka respondenten att ge de svar denna tror att vi 

vill ha. Det är dessutom viktigt att inte gå utanför ramarna allt för mycket eftersom detta 

innebär att intervjuns fokus försvinner. Detta kan undvikas genom att exempelvis ställa 

följdfrågor och att bekräfta det som faktiskt sagts (Starrin och Renck, 1996: 64). För att vår 

uppsats skall anses trovärdig är det dessutom av vikt att vi utför det vi avser att utföra, det vill 

säga att den fallstudie som vi har genomfört inte generaliseras till hela företaget och till hela 

branschen. De svar som uppsatsen genererar kan ses som ett resultat av den särskilda kontext 

som är rådande inom HiQ Skåne AB. Det blir därför svårt att dra några generella slutsatser, 

vilket stärker vårt val av fallstudie.  

 

Ett sätt att uppnå en form av validitet och reliabilitet kan vara genom urvalet av de personer 

som tillsammans utgör vår empiri. Vi kommer att intervjua företagets VD, en mellanchef, en 

administratör och två medarbetare. Därigenom hoppas vi att dessa tillsammans kan bidra med 

en trovärdig och heltäckande skildring av företaget på olika nivåer.  

 

4.6 Litteratur 

Vi är främst intresserade av primärkällor snarare än sekundärkällor eftersom vi därigenom 

tolkar det som källförfattaren behandlar och inte tar del av andras tolkningar av det valda 

materialet. Givetvis kan det vara intressant att även spegla sekundärkällor då ytterligare 

perspektiv bidrar till en bredare förståelse och analys av vårt undersökningsområde. Det är 

dock viktigt att vi är medvetna om just faran med sekundärkällor men vi finner trots detta en 
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poäng med att använda oss av dessa i vår uppsats. Det är viktigt att vi ställer oss kritiska i 

granskningen av vår valda litteratur och att vi inte enbart skildrar litteraturen utan någon 

reflektion. Därför kommer vi att använda oss av några av de frågor som Alan Bryman 

beskriver i boken ”Samhällsvetenskapliga metoder” (2006): Finns det några motsättningar? 

Finns det några frågor som inte besvarats? Finns det motsägande resultat? (Bryman, 2006: 

456). Detta hjälper oss i vår analys av den litteratur som vi finner relevant.  

 

5. Genomförande 
___________________________________________________________________________ 

Detta kapitel syftar till att beskriva vårt tillvägagångssätt i insamlandet av undersökningens 

empiri.  

___________________________________________________________________________ 

 

5.1 Urval 

Vi är intresserade av att belysa ett expansivt och framgångsrikt företag, vilket i sig är en 

avgränsning. Vi använde oss av sökmotorn Google för att därigenom se till vilka företag som 

skulle kunna vara aktuella. Ett av företagen som vi då hittade var HiQ AB. Att vi slutligen 

valde HiQ Skåne AB var främst av bekvämlighetsaspekter eftersom organisationen är belägen 

i Lund men samtidigt fann vi organisationen som passande eftersom det gick hand i hand 

undersökningens förutsättningar, nämligen att företaget skulle arbeta utifrån visioner och 

värderingar. HiQ Skåne AB beskrivs även på hemsidan (se källförteckning) som ett 

värderingsstyrt bolag.  

 

Vi valde att intervjua fem personer med olika arbetsuppgifter och ansvarsområden för att 

därigenom försöka få en heltäckande av verksamheten. Vi intervjuade därför VD:n, en 

mellanchef, en administratör och två konsulter. 

 

5.2 Tillvägagångssätt för att välja litteratur 

För att få ett brett perspektiv av litteratur och tidigare forskning inom vårt 

undersökningsområde använde vi oss av först av Xerxes och uppsatser.se för att därigenom få 

en inblick i tidigare skrivna uppsatser. De sökord som vi använde oss av var: vision, visionärt 

ledarskap, commitment, reflektion och kommunikation. Vi genomförde sökningen på svenska 

såväl som engelska termer. Genom att avgränsa oss till de uppsatser som berörde vårt 
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intresseområde kunde vi gå vidare att söka litteratur, artiklar och olika Internetsidor. Vidare 

använde vi oss av samma sökord då vi gick igenom databaser såsom: ERIC, ELIN, LIBRIS 

och Artikelsök. Våra primärkällor utgörs främst av Chris Argyris och Peter Senges litteratur, 

då dessa överensstämmer med uppsatsens syfte, såväl som diverse artiklar medan exempelvis 

Jörgen Bakkas tolkningar snarare får fungera som sekundärkällor.  

 

5.3 Observation  

HiQ Skåne AB: s verksamhet är belägen på Ideon i Lund. För tillfället delar organisationen 

hus med ett flertal andra företag såsom exempelvis Gambro. Företaget skall inom kort flytta 

sin verksamhet till nya lokaler där hela organisationen kommer att befinna sig. Just nu är 

organisationen uppdelad på tre olika platser och dessutom befinner sig flertalet av de aktiva 

konsulterna ute på uppdrag, vilket innebär att de arbetar på exempelvis Sony Ericsson. Detta 

bidrog till att det var svårt att genomföra en konkret observation men vi finner trots detta att 

den inblick i verksamheten som vi faktiskt fick på olika vis har bidragit till en djupare 

förståelse av organisationen. De perspektiv som uppkom hade varit svåra att uppnå vid enbart 

intervjuer.  

 

Inom den enhet där vi genomförde våra intervjuer återfinns ledningen inom HiQ Skåne. 

