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Syfte Uppsatsens syfte är att undersöka hur de anställda på Jensens 

Bøfhus Malmörestaurang upplever att det är att arbeta i ett företag 
med en ledning och en organisationsstruktur från ett annat land. 

 
Frågeställning Hur upplever de anställda på Malmörestaurangen att Jensens 

Bøfhus, ett danskt företag, verksamt på båda sidor av 
Öresundsregionen, implementerar och kommunicerar sin 
organisationskultur internt på Malmörestaurangen? 

 
Metod Uppsatsen bygger på en kvalitativ fallstudie av Jensens Bøfhus 

Malmörestaurang. För att besvara uppsatsens syfte och 
frågeställning var kvalitativa djupintervjuer med ett antal anställda 
på Malmörestaurangen den bäst lämpade metoden. Vi genomförde 
djupintervjuer med sex stycken anställda på Malmörestaurangen. 

 
Slutsatser I Jensens Bøfhus välkomstmapp och på företagets hemsida 

beskrivs kommunikationen och ledarskapet inom organisationen 
som präglat av en stark hierarkisk styrning. I relation till detta 
visar denna fallstudie att den hierarkiska organisationsstyrning inte 
praktiseras på Jensens Malmörestaurang där intervjupersonerna 
upplever att de är på samma nivå oavsett befattning. Trots de 
kulturella olikheter som intervjupersonerna ger uttryck för och 
också säger sig vara medvetna om, ger de uttryck för att trivas på 
sin arbetsplats och vara nöjda med den danska organisations- 
uppbyggnaden, vilken ur svensk synvinkel kan ses som präglad av 
regler och kontroll. Kanske beror detta på att de har socialiserats in 
i organisationen successivt och därmed känner större tillhörighet 
till organisationskulturen än nationalkulturen. 
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1 Inledning 
Den 1 juli år 2000 invigdes den omtalade Öresundsbron. Regionerna på båda sidor var 

plötsligt i fokus och många undrade vad detta skulle betyda för befolkningen i området. Bron 

mellan de två grannländerna hade redan funnits där mentalt under några år, fler och fler 

företag hade valt att etablera sig på båda sidor sundet och att ha kollegor från respektive 

grannland sågs inte som något ovanligt.  

    I och med denna ökade integrering med varandra har även kommunikationen mellan 

danskar och svenskar ökat. När vi läste delkursen Strategisk kommunikation ingick bland 

annat Jesper Falkheimers avhandling Att gestalta en region, som kurslitteratur och det var i 

samband med våra studier av denna bok som vår uppsatsidé började växa. Falkheimer belyser 

i sin avhandling många intressanta aspekter på Öresundregionen och det tillsammans med vårt 

intresse för internkommunikation blev grunden för denna uppsats. 

1.1 Bakgrund 

Kommunikationens roll inom organisationer har alltid haft en central roll men den har också 

förändrats och blivit allt viktigare under de senaste decennierna. Allt fler företag har vuxit sig 

stora och expanderat, vilket i sin tur innebär att många kulturer möts och krockar på 

arbetsplatser runt om i världen. Att kommunicera internt på ett företag där medarbetarna har 

skilda kulturer kräver stor förståelse och förkunskap om den främmande kulturen.  

   Företagsledare och kommunikatörer på mångkulturella företag måste anpassa ledarskapet 

och kommunikationen efter medarbetarnas kulturella preferenser, något som är allt annat än 

problemfritt. I organisationer där ledningen lever i ett land med en kultur som skiljer sig från 

det land och kultur som medarbetarna lever i, är det inte bara förmågan att kommunicera rent 

språkligt som sätts på prov utan också omständigheterna runt omkring, den interkulturella 

förståelsen med skilda normer, värderingar, attityder, roller, åsikter, etcetera. När man 

spontant tänker på skilda kulturer och kulturkrockar associerar troligtvis de flesta till 

segregationen mellan svenskar och invandrare i förorten. Det är inte självklart att vi är 

uppmärksamma på att det faktiskt råder stora kulturella avstånd även om det geografiska 

avståndet är kort.  

Den kollektiva kulturella programmeringen som inleds när vi fortfarande ligger i 

vaggan, och som fördjupas och förstärks i förskolan, skolan och yrkeslivet, övertygar 

oss om att vi är normala och att alla andra är konstiga. (Lewis, 1997:30) 
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   Det faktum att vi lever i Öresundsregionen där två länder möts gjorde att det kändes 

intressant att studerar hur en dansk organisation som har etablerat sig i Sverige hanterar 

eventuella kulturkrockar. Tanken på att det skulle råda stora kulturskillnader mellan svenskar 

och danskar kändes, åtminstone för oss två, främmande, vi är ju grannländer och fenomenet 

Öresundsregionen upplever vi har ökat vår samhörighet än mer.  

   Vår nyvunna nyfikenhet kring detta medförde att vi den 1 november 2005 deltog i ett 

seminarium som anordnades Öresund Network med titeln Effektiv kommunikation og ledelse 

over Øresund, i Köpenhamn (se vidare avsnitt 2.1.) 

1.2 Problemformulering 

Uppsatsen är en fallstudie av organisationskommunikationen i den danska restaurangkedjan 

Jensens Bøfhus Malmörestaurang. Det faktum att företaget har funnits och verkat i Danmark i 

14 år innan det 1998 öppnade sin första restaurang i Sverige, tror vi bidrar till att 

organisationskommunikationens roll är avgörande för hur ledarskapsstrukturen och 

företagskulturen kommuniceras på den svenska sidan.  

   Olika länder använder olika organisationsstrukturer, i Sverige är det mer vanligt med så 

kallade platta organisationer men hur fungerar det när exempelvis en organisation som är 

uppbyggd mer hierarkiskt ska tillämpa sin struktur på oss svenskar? Med detta som bakgrund 

är vi intresserade av att ta reda på hur ett utländskt företag handlar när de etablerar sig i 

Sverige. Anpassar organisationen sig till den nya kulturen med risken att förlora sin identitet, 

eller applicerar man sina egna sätt att styra organisationen även i det nya landet?  

   I den föreliggande uppsatsen kommer den interna organisationskommunikationen på 

Jensens Bøfhus Malmörestaurang att analyseras med kopplingar till interkulturell 

kommunikation. 

1.3 Syfte och frågeställning 

Uppsatsens syfte är att genom en fallstudie på Jensens Bøfhus Malmörestaurangen undersöka 

och analysera hur de anställda upplever att det är att arbeta i ett företag med en ledning och en 

organisationsstruktur från ett annat land. Detta syfte leder därmed fram till följande 

övergripande frågeställning: 

 

Hur upplever de anställda på Malmörestaurangen att Jensens Bøfhus, ett danskt företag, 

verksamt på båda sidor av Öresundsregionen, implementerar och kommunicerar sin 

organisationskultur internt på Malmörestaurangen? 
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Utifrån denna övergripande frågeställning följer nedanstående delfrågeställningar: 

• I vilken utsträckning är de svenska medarbetarna på restaurangen i Malmö medvetna om 

företagets mål och visioner? 

• Hur ser ledarskapet och kommunikationen ut på Malmörestaurangen? 

• Hur fungerar samarbetet med Malmörestaurangens distriktschef? 

Utifrån dessa frågeställningar görs en analys av Malmörestaurangens organisations-

kommunikation och hur det påverkar det dagliga arbetet. Därmed kommer uppsatsen att ha en 

klar koppling mellan begreppen organisationskommunikation och kommunikationsstruktur. 