Förutom själva VD: n och den administrativa delen så finns det ett litet antal konsulter som 

för tillfället inte har ett aktivt uppdrag. Därutöver finns dessutom tomma kontorsrum. Lokalen 

genomsyras av öppenhet i och med att alla rum har glasfönster och glasdörrar ut mot den 

gemensamma ytan. Dörrarna är dessutom öppna. Den gemensamma ytan är belägen i mitten 

av lokalen med kontorsrummen runt omkring. Denna består av ett gemensamt kök och ett 

större matsalsbord. Längst bort från entrén ligger ett mindre konferensrum, även det med total 

insyn. Det är ingen skillnad gällande storleken på kontorsutrymmena utan VD: ns kontors är 

lika litet som de övriga anställdas.  

 

Vi genomförde intervjuerna i det mindre konferensrummet såväl som i ett mindre rum 

(liknande sällskapsrum med liten soffgrupp). Härifrån hade vi god uppsyn över verksamheten 

men vi kunde inte riktigt gå in och observera vad medarbetarna faktiskt gjorde och sa. Den 

konferenslokalen som vi befann oss i vid första tillfället består av ett antal stolar kring ett 

större bord. På bordet ligger mycket HiQ material såsom pennor och anteckningsblock med 

HiQ: s logga på. På ena väggen sitter en white- board tavla med en mängd magneter. På 



 24 
 

magneterna sitter fotografier av varje anställd (vi räknade inte antalet magneter men 

uppskattade dessa till cirka ett hundratal). Vidare var det inte mycket folk i lokalerna, vi 

uppskattade antalet till 7-10 stycken. Alla dessa befann sig i sina kontorsutrymmen, vilket 

ytterligare försvårade för vår observation. Ibland gick personerna ut i det gemensamma 

utrymmet för att fylla på sin kaffemugg. Vi var där precis innan lunch och när vi gick var det 

två konsulter som satt vid bordet vid den gemensamma ytan och åt medhavd lunch.    

 

5.4 Intervju 

Vi valde att genomföra en så kallad semi- strukturerad intervju. Vår observation bidrog till en 

intervjuguide, vilken bestod av olika teman. Dessa är bakgrund, förståelse/kunskap, 

commitment, förändring och kommunikation. Utifrån dessa har vi en rad konkreta frågor 

såsom exempelvis om intervjupersonen kan beskriva organisationens vision? En av oss hade 

det övergripande ansvaret för samtalet och var därmed den som ställde frågorna. Den andra 

förde anteckningar och observerade hur intervjupersonen reagerade på de ställda frågorna. Vi 

var öppna med detta redan från början så intervjupersonerna var medvetna om detta. Detta 

bidrog till att vi fick lite bredare material eftersom den som ställde frågorna var mer 

koncentrerad på det faktiska svaret. Att intervjupersonerna var medvetna om att det endast var 

en person som ställde frågor kan ha påverkat intervjun i den mån att de tänkte lite extra på sitt 

beteende å andra sidan kan det vara bra att intervjupersonen på förhand är informerade om 

detta då de kan sig mer bekväma i en ovan situation. Vi bestämde på förhand att 

intervjutillfället inte skulle vara längre än 30 minuter, vilket även intervjupersonerna var 

informerade om.  

 

5.5 Bearbetningsstrategi 

Till skillnad från kvantitativ forskning finns det få etablerade metoder för att analysera 

kvalitativa data (Bryman, 2006: 373). Efter varje genomförd intervju har vi att så snabbt som 

möjligt försökt att ana lysera och kategorisera det material som uppkommit. Rent konkret 

skedde detta genom att vi renskrivit våra intervjuer för att därefter kategorisera de begrepp 

som vi fann genomgående och relevanta för vår frågeställning. Vi använde en form av ”post-

it” system där vi helt enkelt skrev ned kategorierna på en post- it lapp för att sedan placera ut 

dem på ett större ark och därigenom uppnå en form av helhetsbild av intervjuerna. Härigenom 

uppkom uppsatsens genomgående begrepp: vision, organisationskultur, kommunikation och 

förändring.  
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6. Resultatredovisning  

________________________________________________________ 

Vi väljer att presentera våra resultat från intervjuerna utifrån de begrepp som varit 

genomgående i teoridelen. Dessa är mål och vision, medarbetarskap och lojalitet, 

organisationskultur och kommunikation. Vi avser att först kortfattat presentera våra 

informanter.  

___________________________________________________________________________ 

 

6.1 Presentation av informanter  

Vi genomförde fem intervjuer under två tillfällen. Våra informanter har olika placeringar med 

olika arbetsuppgifter inom organisationen, närmare bestämt intervjuade vi VD: n, en 

mellanchef, en administratör och två konsulter. Samtliga informanter befann sig mellan 30- 

45 års ålder och har studerat vid universitet med en teknisk inriktning. Anställningstiden på 

HiQ Skåne AB varierade men alla har varit anställda så pass länge att de exempelvis har 

genomgått HiQ: s egna konsultskola och därigenom förväntas ha en klar bild av 

verksamheten. Vi väljer att inte benämna våra informanter med exempelvis siffror då vi 

utlovat dessa anonymitet.  

 

6.2 Mål och vision   

För att kunna besvara vår frågeställning blev det relevant att be informanterna att beskriva 

HiQ Skåne AB: s vision. Syftet med detta var att se till huruvida visionen är spridd inom 

organisationen och ifall denna är förstådd och accepterad. Härigenom kunde vi senare tyda 

ifall visionen upplevs som viktig.  

 
”...det är lätt att visionen bara hamnar på ett papper men ledningen är måna o m en HiQ - känsla...” 

 

”Vi ska vara ett bolag där varje anställd är en del av en enhet och där man känner sig stolt över sitt eget jobb men 

också känner sig stolt över sina kollegors arbetsinsatser...” 

 

”Och sen är det ju icke ut kommunicerade mål som man skulle vilja att det generella synsättet var på bolaget på 

vissa frågor, vilka vibbar man skulle vilja få. Alltså inte kvantifierade mål utan mer maghuggskänsla som det 

känns som man har mycket kvar att göra på.” 
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Ovanstående citat påvisar vikten av att visionen skall prägla hela organisationen samt att den 

är kommunicerad, införstådd och accepterad. Vidare kan det dras slutsatser om att det är 

ledningens ansvarsområde att skapa förutsättningar för medarbetarens förmåga att arbeta 

utifrån visionen.  

 
”...man kan väl säga att, ja nästan varje konferens handlar om visioner och värderingar och så vidare...det blir 

alltid, vad ska man säga, lite krystat.” 

 

”Ja, jag glömmer alltid bort det. Men det är någonting med tre bokstäver. Kvalitet och ja... HiQ står ju för High 

Quality men jag är totalt borta för tillfället.”  

 

”Kan du beskriva företagets vision? 

Ähm mm ähm, blir det inte väldigt floskelaktigt? 

Det är helt ok. 

Mm men jag vet inte, jag är lite så jag är lite tveksam till sånt där för det kan kännas att du vet, det blir lite du vet 

att vi ska. Eller jag tror att visionen är sådär att vi ska växa med kvalitet, kan jag tänka mig att VD: n skulle 

säga.” 

 

Här konstateras de problem som kan uppkomma om visionen inte är förstådd och kanske till 

och med upplevs som ”flummig” eller abstrakt. Vi kunde se en delad uppfattning inom HiQ 

Skåne AB kring vikten av att arbeta kring visioner. Detta, efter att ha läst igenom vår empiri, 

då det tydligt framgick att majoriteten av våra informanter inte kunde beskriva visionen. Alla 

pratade om HiQ Skåne AB: s vision men svaren var av olika karaktär.  

 

6.3 Medarbetarskap och lojalitet 
”Skulle du kunna beskriva företagets mål? 

HiQ: s mål? 

Ja. 

Ähm det är en viss skillnad på konsultbolag, jag jobbar väldigt lite med så att säga på HiQ.” 

 

” Det är en större anonymitet nu än vad det var innan. Ibland så kan man behöva synas och känna att man har 

kontakt med sina medarbetare. ” 

 

Dessa citat beskriver på ett bra sätt komplexiteten med konsultbolag. När samtliga 

informanter redogjorde för sina arbetsuppgifter såväl som en typisk arbetsdag uppkom, likt 

ovanstående citat, problematiken kring att inte befinna sig på samma arbetsplats och att de 
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härigenom kan känna sig anonyma, speciellt i samband med den framgång och expansion som 

genomsyrar HiQ Skåne AB. Vi fann vi det intressant att belysa relationen mellan ledningen 

och medarbetarna (medarbetarskap) och hur den förstnämnda kan arbeta för att öka lojaliteten 

gentemot organisationen. Detta kan exempelvis ske genom följande citat:    

 
”...om vi exempelvis har en konferens eller fortbildning så köper de inte in kunskap utifrån. Istället så använder 

de sig av den kompetens som finns inom företaget... det är egentligen ingen kostnadsfråga utan snarare någon 

form av att främja gruppen och företaget.” 

 

” Vi har låg personalomsättning, vi betalar kanske inte den bästa lönen men det finns andra fördelar. Vi har kul 

ihop, och har spontana after-works”.  

 

”Jag pratar mycket med vänner och bekanta om hur bra det är att jobba på HiQ och vi frågar också anställda om 

det finns någon i deras bekantskapskrets som vill arbeta hos oss.”  

 

Våra informanter påpekade vikten av att ta eget ansvar i det dagliga arbetet, vilket ansågs vara 

något positivt. Här fann vi begreppet lojalitet relevant då vi såg det som en viktig del i 

relationen mellan ledningen och medarbetare. Genom detta blev det relevant för oss att spegla 

organisationskultur eftersom en viss känsla poängterades i samtliga intervjuer som något 

genomgående och betydande för HiQ Skåne AB.   

 

6.4 Organisationskultur  

Den känslan inom företaget som kan utläsas utifrån vår empiri benämner vi som 

organisationskultur. Hand i hand med vår frågeställning fann vi det relevant att beskriva en 

kultur inom en organisation och på vilka vis denna kan främjas, vilket exempelvis kan ske 

genom följande citat:  
 

”Det läggs mycket pengar och tid på personalevents, vi som konsulter är någonstans företagets produkt och det 

är viktigt att vi trivs.” 

 

”...en slags pub här eller en fest...” 

 

”...det är egentligen ett resultat av en ganska målmedveten satsning även på de här flummiga områdena, som 

socialt umgänge och sånt här...”  
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Informanten beskriver här vikten av målmedvetenhet och långsiktighet för att skapa och 

bevara den känsla som önskas råda inom organisationen. Genom intervjuerna kunde vi utläsa 

dilemmat med att skapa och omskapa en kultur.   
”Jag kom på mig själv i helgen eftersom vi hade en stor konferens då, att jag inte visste vilka som var HiQ: are.”  

 

”Nu i helgen var vi iväg allihopa och då är det ju massor med människor som man inte känner.”  

 

”...det faktiskt är något som alla tänker på dagligen och det är rätt lurigt det där. Det florar utav klyschor idag 

som alla bara klämmer ur sig...” 
 

Härigenom ansåg vi det betydande att just känslan, eller som vi beskriver det 

organisationskulturen, präglar organisationen och att det inte är något som ledningen talar om 

men som medarbetarna inte känner. Detta försvåras genom att medarbetarna inte ens känner 

sina kollegor.  