Detta innebär att uppsatsen kommer att behandla K:et (kommunikation) inom MKV (medie- 

och kommunikationsvetenskapen).  

1.4 Avgränsningar 

Den empiriska studien är avgränsad till en fallstudie på Jensens Bøfhus restaurang i Malmö. 

Vi valde Malmörestaurangen dels eftersom den ligger på den svenska sidan i 

Öresundsregionen, dels eftersom detta var Jensens Bøfhus första etablering utanför Danmark. 

Det faktum att vi båda har erfarenhet från restaurangbranschen medförde att valet kändes 

naturligt. Uppsatsen är avgränsad till ett mottagarperspektiv då analysen enbart belyser 

mottagarnas (de anställda på Malmörestaurangen) syn på sändarnas (den danska ledningen) 

tillvägagångssätt att förmedla mål och visioner och att kommunicera. Uppsatsen belyser också 

hur mottagarna upplever ledarskapet på sin arbetsplats, det vill säga Malmörestaurangen. 

1.5 Öresundsregionen 

Öresundsregionen är ett centralt tema i uppsatsen vilket kräver en tydlig definition av vilka 

områden som regionen innefattas av samt några korta men relevanta fakta kring regionen. De 

organisationer som verkar inom Öresundsregionen har mer eller mindre skilda definitioner på 

vilket område som innefattar regionen. Öresundskommittén har beslutat om en officiell 

definition av Öresundsregionen. Enligt kommitténs fastslagande består regionen av Skåne på 

den svenska sidan och Själland, Lolland-Falster, Mön och Bornholm på den danska. Regionen 

som sådan har alltid existerat men det var först i samband med Öresundsbrons öppnande år 

2000 som regionen fick en fast förbindelse och därmed märktes en markant ökning av 

mobiliteten i regionen (www.oresundsregionen.org). 

   I januari år 2005 hade regionen cirka 3,6 miljoner invånare och av dessa bor två av tre på 

den danska sidan. Regionen har i dagsläget över 170 000 företag och en arbetskraft på cirka 

 7



1,8 miljoner människor. Under år 2005 arbetspendlade cirka 9200 personer dagligen över 

Öresundsbron och sammanlagt under år 2004 reste 27 miljoner människor över Öresund. Av 

dessa består tre fjärdedelar av invånare i Öresundsregionen. Dessa fakta påvisar att regionen i 

hög grad är mobil och därmed är integreringen mellan svenskar och danskar mycket stor i 

regionen (www.oresundsregionen.org). 

1.6 Jensens Bøfhus 

Den danska restaurangkedjan Jensens Bøfhus är en organisation som uppfyller samtliga av de 

kriterier som ställdes (se metodkapitel 4.2) och som därmed tros kan ge relevant empiriskt 

material för att nå syftet med uppsatsen och besvara frågeställningen. 

   Jensens Bøfhus har verkat i Danmark sedan 1984 och öppnade sin första restaurang utanför 

Danmark i Malmö år 1998. Organisationen är ett konceptföretag vilket innebär att samtliga av 

företagets restauranger lyder under gemensam policy, företagsstruktur, visioner och mål. 

Jensens Bøfhus har sitt huvudkontor i danska Odense där majoriteten av de anställda är 

danskar. Idag har företaget 29 danska och tre svenska restauranger med sammanlagt drygt 

1200 anställda och 3,5 miljoner gäster per år. 

   På Jensens Bøfhus restaurang i Malmö heter restaurangchefen Rolf Leander och han har 45 

personer anställda, varav fyra av dessa har delvis danskt ursprung. För att ledningen i Odense 

ska ha möjlighet att följa upp alla sina restauranger har man delat in samtliga restauranger i 

fyra olika distrikt där vart distrikt har en distriktschef som har ansvar för restaurangerna i sitt 

distrikt. Det betyder att restaurangchefens närmaste chef är denne distriktschef, viken i sin tur 

har en chef över sig. Högst upp på den hierarkiska pyramiden sitter Jensens Bøfhus ägare och 

vd, Palle Skov Jensen. (Intervju med Rolf Leander, restaurangchef i Malmö, 1/12-05). 

   Jensens Bøfhus har valt att kalla sin organisationsuppbyggnad för Omvänd pyramid, vilken 

ser ut enligt följande: 

 

 

Figur 1: Jensens omvända pyramid (www.jensens.se) 
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Med denna pyramid vill man påvisa att det är gästerna och personalen på golvet som formar 

organisationen utifrån de från företagsledningen givna ramarna. Restaurangchefe 

exemplifierar detta; Gästerna är egentligen våra chefer så det är dem som bestämmer hur vi 

ska göra och hur vi ska agera här (Intervju 1/12-05). 

1.6.1 Välkomstmapp 

Alla nyanställda inom Jensens Bøfhus får ett dokument kallat Välkomstmapp då de påbörjar 

sin anställning och genomgår introduktionsutbildningen Basic 1. Mappen innehåller bland 

annat historik kring företaget, vilka krav som ställs på de anställda, befattningsbeskrivningar 

och produktbeskrivningar. Välkomstmappen ska även fungera som redskap för de anställda då 

eventuella frågor dyker upp. Denna välkomstmapp har även stor betydelse för 

kommunikationen av konceptet kring Jensens Bøfhus, dess affärsidé, företagskultur och 

organisationsstruktur. Eftersom uppsatsens syfte är att ur ett mottagarperspektiv belysa hur de 

anställda upplever att det är att jobba i ett företag med en ledning och en organisationsstruktur 

från ett annat land, kommer välkomstmappen att fungera som referensram till den fallstudie 

som har genomförts. 
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2 Kultur 
Detta kapitel inleds med en mindre sammanfattning av vad som diskuterades på 

ledarskapsseminariet i Köpenhamn (1/11-05) därefter följer en kort presentation av 

kulturbegreppet. De beskrivningar av dansk respektive svensk kultur/företagskultur som 

seminariedeltagarna talar om är enbart dessa personers personliga erfarenheter och åsikter. 

Därmed är dessa kulturbeskrivningar inget teoretiskt hållbart material utan beskrivningarna 

ska enbart fungera som en inledande bakgrundsbeskrivning och intresseväckare och eventuellt 

som underlag till vidare forskning av dansk-svensk företagskultur. 

2.1 Erfarenheter av dansk- svenska kulturskillnader  

Den 1 november 2005 anordnade Öresund Network seminariet Effektiv kommunikation og 

ledelse over Øresund, i Köpenhamn vid vilket vi deltog.  I seminariet deltog bland annat Lars 

Karlsson, vd för svensk-danska CMP, Susanne Larsen, adm. direktør för SAS Danmark A/S 

och Sven Windahl, professor i kommunikation och grundare av Nordisk kommunikation A/S.  

   Sven Windahl berättade bland annat att svenska ledare är rädda för att vara auktoritära och 

ofta samtalar med sina medarbetare för att nå ett gemensamt beslut. En kulturskillnad som 

Windahl poängterade speciellt är den svenska otydligheten. Han menar att svenskar är rädda 

för att vara auktoritära och detta färgar av sig på sättet att kommunicera, något som ofta bidrar 

till missförstånd. Även den beslutsfattande processen med planering och verkställande är 

mycket annorlunda i de olika kulturerna. Hur besluten fattas, hur lång tid det tar att komma 

framtill besluten och hur slutgiltiga de tagna besluten är, är alla faktorer som påverkas av 

vilka kulturer som är inblandade i processen (Lewis, 1997). Enligt Windahl föredrar svensken 

planering innan verkställande medan dansken prioriterar i motsatt ordning.  