 

6.5 Kommunikation  

Vi ställde frågan om informanten kunde ge exempel på hur visionen sprids inom HiQ Skåne 

AB. Detta eftersom information om organisationens vision måste komma någonstans ifrån. 

Följande svar kunde bland annat utläsas: 

 
”Den sprids via intranätet, mail och gruppmöten.” 

 

”...ja man har oftast något möte varje dag men jag försöker att undvika möten i så stor utsträckning som möjligt, 

ähm, för jag tycker inte att det är så roligt och jag tycker inte att man får något viktigt gjort.” 

 

” ...jag skulle säga att det finns någon iformell och muntlig information om vad som ska göras.” 

 

”Det är lite flummigt, jag får frågor från chefer och tar reda på information.” 

 

”...jag snappar upp lite...det är lite mun till mun.” 

 

”...för det är ju våran chans att indoktrinera alla anställda med vad HiQ står för. Och det vi gör vi både genom 

utkommunicering, det här står vi för det här är viktigt för oss men också så kör vi e n hel del rollspel där man får 

sitta i situationer och hur skulle ni agerat i det här läget. Så får man lite olika förslag och så enas man om något 

som är bra och som passar med HiQ: s sätt att agera i den situationen.” 
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Här framkom olika typer av kommunikation, nämligen skriftlig och muntlig. Vidare 

betonades återigen en viss känsla och lojalitet gentemot ledningen såväl som mot 

medarbetarna. Detta handlar kanske snarare om en otydlig kommunikation gällande 

arbetsdelegeringen, vilket vi anser ställer krav på en trygg och ansvarstagande arbetsmiljö.  

 

6.6 Avslutande reflektion kring empiri 

Genom våra intervjuer framkom en tydlig och intressant bild av HiQ Skåne AB. Ur empirin 

kunde vi ringa in de ämnen som kom att bli våra nyckelbegrepp. Även om informanterna inte 

alltid gav exakt samma svar visade detta en dynamik som vi fann intressant. Härmed 

påvisades individuella skillnader och därmed svårigheter med att skapa en gemensam kontext 

och vision. För att försöka få teoretisk förankring kommer vi i nästa del att analysera vår 

empiri med de teorier som vi har behandlat i början av uppsatsen.  

 

7. Analys  

Denna del av uppsatsen syftar till att väva samman vår empiri med teoretiska perspektiv.  

 

7.1 Mål och vision  

Genom empirin kan vi se svårigheter med visioner inom HiQ Skåne AB. En gemensam vision 

är fundamental för den gemenskap och känsla som bör genomsyra varje verksamhet. För att 

medarbetarna skall förstå såväl som acceptera organisationens mål kan ledningen använda 

visionen som ett hjälpmedel. Alla individer inom en kontext präglas av egna värderingar och 

bakgrunder. Det blir därför en problematik från ledningens sida när de skall ena medarbetarna 

och få dem att arbeta gentemot ett gemensamt mål, vilket gynnar organisationen. Härigenom 

påvisas dessutom vikten av att visionen blir en naturlig del i det dagliga arbetet och att den 

inte enbart stagneras i ledningsrummet (Senge, 1999: 193).  

 

Ytterligare tillvägagångssätt för ledningen att skapa en dynamisk och utvecklande 

organisation kan vara genom en kollektiv identitet. Detta är inte ett fenomen som uppkommer 

av sig själv utan är ett långsiktigt arbete av komplex karaktär. En organisation speglas av 

olika normer och målsättningar och att skapa en gemensam identitet utifrån dessa premisser är 

klurigt. Informanterna talar alla om sociala aktiviteter som viktiga inslag för att skapa 

gemensamhet kring organisationen. Andra sätt att ena medarbetarna kring organisationens 
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vision kan vara genom yttre fenomen såsom exempelvis organisationens logotyp. Denna kan i 

sin tur återfinnas på exempelvis pennor och kalendrar (Ehn & Löfgren, 2001: 10). Detta är 

yttre aspekter kring identitetsskapande som är relativt lätta för medarbetarna att anamma såväl 

som för organisationens ledning att arbeta kring. De yttre perspektiven måste dock 

kompletteras med inre fenomen, vilka ledningen i sin tur sätter ramarna för. Samtidigt som 

ledningen skapar och ansvarar för förutsättningarna för en kollektiv identitet så är det en 

ömsesidig process som kräver medarbetarnas engagemang och intresse. Detta kan återigen 

exempelvis handla om personalfester såväl som konferenser (Argyris, 1998, Bakka m. fl. 

1999: 118, Morgan, 1999: 43). 

 

Som nämnt i resultatredovisningen4 finns det en tvetydlighet kring visionen och vikten av 

denna. Här blir problematiken uppenbar. Om visionen enbart blir ledningens vision är det 

svårt att förankra den i medarbetarnas relation till organisationen. Återigen belyses vikten av 

att visionen är förverkligad på individnivå såväl som gruppnivå. I dessa fall kan visionen 

upplevas som en abstraktion, det vill säga att den är svårtillgänglig för medarbetarna. Om 

ledningen inte är medvetna eller uppmärksammar detta kan det innebära komplikationer för 

organisationen i ett längre perspektiv. Om medarbetarna varken ser eller förstår visionen kan 

denna omöjligtvis fungera som ett verktyg för att skapa gemenskap och en känsla för 

organisationen. Detta kan i sin tur resultera i att medarbetarna medvetet och omedvetet 

motarbetar visionen och därmed organisationen som helhet (Granberg & Ohlsson, 2000: 61). 

Delade meningar kring organisationens vision kan underminera verksamheten som helhet.  

Om ledningen däremot är medvetna om detta och uppmanar till ett kritiskt tänkande och 

reflektion angående visionen kan detta genera fördelar såsom exempelvis en utveckling av 

organisationens inre verksamhet (Morgan 1999: 81).  

 

Alla organisationer strävar efter att utvecklas och en stagnering av verksamheten skulle anses 

förödande. Därför kan delade meningar inom organisationen skapa en dynamisk process som 

kan gynna verksamheten i ett långsiktigt perspektiv. Ledningen blir återigen en viktig aktör i 

att skapa ett samspel och en dialog kring organisationens mål och värderingar (Bakka m. fl. 

1999: 121).    

 

 

                                                 
4 se sida 26 
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7.2 Medarbetarskap och lojalitet 

Utifrån våra informanter beskrevs ledningen som en viktig aktör för att skapa enighet på 

arbetsplatsen. Ledningen skapar alltså förutsättningar för den rådande kontexten men det är 

fortfarande upp till individen att anamma denna. Att bli en del av en kontext innebär att 

medarbetaren verkligen tror på det som erbjuds och förmedlas (Modig, 1991: 87). En 

reflektion och ett kritiskt tänkande kan utveckla en verksamhet (Modig, 1991: 16). För att 

detta överhuvudtaget skall ske krävs det dels ett långsiktigt tänkande men även att ledningen 

tillåter detta och inte underminerar individen (Appelbaum m. fl.1999: 241).  

 

En tydlig vision kan underlätta för medarbetarnas möjlighet att relatera till deras arbetsplats. 

Genom detta skapas förutsättningar för att bättre kunna identifiera sig med verksamheten, 

vilket kan vara ledningens verktyg för att skapa en framgångsrik organisation. Om 

medarbetarna känner en osäkerhet kring organisations vision kan detta skapa en illojalitet 

gentemot verksamheten. Det blir därför ytterst viktigt att visionen syftar till ett fenomen som 

individen kan relatera till (Appelbaum m. fl. 1999: 241). Detta visas tydligt på HiQ Skåne AB 

eftersom medarbetarna inte befinner sig på samma arbetsplats. Å andra sidan kan denna 

komplexa situation givetvis skapa lojala medarbetare. Genom att sprida ut verksamheten, då 

medarbetarna befinner sig på olika projekt under en längre tid, förstärks värdet av ett 

ömsesidigt förtroende mellan ledningen och medarbetarna.  

 

Informanterna talar alla om egna initiativ i det dagliga arbetet, vilket vi anser kan gynna 

organisationen som helhet. För att en organisation skall få ta del utav en individs kunskap på 

ett tillfredställande vis bör arbetsklimatet genomsyras av trygghet såväl som lojalitet. Det bör 

påpekas att det är ledningen som styr verksamheten men verksamheten i sig består av 

individer, direkt knutna till ledningens direktiv. Detta innebär ett ansvarstagande från båda 

sidor som tillsammans kan skapa en lönsam helhet (Appelbaum, m. fl. 1999: 234). Detta går 

hand i hand med en stabil och tydlig organisationskultur.   

 

7.3 Organisationskultur 

Ingen av våra informanter gav samma svar på frågan om de kunde beskriva HiQ Skåne AB: s 

vision, vilket förmedlar faran vid en alltför abstrakt och svårförståelig vision (Granberg & 

Ohlsson, 2000: 60). En reflektion och kritiskt tänkande kring organisationens vision kan 

medföra en insikt kring varför visionen inte genomsyrar alla nivåer inom verksamheten 
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(Senge, 1999: 211). Ett sätt för ledningen att motverka detta kan vara genom användandet av 

myter och metaforer. På så sätt kan en vision förenklas och bli begriplig för medarbetarna. Å 

andra sidan kan myten motverka sig själv genom att den kan upplevas som manipulerande 

och förlöjligande (Morgan, 1999: 159).  

 

Sociala aktiviteter, exempelvis nämner informanterna fester såväl som pubar och konferenser, 

vilka kan ses som en form av belöning och konkreta verktyg för att skapa en gemenskap inom 

en organisation. De kan därmed liknas vid yttre perspektiv, nämligen synliga händelser hos en 

organisation som syftar till att beskriva organisationskulturen. En yttre händelse kan 

sammansvetsa medarbetarna och därigenom driva igenom en dialog kring inre och mer 

svåråtkomliga begrepp som attityder och normer (Bakka m.fl. 1999: 139). 

 

Att skapa en organisationskultur kräver ett långsiktigt tänkande kring verksamhetens 

värderingar och på vilka sätt dessa skall spegla alla nivåer inom organisationen. Återigen kan 

detta resonemang kopplas till ledningens ansvar och funktion. En av ledningens kärnuppgifter 

är att tyda organisationens utveckling både internt och externt. Detta kan exempelvis ske 

genom att denna ställer sig frågor, som vad vill vi och vart är vi på väg? Genom detta skapar 

sig ledningen en tolkande roll och kan på så vis styra organisationens aktiviteter (Bakka m. fl. 

1999: 118). Detta främjar gemenskapen inom organisationen samtidigt som en ökad förståelse 

av organisationskulturen, vilket underlättar för ett arbete kring visioner. Vidare blir det alltså 

betydande att ledningen lyfter fram individuella skillnader i organisationen (Bakka m .fl. 

1999: 126). Trots att den kollektiva identiteten på många vis kan stärka verksamheten som 

helhet får individens betydelse inte förringas. Detta kan förhindras genom ett synligt 

ledarskap, det vill säga att ledaren genom sin närvaro försöker att skapa ett trivsamt och öppet 

klimat. Detta förenklas om organisationen har en enkel struktur, något som bidrar till en 

öppnare relation på arbetsplatsen (Argyris, 1998).       