   Detta påpekade även danska Susanne Larsen som hade uppfattning om att det är typiskt 

svenskt att ompröva beslut. Hon menar att när en dansk chef har fastslagit ett beslut så är det 

detta som gäller, det är vanligtvis inget man diskuterar kring utan det verkställs utan några 

diskussioner. 

   Enligt Lars Karlsson är danska företagsledare raka, öppna och kritiska och tar ofta snabba 

beslut. Svenska företagsledare är enligt Karlsson istället, planerande och kontrollerande och 

tar varsamma beslut. Karlsson menar också att i motsats till dansken väljer svensken oftast att 

delegera medan den danska kulturen präglas av direkta top-down beslut, det vill säga 

beslutsfattandet görs av den högsta ledningen istället för att delegera ut ansvar och 

beslutsfattande till anställda på olika nivåer i organisationen. Svenska medarbetare är vana vid 

 10



att vara delaktiga i många av besluten som tas inom företaget och dialogen mellan chef och 

medarbetare är också central i svenskstyrda företag. 

   Seminariet avslutades med en worskshop med gruppuppgifter som utmynnade i en 

slutdiskussion kring erfarenheter kring kommunikation och ledarskap där alla medverkande 

fick berätta om sina egna erfarenheter. Utifrån denna diskussion har Øresund Network 

utformat en Erfaringskatalog.  

2.2 Bakgrunden till kulturskillnader 

Kultur är något som är inlärt och härstammar från den sociala miljön och är således inget som 

är nedärvt. Kultur är exempelvis de normer, värden, regler och den historia som sker genom 

inlärning från föregående generation (Hofstede, 1991). Oberoende av vilket lands kultur vi 

studerar är det omöjligt att ge en rättvisande bild av vad som utmärker den aktuella kulturen.  

Det finns inga mätinstrument som visar på hur kulturellt lika vi är och det är svårt att säga 

vad som är typiskt svenskt respektive typiskt danskt. (Kulturellt åtskilda sedan 1800-talet, 

2003) Några kulturella skillnader mellan Sverige och Danmark är mer självklara än andra. 

Förutom vedertagna skillnader som olika lagar och språk finns det också många attityder och 

beteende som skiljer svenskar från danskar och som många av oss troligen inte är medvetna 

om (Susanne Larsen, seminarium 1/11-05). 

   Det var först under mitten av 1800-talet som de första kulturskillnaderna mellan Sverige och 

Danmark blev märkbara eftersom det var då som nationalstaten började bli viktig och man 

började fostra människor i att vara svenskar respektive danskar (Kulturellt åtskilda, 2003). 

Trots de faktum att båda länderna är högteknologiska och moderna industriländer samt 

bedriver liknande politik har båda länderna skilda kulturer eftersom vi i över 100 år har lärt 

oss att vi är svenskar respektive danskar (Kulturellt åtskilda, 2003). 
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3 Teori 

3.1 Kulturteorier 

Här nedan följer ett antal teorier kring företagskultur och möten mellan olika kulturers 

betydelse. 

3.1.2 Lösa och fasta kulturer 

Att arbeta på ett konceptföretag liknar inget annat, praktiskt taget allt på arbetsplatsen 

genomsyras av konceptet. Är arbetsplatsen, som i detta fall, en restaurang styrs allt från hur 

du är klädd till hur du tar emot kunder av konceptet. Vi kan här dra paralleller till McDonalds 

där all personal är klädd likadant, maten du köper smakar likadant eller liknande ut varje gång 

på varje restaurang, förpackningarna, inredningen, brickor, etcetera ser likadant ut på varje 

restaurang. En följd av detta är oftast även en stark företagskultur. Enligt Gudykunst och Kim 

(2003) kan man dela in kulturer i ”loose” och ”tight”. En ”loose” kultur kategoriseras av att 

normer och regler inte är särskilt vedertagna och medlemmar av kulturen tillåts frångå de 

regler och normer som finns till viss grad. Regler och normer i dessa kulturer är vad 

Gudykunst och Kim (2003) kallar elastiska och då någon bryter mot dessa är sanktionerna 

inte nämnvärda.  

   Till skillnad från kulturer som betecknas som ”loose” kännetecknas en ”tight” kultur av att 

medlemmarna av kulturen är väl medvetna om de regler och normer som gäller och alla 

förväntas följa dem. Om medlemmar bryter mot dessa regler och normer kan straff, eller 

andra påföljder, utfärdas (2003). 

   Ett företag med ett väl etablerat koncept och en stark företagskultur skulle kunna likställas 

med en ”tight” kultur. Man har mycket regler och normer att följa och om man inte gör det 

kan företagets anseende skamfilas och repressalierna kan då bli att man inte längre får vara 

kvar i företaget eller att man fryses ut från de övriga medlemmarna då man anses vara en 

motarbetare istället för en medarbetare.  

   Triandis (1994, ur Gudykunst & Kim, 2003) menar att kulturell homogenitet brukar leda till 

”structural tightness”. Det finns flera orsaker till att detta uppstår enligt Triandis, en av dessa 

är att likheten bland kulturmedlemmarna kan leda till att man enas om vilket/vilka beteenden 

som är korrekta i olika sammanhang. Gudykunst och Kim belyser vidare Mosels (1973, ur 

Gudykunst & Kim, 2003) teori om att beteenden är mycket mer förutsägbara i en fast social 

kultur. Enligt Gudykunst och Kim (2003) är USA exempelvis ett land som har en ”loose” 

kultur och Thailand ett land med ”tight” social kultur.  
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   Även Simonsson (2002) nämner denna företeelse då hon beskriver två olika perspektiv på 

idébaserat ledarskap; heterogena och homogena perspektivet. Det sistnämnda fokuserar på 

företag där företagskulturen är stark och väl integrerad. Företagskulturen kännetecknas av 

konsensus och enhetlighet där alla medlemmar förväntas dela samma mål och värderingar. 

Detta benämns som ett socialt klister som håller samman de anställda och skapar 

framgångsrika organisationer (Simonsson, 2002). 

3.1.3 Hofstedes Lökdiagram och kulturnivåer 

För att kunna definiera vad som skiljer en kultur ifrån en annan har Hofstede (1991) tagit fram 

något han kallar för Lökdiagrammet. Enligt Hofstede kan man beskriva kulturmanifestationer 

utifrån de fyra begreppen symboler, hjältar, ritualer och värderingar. Med symboler menas 

ord, bilder, objekt och gester som har särskild betydelse och som enbart känns igen av dem 

som ingår i kulturen. Exempel på symboler kan vara ord, uttryck, frisyr, kläder och 

statussymboler. Symbolerna är inte särskilt manifesta utan kan bytas ut eller kopieras av andra 

kulturer. Hjältar är personer, levande, döda, verkliga eller som enbart existerar i vår fantasi 

som innehar karaktärsdrag som hyllas i den aktuella kulturen. Ritualer är kollektiva 

aktiviteter, det kan vara allt från religiösa ceremonier till hur man hälsar för att visa respekt 

för andra. Värderingar, tillika lökdiagrammets och kulturens kärna, är enligt Hofstede (1991) 

något vi lär oss från födseln. Det kan vara vad vi tycker är fult jämfört med vackert, gott 

istället för ont, etcetera (1991). Hur dessa begrepp förhåller sig till varandra illustrerar 

Hofstede (1991) enligt figuren som liknas vid en lök med olika lager då symboler, hjältar och  

ritualer går under samlingsbegreppet sedvänjor enligt Hofstedes original: 

 

 
Figur 2: Hofstedes Lökdiagram (1991:17) 

 

 
 

Symboler

 

 

Hjältar

Ritualer
Sedvänjor 

 

Värderingar
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Hofstede (1991) menar vidare att vi kan ingå i olika kulturnivåer vilka är bundna till de olika 

grupper vi tillhör. Vi kan ingå i flera olika nivåer och dessa olika nivåer är: 

• nationell nivå 

• regional-, etnisk-, religiös-, språklignivå 

• könslig nivå 

• generationsnivå 

• social klassnivå 

• organisations – eller företagsnivå (1991) 

I denna uppsats är flera av dessa kulturnivåer aktuella då det handlar om en organisation som 

möter en annan kultur. 