 

Det kan dras paralleller mellan en organisation och ett samhälle. Varje enhet inom en 

organisation präglas av de individer som är verksamma där. Därigenom skapas olika 

kontexter såväl som normer inom en organisation. Detta kan grundas i olika professioner 

såväl som av olika värderingar. Utmaningen för ledningen blir återigen att koppla samman 

subkulturella grupperingar för att därigenom skapa en gemensam värdegrund (Ehn & Löfgren 

2001: 11, Morgan 1999: 155). Informanterna talar om fester där de inte ens visste vilka som 

var ”HiQ: are”. Sociala aktiviteter kan användas för att förhöja organisationsandan men detta 
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är inte tillräckligt i sig. Om medarbetarna inte är medvetna om varandras existens inom 

organisationen kan inte en gemenskap uppkomma (Morgan, 1999: 81). Här kan 

kommunikationen fungera som ett verktyg.  

 

7.4 Kommunikation 

Vertikal kommunikation beskrivs som den typ av interaktion som sprids mellan ledningen och 

medarbetarna (Jacobsen & Thorsvik 2002: 349) och skulle exempelvis kunna utgöras av de e-

mail som informanterna beskriver som kommunikativa verktyg. Ledningen skickar ut direktiv 

och information som beskriver och påverkar medarbetarnas arbetsuppgifter. I en organisation 

blir detta naturliga och kommunikativa medel som på ett snabbt vis sprider verksamhetens 

riktlinjer. Tekniken genererar positiva aspekter i det dagliga arbetet gällande HiQ eftersom 

medarbetarna inte alltid befinner sig i samma lokaler (Jacobsen & Thorsvik 2002: 349, Säljö, 

2000: 195). Vare sig informationen och direktiven passeras via mellanledet eller fungerar som 

en direkt länk till medarbetarna finns en fara för egna tolkningar av materialet. Detta kan ske 

både omedvetet och medvetet men förstärker betydelsen av tydlighet hos ledningen (Jacobsen 

& Thorsvik, 2002: 350). En tydlig och rak kommunikation går hand i hand med en förankrad 

vision. För att medarbetarna överhuvudtaget skall kunna förstå visionen måste 

kommunikationen fungerar (Säljö, 2000: 105).   

 

I en organisation där medarbetarna inte befinner sig i samma lokaler eller för den delen inte 

ens på samma företag, blir kommunikationen allt mer relevant och komplex. Ett sätt att 

kommunicera kan härmed vara via möten. Oavsett om kommunikationen är av vertikal eller 

horisontell karaktär är den fysiska närheten betydande (Jacobsen & Thorsvik, 2002: 355). 

Brist på möten såväl som närvaro vid dessa problematiserar kommunikationen avsevärt. Detta 

kan resultera i svårigheter med att grunda relationer där tillit och förståelse upprättas och 

bibehålls, vilket är grundläggande för en välmående organisation. Återigen poängteras 

ledningens roll i att skapa en främjande miljö, dock är medarbetarens eget engagemang 

betydande för att detta skall ske (Jacobsen & Thorsvik, 2002: 354ff).  

 

Våra informanter talar om informell kommunikation och att arbetsdelegeringen sker ”lite mun 

till mun”, vilket vi anser förstärker Ekmans perspektiv kring småprat. Småprat är en form av 

informell och horisontell kommunikation, vilket innebär att medarbetarna har möjlighet att 

föra en dialog kring organisationens normer utanför bestämda möten. Detta kan resultera i att 
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normer, och i ett förlängt perspektiv även visionen, kan omskapas. Detta kan stärka 

organisationen om ledningen medvetet arbetar och använder småpratet som en naturlig 

kommunikation i den dagliga verksamheten (Ekman, 1999: 241, Jacobsen & Thorsvik, 2002: 

362, Säljö, 2000: 105).  

 

Om organisationen arbetar utifrån en tydlig och kommunicerbar vision kan småpratet fungera 

som ett verktyg för att genomsyra verksamheten. En tydlig anda inom en organisation 

förenklar för exempelvis en nyanställd att anamma de normer och värderingar som är 

rådande. Detta underlättar dessutom för medarbetarens förmåga att tolka och förstå de direktiv 

och information som flödar vertikalt och horisontellt. Detta resonemang kan dessutom 

appliceras på medarbetarens förmåga att förstå organisationens vision (Modig, 1991: 87) 

 

Det bör påpekas att småpratet är konstruerat av någon för någon inom en specifik kontext. 

Denna genomsyras av en viss uppsättning av normer som är direkt förankrade i det 

sammanhanget, vilket styr medarbetarens agerande och kommunicerande. Även om individer 

kollektivt försöker tolka exempelvis oklara direktiv är tolkningen alltid styrd av den kontext 

som är rådande. Småpratet är ett viktigt bidrag men får inte likställas vid formella 

styrdokument och skrifter. Den information som genereras från exempelvis ett möte är en 

individs tolkning av riktlinjer. Denna skildring behöver därmed inte innebära hela sanningen 

utan kan just omtolkas. Om småpratet är det enda informationsflödet finns en risk för att 

information omvandlas, vilket ytterligare stärker vikten av att aktivt deltaga vid möten 

(Ekman, 1999: 244).  