3.1.4 Skillnaden mellan organisationskulturer och nationalkulturer 

Hofstede (1991) påvisar vikten av att skilja mellan organisationskultur och nationalkultur. 

Enligt Hofstedes (1991) studie av IBM-anställda kunde man se att även om de olika 

nationalkulturerna idag mer och mer smälter ihop, så är dessa ytliga kulturmanifestationer och 

det är den innersta kärnan – värderingarna som är avgörande för innebörden av sedvänjorna 

(1991). I en organisation kan det finnas större kulturskillnader mellan olika befattningar inom 

organisationen än mellan människor med samma befattning från olika länder. Civilingenjörer 

i Indien och Sverige kan ha mer gemensamt än en civilingenjör och en ekonom i samma 

organisation i Sverige.  

3.2 Ledarskapet 

Här nedan presenteras ett antal utvalda teorier som behandlar ledarskapet samt relationen 

mellan chefer och medarbetare i ett interkulturellt kommunikationsperspektiv.  

3.2.1 Samsynsmodellen 

Broom och Doziers Cooriental model of relationships (1990:38) är väl användbar i denna 

uppsats då den bygger på hur personers kommunikation med andra dels beror på personens 

egen syn på verkligheten och dels på hur personen uppfattar andra personer och deras syn på 

verkligheten (Simonsson, 2002). Simonsson har modifierat denna samsynsmodell till att 

beskriva samsynen mellan chef och medarbetare (se figur nedan). Modellens ursprungliga 

upphovsmän, McLeod och Chaffee (1973), betonade vikten av att de som kommunicerar har 

en riktig uppfattning om varandras uppfattning eftersom de menade att de flesta 
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kommunikationsproblem är onödiga och bygger ofta på missuppfattningar i kommunikationen 

mellan människor (Simonsson, 2002). 

 

 
Figur 3: Broom & Doziers (1990) samsynsmodell, ur Simonsson (2002:151) 

 

I modellen står begreppet överensstämmelse för den egentliga likheten mellan chefens och 

medarbetares uppfattning. Uppfattad överensstämmelse står för hur den ena personen 

uppfattar att den andra personen uppfattar den egna uppfattningen. Slutligen står begreppet 

korrekthet för hur riktig chefens respektive medarbetarens uppfattning är om chefens 

respektive medarbetarens uppfattning. 

3.2.2 Fyra typer av kommunikativt ledarskap 

För att kunna beskriva olika synsätt på kommunikationen inom en organisation, samt olika 

slags kommunikativa relationer mellan chefer och medarbetare presenteras nedan Simonssons 

(2002) modell för fyra typer av kommunikativt ledarskap. 

 
Figur 4. Simonssons (2002:158) modell över fyra olika typer av kommunikativt ledarskap 

 

Asymmetri 

Verkmästare: Domptör: 
  
Tillsägelse,  Övertalning, 

manipulation ordergivning 

  
         Chef Ledare 

Kompis: Demokratisk,  
 Visionär ledare: 
Öppenhet,  

Förståelse, delaktighet konsensus 

Symmetri 

 15



Simonsson (2002) menar att verkmästaren figurerar i den gamla typen av auktoritärt ledarskap 

inom traditionella, regelstyrda organisationer. Ledarskapsstilen kännetecknas av ordning och 

reda, planering och kontroll. Simonsson menar att verkmästaren har en förenklad 

transmissionssyn på kommunikationen, när en anställd har fått information så räknar 

verkmästaren med att denna handlar utifrån det. 

   Domptören är enligt Simonsson en skicklig retoriker och har till skillnad från verkmästaren 

en tvåvägssyn på kommunikationsprocessen. Denna chefstyp inspirerar ofta medarbetarna att 

agera på ett sätt som främjar de egna intressena men också företagets lönsamhet. Det faktum 

att domptören har ett top-downperspektiv kan medföra att medarbetarna inte känner sig 

delaktiga i organisationen. 

   Kompischefen/ledaren ser som sin främsta uppgift att skapa trivsel bland medarbetarna och 

är därför inte särskilt proaktiv utan strävar efter öppenhet och en dialog där alla får komma till 

tals. Kompischefen kan ofta upplevas som konflikträdd (Simonsson, 2002). 

   Enligt Simonson (2002) vill den demokratiske, visionäre ledaren hitta sätt att utveckla 

verksamheten genom delaktiga medarbetare som också är med och påverkar det som händer i 

organisationen. Genom att ge de anställda möjligheter till påverkan strävar denne ledare efter 

att skapa ett meningsfullt och stimulerande arbete för sina medarbetare.  

3.2.3 Mintzbergs organisationsstrukturer 

Den kanadensiske forskaren Henry Mintzberg är en central vetenskapsman inom 

organisationskommunikationen. Inom sitt forskningsområde har han valt att dela upp alla 

goda ting i organisationer i grupper om fem. För att nå syftet med föreliggande uppsats är en 

presentation av två av Mintzbergs (1993) organisationsstrukturer på sin plats. Den första ser 

ut enligt följande: 
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Figur 5: Mintzbergs (1993:11) modell över en organisations fem beståndsdelar 
 
Nedan följer en förklaring av begreppen i modellen. 

• Operating Core - verksamhetskärnan, vilken innefattar de människor som arbetar med 

uppgifter som rör organisationens grundläggande verksamhet. 

• Strategic Apex - den strategiska spetsen, vilken involverar ledningen. 

• Middle Line - hierarkin mellan ledningen och arbetarna. 

•  Technostructure - teknostrukturen, vilken består av personal som servar 

organisationen genom att påverka de anställdas arbete. Mintzberg (1993) menar att ju mer 

standardiserad en organisation är, desto mer förlitar man sig på teknostrukturen.  

• Support Staff - understödspersonalen, vilken inbegriper personal i tjänstelevererande 

roller. De är inte en del av verksamhetskärnan utan förmedlar indirekt tjänster till 

organisationens grundläggande verksamhet. (Mintzberg, 1993) 

  

Mintzberg (1993) menar vidare att organisationer generellt använder sig av en eller flera av 

följande fem processer för att samordna aktiviteter: 

• Ömsesidig anpassning, främst bestående av informell kommunikation. 

• Direkt övervakning som sker av en med högre position i hierarkin. 

• Standardisering av arbetsprocesser, då man klargör arbetets innehåll.  

• Standardisering av produktion, då man specificerar de resultat som förväntas uppnås. 