 

Det sociokulturella perspektivet förstärker värdet av en kommunicerbar och förståelig vision 

samtidigt som den sociala konstruktionen poängteras. Organisationens vision är skapad vid 

grundandet av verksamheten och syftar på många vis till att skapa en gemensamhet såväl som 

lönsamhet för organisationen (Bakka m. fl. 1999: 144). Vid en anställning möter 

medarbetaren en konstruerad och etablerad kontext, vilken ledningen är måna om att 

bibehålla. Härigenom skapas en process i vilken ledningen förutsätter att individen tillämpar 

de normer som är rådande. Detta kan ske muntligt såväl som skriftligt genom exempelvis 

berättelser (myter) och stadgar. På detta sätt så kan den kunskap som finns inom 

organisationen spridas vidare till nyanställda (Säljö, 2000: 36).  
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En vision kan alltså spridas på en rad olika vis exempelvis genom myter och småprat. Men för 

att kommunikationen skall fungera som ett verktyg får inte visionen upplevas som en 

abstraktion då detta innebär att medarbetarna omöjligtvis kan anamma och relatera till den. 

Därför kan visionen inte spridas. En fungerande och stark organisationskultur där 

medarbetarna har förtroende och är lojala gentemot ledningen kan här ses som förutsättningar 

för att sprida en vision.  

 

8. Diskussion 

___________________________________________________________________________ 

Denna del syftar till att diskutera de resultat som uppsatsen genererat. Vi kommer att ta 

hänsyn till olika faktorer som kan ha påverkat de svar vi fått och ge förslag till fortsatt 

forskning inom området. 

___________________________________________________________________________ 

 

Denna uppsats syftar till att besvara frågan hur en vision blir en organisations vision. Ämnet 

är komplext och det är svårt att peka på ett konkret svar. De begrepp som uppsatsen 

behandlat, det vill säga vision, mål, medarbetarskap, lojalitet, organisationskultur och 

kommunikation, kan tillsammans ses som förutsättningar och verktyg för att en vision skall 

förankras i alla nivåer inom en organisation.  

  

Vi valde en kvalitativ metod för att belysa HiQ Skåne AB. De resultat som uppsatsen 

genererat kan därför inte appliceras på alla konsultföretag eller inte heller på hela HiQ. Vi vill 

poängtera att vi enbart genomfört fem intervjuer och att dessa på intet sätt kan respresentera 

en fullständig bild av vår problematik såväl som för HiQ Skåne AB. Dock visar empirin på 

intressanta faktorer som faktiskt existerar och därmed försvårar det visionära arbetet. Dessa 

faktorer hade kunnat se annorlunda ut om vi hade valt att intervjua andra anställda på HiQ 

Skåne AB. Här finns utrymme för kommande forskning, nämligen att dels belysa hela HiQ 

AB eller att testa vårt resonemang på ett annat företag.  

 

Genom observationen kunde vi innehämta så pass mycket intryck och material så att en 

tillfredställande intervjuguide konstruerades. Detta underlättades av den öppenhet som 

genomsyrade HiQ Skåne AB.    
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Att samla en hel organisation kring ett synsätt är en utmaning på flera vis. Att skapa ett 

gemensamt system av värderingar som skall internaliseras och accepteras inom samtliga delar 

kräver en medvetenhet och ett långsiktigt perspektiv. Om visioner inte förstås av alla 

medarbetare leder det till svårigheter med att tala om en enhetlig organisationskultur, vilket i 

sig kan bidra till en underminering av hela organisationen.  För att detta inte ska ske måste 

den vision som ledningen använder vara så pass tydlig att alla anställda faktiskt kan förstå 

den.  

 

En metafor eller en myt kan på många vis skapa en ökad identifikation såväl som förståelse 

för en vision. Detta förutsätter att individen kan behärska språket samt har en kunskap om 

organisationen. En sådan förståelse kräver en långsiktighet från båda parter såväl som ett 

ömsesidigt engagemang. Det bör poängteras att en språkförståelse i det här sammanhanget 

inte nödvändigtvis handlar om att kunna prata svenska, utan snarare en förståelse av det 

sociala språk som är rådande inom kontexten. Detta kan belysas genom småpratets betydelse 

inom en organisation. Alla kontexter utgörs av för den en unik uppsättning av normer och 

språk, vilket genererar ett visst beteende, återigen specifikt för kontexten. Härmed kan 

subkulturella grupperingar uppkomma inom en organisation, något som ytterligare 

komplicerar arbetet med visioner. Detta kan direkt förankras i HiQ Skåne AB: s verksamhet 

då exempelvis ett tjugotal konsulter kan befinna sig tillsammans på ett annat företag och 

därigenom skapa en egen kontext. Denna problematik kan dras till sin spets när medarbetarna 

har slutfört projektet och då återvänder till HiQ Skåne AB där en annan kontext råder.  

 

Det är väldigt lätt att skriva att en vision ska vara klar och tydlig men det är desto svårare att 

faktiskt konstruera en sådan. Återigen har individer olika förutsättningar och olika 

kontextuella erfarenheter, vilka leder till olika uppfattningar och tolkningar av händelser och 

information. Olika uppfattningar kring ett fenomen, som exempelvis en vision eller en 

arbetsuppgift, kan genom en diskussion skapa ett större perspektiv och en dynamisk 

arbetsplats. För att detta skall kunna ske måste en form av öppenhet och en fungerande 

kommunikation genomsyra organisationen. 