• Standardisering av färdigheter, då man förklara vilken utbildning som krävs för 

tjänsten. 
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3.3 Kommunikation 

I detta delkapitel presenteras olika teorier om kommunikation som senare kommer att 

appliceras i analyskapitlet. 

3.3.1 Kommunicera med främlingar 

Gudykunst och Kim (2003) ser kommunikation med människor från skilda kulturer som en 

ständig kodning och avkodning vilken sker genom följande filter; kultur, sociokultur och 

psykokultur. I bakgrunden till dessa filter finns omvärldsuppfattningen, vilken innebär att den 

omgivning i vilken vi kommunicerar bidrar till vår tolkning av budskapet. Det kan vara 

faktorer som geografisk placering, klimat, vår uppfattning om omgivningen och den 

föreställning vi har om främlingens beteende. Genom att studera forskarnas modell utläses att 

det första filtret som man stöter på i kommunikationen med främlingar är kulturen. I relation 

till Gudykunst och Kims beskrivning av kulturbegreppet är dansk och svensk kultur 

övergripande lika varandra. Heiberg (Ett beslut, 2003) påvisar också detta: Kulturskillnaderna 

mellan Sverige och Danmark är så små att man som företagare inte är beredd på några 

skillnader (2003).  

   Det andra filtret innefattar den kultur som tillskrivs de grupper inom vår kultur som vi 

tillhör, exempelvis vår familj, vår åldersgrupp, ideella grupper, religiösa grupper med mera. 

Vårt medlemskap i dessa sociala grupper bidrar till vår syn på oss själva och utifrån denna syn 

bemöter vi andra. 

   Det innersta filtret i Gudykunst och Kims modell är det psykokulturella och därmed är det 

också här de största kulturskillnaderna återfinns. I det psykokulturella filtret finns våra 

stereotypbilder och attityder mot den främmande kulturen.  

3.3.2 Öga-mot-öga versus informationsteknik 

Med IT-samhällets framfart och utspridning har kommunikation öga-mot-öga idag blivit mer 

och mer sällsynt. Weick (1995) betonar problemet med den överdrivna tilltron till modern 

informationsteknik och Peters (1992/1993:313, ur Simonsson, 2002) framhåller att ”det 

kringvandrande ledarskapet” ersätts av ett ”skärmläsande ledarskap”. I mötet mellan 

människor ryms en kreativ potential och en förmåga att hantera mångtydiga situationer som 

går förlorad då den mänskliga interaktionen till stor del består av information på 

datorskärmar (Peters 1992/1993:313, ur Simonsson, 2002). 

   Weick (1995) menar vidare att vi har ett behov av rika medier och kommunikationsformer 

för att det inte ska uppstå kommunikationsproblem. Ett rikt medium kännetecknas av: 
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• möjligheten till omedelbar feedback, 

• möjligheten till förmedling av olika signaler såsom tonläge och kroppsspråk,  

• möjligheten att använda sig av ett naturligt språk, istället för siffror exempelvis vid 

resultatrapportering,  

• och möjligheten att skapa ett naturligt budskap (Weick, 1995). 

Kommunikation öga-mot-öga är det rikaste mediet, enligt Weick (1995), följt av telefon, e-

post, etcetera. Weick hävdar, till skillnaden från många andra att i organisationer behövs fler 

möten just på grund av vikten av kommunikationen öga-mot-öga med en öppen dialog. 

   Zuboffs (1988) diskussion runt informatiseringsbegreppet belyser betydelsen av 

användandet av informationsteknologi.  Zuboff (1988) menar att dagens organisationer inte 

längre skulle vara beroende av överordnande chefer som samordnar och sprider 

informationen. Istället kan man själv, tack vare den moderna informationstekniken som 

intranät och e-mail, skaffa sig den information som man behöver. Detta resonemang motsäger 

Weicks (1995) ovanstående resonemang, därmed är båda teorierna intressanta att använda i 

analysen. 

3.3.3 Målstyrning 

Målstyrning innebär att alla i organisationen genom gemensamma mål och därmed en 

avsaknad av regler och order ska dra åt samma håll. Sedan bryts målen ner till mindre mätbara 

delmål som följs upp på olika nivåer i organisationen. (Simonsson, 2002) Vi ställer oss 

kritiska till denna definition av Simonssons som vi anser är motsägelsefull. En avsaknad av 

regler och normer kan enligt oss inte vara möjlig om målen följs upp eftersom uppföljningen 

borde resultera i att regler och normer framställs. I annat fall är uppföljningen meningslös. 

3.4 Språkskillnaderna och dess betydelse 

Företag som etablerar sig i fler än ett land måste någon gång ta ställning till vilket språk man 

ska kommunicera på. I och med en globalisering som ständigt ökar är det idag fler och fler 

företag i Sverige som tar steget att ha engelska som koncernspråk för att lättare kunna 

kommunicera med alla filialer runt om i världen.  

3.4.1 Språkförståelse i Skandinavien 

Svenska och danska i sig har vissa likheter vilket gör att vi i mångt och mycket inte har några 

problem att kommunicera, men det finns även stora olikheter som kan skapa 

kommunikationsproblem. Gudykunst och Kim (2003) belyser betydelsen av att kunna andra 
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språk för att kunna kommunicera med andra, de kallar det för Second Language Competence.  

Gudykunst och Kim ger flera exempel på teorier kring detta. Bland annat nämner de Giles och 

Byrne (1982, ur Gudykunst & Kim 2003) som menar att för att man ska kunna förklara 

second language learning, eller inlärning av ett andra språk, måste man se till relationerna 

mellan de olika kulturerna eller grupperna. 
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4 Metod 

4.1 Fallstudie 

En kvalitativ fallstudie, vilket denna uppsats bygger på, fokuserar på beskrivningar och 

tolkningar inom en viss avgränsad kontext. (Merriam, 1994) Själva fallet ska påvisa vad som 

är viktigt för företeelsen i fråga. Fallstudien ska undersöka en enda specifik situation eller 

företeelse för att utifrån denna sedan belysa viktiga faktorer som kännetecknar situationen. 

(1994) Det finns fyra egenskaper som enligt Merriam (1994) är utmärkande för kvalitativa 

fallstudier. De är partikularistiska, det vill säga de fokuserar på en viss situation, händelse, 

företeelse eller person. Vidare är fallstudien heuristisk och deskriptiv då den ger insikter om 

den företeelse som undersöks och vill förbättra läsarens förståelse av företeelsen. Fallstudiens 

fjärde utmärkande egenskap är enligt Merriam (1994) att den är induktiv då den 

huvudsakligen fokuserar på generaliseringar, begrepp och hypoteser som fås genom den 

information man har tillgång till. 

   Då uppsatsens syfte är att undersöka och analysera hur de anställda på Jensens Bøfhus 

Malmörestaurang upplever att det är att arbeta i ett företag med en ledning och en 

organisationsstruktur från ett annat land anser vi att en fallstudie är det som lämpar sig bäst 

för att nå detta syfte. Genom att studera en specifik arbetsplats upplevelser om denna 

företeelse bör vi få insikt i de anställdas upplevelser kring ämnet. Genom fallstudien kan vi 

inte dra några bestämda slutsatser för hur det ser ut på andra företag och arbetsplatser men vi 

kan göra generaliseringar som grundar sig på denna specifika fallstudie, samt ställa upp 

hypoteser och frågeställningar som sedan kan fungera som en grund för vidare forskning i 

ämnet. 

4.2 Val av lämplig organisation 

Den urvalsstrategi som enligt Merriam (1994) är lämpligast vid kvalitativa fallstudier är det 

han kallar för icke-sannolikhetsurval där den vanligaste formen är ett målinriktat urval, vilket 

också har gjorts i denna uppsats. Detta urval innebär att man beskriver ett antal kriterier som 

man vill ska ingå i undersökningen (1994). I förarbetet till denna uppsats ställdes följande 

kriterier upp som skulle uppfyllas av den organisationen som skulle ingå i studien:  

• Organisationen ska vara dansk i grunden 

• Organisationen ska ha etablerats i Sverige för mellan fem och tio år sedan 

• Organisationen ska vara etablerad i Öresundsregionen på den svenska sidan 
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• Organisationen ska bestå av en högsta ledning där majoriteten är danskar 

• Filialen i Sverige ska lyda under den danska ledningen 

Eftersom uppsatsen har för avsikt att undersöka hur en dansk organisation väljer att 

implementera sin företagskultur i Sverige är det viktigt att undersöka en organisation som har 

varit etablerad i Danmark en längre tid innan den etablerar sig i Sverige. Vikten av att 

ledningen är från Danmark och att också de svenska filialerna lyder under den danska ledning 

är mycket stor då det är hur medarbetarna på den svenska filialen upplever 

organisationsledningens tillvägagångssätt att förmedla företagskulturen i Sverige vi är 

intresserade av att undersöka. Anledningen till att vi vill att organisationen ska ha etablerat sig 

i Sverige de senaste fem till tio åren är främst med anledning av Öresundsbrons öppnande år 

2000, vilket bidrog till en ökad integrering mellan länderna. 

4.3 Metodval 

Uppsatsen bygger på en kvalitativ fallstudie av Jensens Bøfhus Malmörestaurang. För att 

besvara uppsatsen syfte och frågeställning är kvalitativa djupintervjuer med ett antal anställda 

på Malmörestaurangen den metod som är bäst lämpad. Därigenom uppnås en förståelse för 

hur de svenska medarbetarna upplever kommunikationen och företagskulturen i det 

danskägda företaget istället för att se på ett beteende. Att genomföra intervjuerna utifrån en 

intervjuguide var ett naturligt val i detta sammanhang då resultatet av undersökningen ska 

bygga på intervjupersonernas erfarenheter och uppfattningar. 

   Som stöd till intervjuerna har vi haft skriftliga dokument bestående dels av de 

informationsmaterial som nyanställda på företaget får ta del av vid anställningstillfället och 

dels av de företagsdokument som finns tillgängliga på Jensens Bøfhus hemsida på Internet. I 

dessa dokument har vi exempelvis kunnat få bekräftat vilka kommunikationskanaler som ska 

användas, företagets affärsidé och nyckelord, etcetera. 

4.4 Inför intervjuerna 

Uppsatsens förarbete inleddes med vårt deltagande i ledarskapsseminariet i Köpenhamn 

(1/11-05). Här gavs möjligheten att ta del av en rad intressant erfarenheter från både danska 

och svenska företagsledare. Att läsa om organisationen i de ovan nämnda dokumenten är 

ytterligare exempel på vad som har gett en inblick i företaget. Samspelet mellan Jensens 

Bøfhus och oss uppsatsskrivare har varit mycket betydelsefullt. Samtidigt som vikten att 

skapa oss en egen bild av företaget är stor måste vi även förlita oss på den skriftliga 
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information som vi har fått och den bild som intervjupersonerna har gett av företaget vid 

intervjuerna. 

4.5 Urval 

I denna uppsats är ett strategiskt urval det som lämpar sig bäst. Urvalet av intervjupersoner 

har skett i samråd med restaurangchefen, dels eftersom han har kunskap om vilka personer 

som kan ses som nyckelpersoner, dels eftersom han vet vilka som kan tänkas vilja ställa upp 

på en intervju. I urvalsprocessen blev restaurangchefen varse om följande kriterier som skulle 

uppfyllas: 

• Personen ska vara med där det händer, är något av en spindel i nätet på 

arbetsplatsen. 

• Någon/några av de intervjuade ska vara involverade i beslutsfattande processer på 

restaurangen.  

• Någon/några av de intervjuade ska arbeta på golvet i restaurangen.  

 Slutligen bestod intervjupersonerna av sex anställda vilka var restaurangchefen själv, den 

assisterande restaurangchefen, en chefsvärd, en kökschef, samt två värdinnor.  

   Problemet med att använda kvalitativa djupintervjuer som metod är att man är beroende av 

att välja rätt intervjupersoner. Eftersom Jensens Bøfhus Malmörestaurang har 45 anställda bör 

det påpekas att de utvalda intervjupersonerna inte ger en fullständig bild av hur andra 

anställda upplever kommunikationen och kulturen på arbetsplatsen. Man ska också ha i åtanke 

det faktum att det var restaurangchefen som valde ut intervjupersonerna och detta bidrar till 

att urvalet inte kan ses som objektivt. Det kan tänkas att restaurangchefen valde ut personer 

som han ansåg skulle representera restaurangen fördelaktigt och därmed valde bort personer 

som eventuellt har en delvis negativ syn på företaget och dess ledarskap och kommunikation. 

Trots dessa eventuella fallgropar i urvalet var intervjupersonerna positiva till vår närvaro och 

pratade fritt utifrån de ämnen som vi introducerade för dem. Detta ledde till dynamiska 

intervjuer där vi i analysfasen hittade många intressanta attityder och erfarenheter som vi 

kunde analysera. 

4.6 Utformning av intervjuguide 

Semistrukturerade intervjuer är det som är bäst lämpade som metod då denna typ borde ge de 

bästa resultaten eftersom dessa ger möjligheten att kontrollera intervjun men samtidigt låta det 

vara en öppen och aktiv dialog (Deacon, Pickering, Golding & Graham, 1999). Vidare är det 
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intervjuguiden som sätter agendan, vilka teman som ska tas upp och där har vi som 

intervjuare makt att styra diskussionen (Deacon m fl, 1999). För intervjuguide se Bilaga 1. 

4.7 Under intervjuerna 

Intervjuerna genomfördes på plats på Jensens Bøfhus restaurang i Malmö. Detta gav oss 

möjligheten att erhålla en bild av företaget som annars skulle vara svårt att få. För att få med 

känslor och reflektioner i samband med intervjuerna har det gjorts fältanteckningar under 

besöken på restaurangen som sedan använts som stöd vid analysen. 

4.8 Analys av intervjuer 

Samtliga intervjuer transkriberades och därefter valde vi att analysera intervjuerna enskilt för 

att säkerställa reliabiliteten. Den analysformen som visade sig mest naturlig var att dela in 

intervjuerna i teman såsom, ledarskapet, kommunikationen, språket, internutbildning, 

etcetera.  

4.9 Validitet och reliabilitet 

Vår förmåga att koda och analysera intervjuerna har varit avgörande för uppsatsens validitet 

och reliabilitet. Faktorer som kan påverka intervjusituationen, såsom missuppfattningar, 

störningar i miljön etcetera, kan påverka validiteten. Dessa faktorer uppmärksammade vi 

under intervjuerna och vid analyserna av dessa. Då vi är två personer som har författat denna 

uppsats har vi valt att analysera våra intervjuer först enskilt och sedan diskutera fram en 

gemensam tolkning utifrån våra enskilda analyser. Detta tillvägagångssätt borde ha bidragit 

till en ökad reliabilitet eftersom vi därmed ökar möjligheten till en tolkning som är allmänt 

accepterad. 
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5 Resultat och analys 

5.1 Organisationsstrukturen  

De centrala teman som hittades i intervjuerna angående organisationsstrukturen kan 

sammanfattas i följande teman; gemenskap, samma nivå oavsett position (på 

Malmörestaurangen), kontroll, hierarki, regler och riktlinjer (från huvudkontoret). Utifrån 

dessa teman utgår analysen av organisationsstrukturen.  