 

Ledningen är den aktör som skapar förutsättningar för en fungerande och välmående 

organisation. Om medarbetarnas betydelse förringas skapas en problematik gällande 

förverkligandet av organisationens vision genom hela bolaget eftersom medarbetarna faktiskt 

är bolaget. Detta blir särskilt aktuellt för HiQ Skåne AB eftersom medarbetarna inte har en 
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konkret produkt att samlas kring. Istället utgör individerna själva kärnan i verksamheten. Det 

är en komplex uppgift ett ena dessa kring gemensamma mål eftersom de är just individer och 

därmed olika. Detta innebär att medarbetare uppfattar och tolkar ledningens beteende utifrån 

olika premisser. Yttre ramar såsom exempelvis en konjunktur eller lagar styr verksamheten på 

olika vis. Genom detta har ledningen ett ansvar för att tolka samhällsutvecklingen på ett 

tillfredställande sätt för organisationen. Att enbart presentera en tolkning är inte tillräckligt 

utan ledningen måste förmedla denna så att medarbetarna accepterar och förstår den. Givetvis 

är det relevant för individen att även själva följa de händelser som påverkar organisationen 

och därigenom deras arbete. Det är dock ledningen som förmedlar den ståndpunkt som 

organisationen som helhet skall följa. Återigen ligger en lojalitet och ett engagemang som 

grund för att medarbetarna skall följa ledningens målbilder.   Detta skulle exempelvis kunna 

ske genom en konferens där organisationens riktlinjer presenteras, vilket kan följas av en 

personalfest. Vidare kan en löneförhöjning, ett beröm eller en social aktivitet dessutom ha 

betydelse. Organisationens logotyp kan dessutom fungera som en yttre konkret symbol, vilken 

kan sägas symbolisera verksamheten och särskilja den från konkurrenter. Men den kan även, 

vid ett flitigt användande, fungera som ett sätt att samla medarbetarna kring ett yttre tecken 

och därigenom skapa en form av gemenskap och en känsla för företaget.  

 

En öppen och trivsam anda beskrivs som betydande förutsättningar inom en 

organisationskultur. För att detta ska råda är det viktigt att ledningen i sitt dagliga arbete 

uppmuntrar medarbetarna till ett kritisk tänkande för att därigenom utveckla individen såväl 

som organisationen. På så vis kan lojalitet och förtroende skapas och därigenom ett öppet 

arbetsklimat, vilket kan resultera i en mer stabil och trygg organisation. Här kan visionen 

fungera som ett hjälpmedel för ledningen. Kommunikationen blir här en fundamental faktor. 

För att en vision skall fungera som ett verktyg får inte denna upplevas som en abstraktion och 

därför måste kommunikationen vara tydlig.  

 

En vision som förstås av medarbetarna kan skapa en framgångsrik organisation men det beror 

på hur de definierar begreppet framgångsrikt. Alla individer känner inte alltid ett behov av att 

arbeta utifrån visioner utan istället kan dessa uppfattas som flummiga. Även om så är fallet är 

det upp till den enskilda medarbetaren att skapa en förståelse för visionen utifrån de 

förutsättningar som ledningen erbjudit. Här kan skriftspråket ha en betydelse. Ett 

styrdokument kan vara ett sätt för ledningen att sprida visioner på ett konkret och kanske mer 

lättillgängligt sätt. Trots detta måste individen välja om denna vågar vara en del av en helhet.  
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Att använda organisationens egen kompetens inom verksamheten kan vara ytterligare sätt för 

ledningen att ge förtroende på ett symboliskt sätt. Detta kan exempelvis yttra sig vid 

konferenser där ledningen ber en anställd hålla ett föredrag. Dock finns risken att samma 

kunskap florerar inom organisationen, vilket bidrar till att kunskapen kan stagnera. Det är 

viktigt med ett flöde från andra perspektiv, exempelvis en annan konsult eller föreläsare, å 

andra sidan kan användandet av egen kompetens fungera som medel för att konstant 

reproducera organisationskulturen.   

 

Vi inledde uppsatsen med att använda oss av klyschan ”vi sitter alla i samma båt”. Frågor som 

har uppkommit under uppsatsens gång blir således vilken typ av båt? Vem ror? Vem sitter 

var? Vill alla att båten skall röra sig framåt? Har vi åror? Tillåts vi att kritisera färdrinktingen? 

Resonemanget kan pågå i evighet och dras till sin absoluta gräns. Faktum är att vi aldrig kan 

besvara dessa frågor fullt ut om visionen är otydlig, men vi kan peka på förutsättningar som 

tillsammans kan bidra till att en vision blir organisationens vision.  
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Intervjuguide  
 
Bakgrund 
 

? (Ålder) 
? (Kön) 
? Grundutbildning? 
? Tidigare anställningar? 
? Hur länge anställd inom företaget? 
? Vilken position har du? Hur länge?  
? Andra positioner inom företaget? 
? Huvudsakliga arbetsuppgifter? 
? Kortfattad beskrivning av arbetsdag. Vad är det första/sista du gör när du kommer/går? 

 
  
 

? Beskriv företagets mål (vad vill vi uppnå?) 
? Beskriv företagets vision (drömmar/utopi) 
? Hur är företaget uppbyggt? Kan du beskriva företagets uppbyggnad? 
? Hur delegeras arbetsuppgifter? Hur vet du vad du ska göra under dagen? 

 
 
 
 

? Upplever du att företaget når målen? (företaget är framgångsrikt) 
? Vad innebär detta för dina arbetsuppgifter? (Positivt/negativt) 
? Karriärmöjligheter inom företaget? Är detta viktigt? 
? Ser du några yttre hotbilder mot företaget? Vad skulle dessa innebära? 

 
 
 
 

? Upplever du att företaget har förändrats 5 år tillbaka i tiden? Påverkan vision? 
? Fördelar och nackdelar med eventuell förändring (expansion)? 
? Hur tror du att företaget kommer att fungera om ett år? (beskriv skillnaderna) 

 
? Kan du ge exempel på hur kommunikation sprids inom företaget? (information) 
? Hur förmedlas företagets vision? Hur och när fick du reda på den? 
? Hur förmedlas företagets vision utåt (samhället)? 
? Varför företaget? (kundperspektiv)  

 

 

 

 

 

 