5.1.1 Organisationsstrukturen i relation till Mintzbergs modell 

Med intervjuanalyserna som bakgrund belyser Mintzbergs (1993) modell (se kapitel 3.2.3) 

över organisationsstrukturen Jensens organisationsstruktur rättvisande. För att få modellen att 

helt stämma överens med Jensens Bøfhus Omvända pyramid (se kapitel 1.6) har vi modifierat 

modellen genom att vända den upp och ner eftersom Jensen Bøfhus genom den omvända 

pyramiden vill framhålla att det är värdinnorna och gästerna som är de viktigaste personerna i 

organisationen. 
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På Jensens Malmörestaurang består de fem olika delarna i Mintzbergs modell, enligt oss 

uppsatsförfattare, av följande personal: 

Verksamhetskärnan – Består av värdinnorna, värdarna, diskarna och kökspersonalen. Det vill 

säga arbetarna, de som ser till att företagets grundläggande arbetsuppgifter utförs, i Jensens 

fall förser gästerna med service, mat och dryck. Det är även värdar och värdinnor som 

kommunicerar företagskonceptet till omvärlden genom sin kontakt med gästerna. Med hänsyn 

till Jensens omvända pyramid skulle verksamhetskärnan även bestå av gästerna men då vi är 

kritiska till denna omvända pyramid (se diskussion längre fram i detta delkapitel) väljer vi att 

inte involvera gästerna i modellen.  

Den strategiska spetsen – Denna del i organisationen representeras enligt Mintzberg (1993) 

av dem som har det yttersta ansvaret i organisationen. Då vår studie begränsar sig till Jensens 

Malmörestaurangen har vi valt att i den strategiska spetsen placera de personer som har det 

övergripande ansvaret för Malmörestaurangen och som fysiskt befinner sig regelbundet på 

restaurangen. Därmed består denna position av distriktschefen och restaurangchefen. 

Eftersom distriktschefen bara är på restaurangen någon gång per månad tycker vi det är 

rättvisande att han får dela positionen med restaurangchefen som befinner sig på restaurangen 

minst fem dagar i veckan och därmed har det yttersta ansvaret för restaurangens drift (Intervju 

med restaurangchefen, 1/12-05). 

Teknostrukturen – Enligt Mintzbergs (1993) beskrivning består den assisterande 

restaurangchefen av teknostrukturen på Malmörestaurangen då det är hon som har hand om 

utbildningen av nyanställda och därmed ansvarar för att dessa lär sig att följa Jensens 

riktlinjer korrekt i sitt dagliga arbete. Man skulle också kunna placera personerna i 

restaurangens ledargrupp, det vill säga, chefsvärdinnor/värd, kökschef samt restaurangchef i 

teknostrukturen då samtliga i denna grupp mer eller mindre ansvarar för att 

organisationskonceptet efterlevs i det dagliga arbetet. 

Understödspersonalen – Dessa personer består av restaurangens kökspersonal då det är dessa 

som indirekt förmedlar tjänster till organisationens grundläggande verksamhet. Det är 

kökspersonalen med kökschefen som ledare som ser till att värdinnorna och värdarna kan 

servera gästerna mat vilket är organisationens grundläggande syfte. 

Hierarkin mellan ledningen och arbetarna – På Jensens Malmörestaurang består denna av 

chefsvärdinnorna/värden samt kökschefen. Dessa personer kan ses som länken mellan 

restaurangchefen och värdarna/värdinnorna, diskarna och kökspersonalen. I intervjuerna med 

de anställda på Malmörestaurangen framträder dock en bild av att denna länk inte existerar i 

någon större utsträckning då intervjupersonerna beskriver en platt organisationsuppbyggnad 
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på Malmörestaurangen där restaurangchefen och de i verksamhetskärnan har en daglig 

direktkontakt med varandra. Dock förmedlas en bild av att personerna i ledargruppen har en 

än tätare kontakt med restaurangchefen genom exempelvis regelbundna möten (se kapitel 

5.3.3).  

5.1.2 Organisationsstrukturen på Malmörestaurangen 

Utifrån ovanstående beskrivningar kan en hierarki mellan de olika befattningarna sägas 

existera i viss mån på Malmörestaurangen, dock inte i den utsträckning som nedanstående 

figur över vilka befattningar som ska finnas på alla Jensens restauranger beskriver. Denna 

figur motsäger också starkt Jensens omvända pyramid (se kapitel 1.6).  

 

 

 

Figur 7: Jensens Bøfhusrestaurangernas befattningsöversikt (www.jensens.se)  

 

Figuren ger intrycket av en hierarkisk organisation där det existerar ett flertal chefspositioner, 

vilka alla har ansvar för någon eller några medarbetare. Genom intervjuanalyserna framstår 

den omvända pyramiden som en illusion, istället är det den ovan illustrerade 

befattningsöversikten som beskriver organisationens uppbyggnad korrekt, även om den ger 

uttryck för en mer hierarkisk uppbyggnad än vad intervjupersonerna på Malmörestaurangen 

upplever. Vi ifrågasätter varför man överhuvudtaget har framställt den omvända pyramiden 

då denna organisationsuppbyggnad bör vara en omöjlighet att verkställa på ett företag i 

restaurangbranschen (se tidigare diskussion i avsnitt 5.1.1). 

   Organisationens på pappret hierarkiska uppbyggnad stämmer inte överens med hur 

intervjupersonerna på Malmörestaurangen upplever ledarskapet på sin restaurang. Samtliga 

sex intervjuade beskriver ett ledarskap som inte märks speciellt tydligt. De anställda är 
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medvetna om att de har en restaurangchef eller chefsvärd/värdinna över sig och att dessa har 

ett större ansvarsområde och mer befogenheter än exempelvis en vanlig värdinna. Men de 

känner samtidigt att de är på ungefär samma nivå. Det är ingen skillnad på om du har en 

högre ställning eller om du är servitris utan alla är lika mycket värda här och man har lika 

mycket roligt med alla liksom (Medarbetare). Liknande citat som ovan ges av samtliga 

intervjuade. Detta faktum att medarbetarna inte upplever att chefen står över de själva utan att 

man arbetar gemensamt på samma nivå i restaurangen hävdar merparten av 

intervjupersonerna är typiskt svenskt och de upplever inte att ledarskapet fungerar på detta 

sätt på de danska Bøfhusen. Detta är deras personliga reflektioner från de erfarenheter de har 

och inte något som kan anses som representativt för den verkliga situationen. En av de 

intervjuade är dansk och hade också tidigare arbetat en kortare period på en av Jensens 

restauranger i Köpenhamn. Jensens är typiskt danskt för här har ju, jag har en chef här och 

det är så typiskt svenskt för han är liksom inte riktigt chef utan det är lite mer gemensamt 

(Medarbetare). Intervjupersonen beskriver sin egen ledarskapsstil som mer auktoritär än sina 

svenska kollegors ledarskapsstil, personen ger uttryck för att vara mer chef än sina svenska 

kolleger. I välkomstmappen påpekas det vid flera tillfällen att Jensens Bøfhus inte vill ha en 

traditionell hierarki utan att man vill ha ansvarsfulla, självständiga och lojala medarbetare 

(jmf Välkomstmapp, s. 5). Men i samma välkomstmapp skriver man också att då man är 

tveksam, har frågor, problem, blir kontaktad av media eller liknande ska man vända sig till sin 

arbetsledare, den chefsvärd/chefsvärdinna som är ansvarig för aktuell personalgrupp, och man 

uppmanas även att gå till sin arbetsledare istället för att diskutera sina spörsmål med kollegor 

(jmf Välkomstmapp, s. 3, 5, 6-7 & 12). I välkomstmappens befattningsbeskrivningar är det 

noga angivit befattningens syfte och med fet stil har man markerat vem som är närmsta 

överordnad. Tanken bakom detta kan antagligen vara att alla anställda klart och tydligt ska vet 

vem man ska vända sig till då de hamnar i någon situation. Detta påvisar hur viktig hierarkin 

är i organisationen. På Malmörestaurangen är däremot situationen en annan då medarbetarna 

känner att de kan vända sig till restaurangchefen direkt istället för att gå genom sin 

arbetsledare.  

   En annan aspekt gällande relationen chef - medarbetare är synen eller attityden man har till 

sin chef respektive till sina medarbetare. För att bidra till en mer överskådlig bild av 

intervjupersonernas attityder i denna fråga är det relevant att använda variablerna i Broom & 

Doziers (1990) samsynsmodell (se kapitel 3.2.1). På Jensens Malmörestaurang är samsynen 

överensstämmande i hög grad. Både intervjupersonerna ur ledargruppen, såväl som de 

intervjuade medarbetarna ger liknande bilder på sin syn på ledarskapet och medarbetarskapet. 
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Även deras uppfattning om varandras syn är förvånansvärt överensstämmande. Det ska dock 

påpekas att eftersom det var restaurangchefen som gjorde urvalet av intervjupersonerna 

måste det faktum att han kan ha valt ut dessa strategiskt beaktas. Men med utgångspunkt från 

intervjuerna är överensstämmelserna enligt modellen i högsta grad korrekta. 

   Det samlade intrycket av samtliga intervjuer ger en klar bild av att hierarki inte existerar på 

Jensens Malmörestaurang. De intervjuade på Malmörestaurangen berättar istället om hur de 

umgås privat oberoende av vilken position de har på restaurangen.  

 

Och det är inte så att när jag kommer till jobbet så, oh, jag är chefen eller vissa saker 

kan man inte säga till chefen och sådär, utan här är ju både servitriser och folk i köket 

som man umgås med på fritiden. Så man är liksom ihop lite mer och har blivit mer 

vänner på nåt sätt. (Medarbetare) 

 

Detta påvisar att organisationsstrukturen på Malmörestaurangen är platt, man umgås och 

kommunicerar med varandra oberoende av befattning. De erfarenheter som också delges i 

intervjuerna vittnar om att man på denna svenska restaurang vågar vara ärlig i sin relation till 

chefen. Detta möjliggör en öppen och spontan dialog vilken har en stor och avgörande 

betydelse för de omfattande och nära relationerna mellan chefer och medarbetare som existerar 

på Malmörestaurangen. De anställda i Malmö beskriver också relationen till sina chefer på 

restaurangen som en öppen och aktiv dialog. Att dialogen är så framträdande på restaurangen 

leder till att de anställda känner delaktighet i organisationen.  

5.1.3 Distriktschefens roll  

Jensens Bøfhus samtliga restauranger är uppdelade i fyra olika distrikt, vart och ett av 

distrikten bestå av ett antal restauranger där en distriktschef som sitter på huvudkontoret har 

ansvarar för varsitt distrikt. Samtliga tre svenska Bøfhus, Malmörestaurangen och de två 

nyöppnade restaurangerna i Stockholm, tillhör ett och samma distrikt vilket styrs av en dansk 

distriktschef (Intervju med restaurangchefen, 1/12-05). Under intervjuerna på 

Malmörestaurangen framkom att han brukar besöka restaurangen var månad och under dessa 

besök är det främst restaurangchefen han kommunicerar med. Intervjupersonerna berättar att 

om man har några tips eller funderingar angående arbetet eller arbetsplatsen så går man till 

restaurangchefen som sedan för detta vidare till distriktschefen. Det upplevs som en oskriven 

regel att det är såhär det ska gå till. Det är så man vill ha det. Om jag har en idé så får jag 

gärna mejla den men det är restaurangchefen de hänvisar till och vänder sig till 
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(Medarbetare). Ovanstående kommentar visar på den hierarkiska organisationsstruktur som 

genomsyrar välkomstmappen och som även företagets befattningsöversikt bekräftar. Därmed 

är det intressant att strukturen på Malmörestaurangen är den motsatta, där samtliga 

intervjupersoner uppger att de känner att de kan framföra en idé eller en kommentar direkt till 

sin restaurangchef.  En person i ledargruppen spekulerar i att den hierarkiska 

organisationsstrukturen figurerar på de danska Bøfhusen medan Malmörestaurangen med sin 

svenska restaurangchef och sina svenska medarbetare omedvetet har implementerat den 

svenska ledarskapskulturen. Det är väl ledningen på huvudkontoret som bestämmer hur här 

ska se ut. Sen är det ju personligheten som bestämmer atmosfären (Medarbetare). 

   Den svenska ledarskapsstrukturen verkar fungera tillfredsställande för de svenska 

medarbetarna vilka inte ger uttryck för att ha behov att kommunicera med distriktschefen 

eller huvudkontoret. Däremot uttrycker några intervjuade i ledargruppen en viss frustration 

gällande organisationsstrukturen och samarbetet med huvudkontoret. En återkommande 

kommentar är att det tar tid att få svar på mejl som man har skickat till någon avdelning. 

Anledningen till detta tror man är att det på exempelvis IT-avdelningen bara finns tre 

anställda och då är det naturligt att man inte kan svara alla snabbt när dessa tre personer har 

ansvaret för 32 restauranger. 

5.2 Ledarskapet 

De centrala teman som hittades i intervjuanalyserna angående ledarskapet kan sammanfattas 

i följande teman; öppenhet, kompisrelation och förståelse (Malmörestaurangen), kontroll, 

uppföljning och bestämda riktlinjer (distriktschefen).  

5.2.1 Kommunikativt ledarskap utifrån Simonssons (2002) modell 

För att få en överskådlig och strukturerad bild över hur det kommunikativa ledarskapet ser ut 

inom organisationen, är det relevant att applicera ledarskapet på Simonssons (2002) modell 

över fyra typer av kommunikativt ledarskap. Analysen är gjord på det interna ledarskapet på 

Malmörestaurangen.  
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Figur 8: Vår tillämpning av Simonssons (2002:158) modell över fyra olika typer av 

kommunikativt ledarskap 
 

I nedanstående analys är det också relevant att ha våra egna kulturella preferenser på vilken 

ledarskapsstil som anses som normen i åtanke. Vår kultur är enligt Hofstede (1991) något 

som är inlärt och härstammar från den sociala miljön. Hofstede (1991) menar att kulturen är 

de normer, värden, regler och den historia som sker genom inlärning från föregående 

generation. Simonsson såväl som vi uppsatsförfattare är präglade av vår svenska kultur där 

verkmästarens ledarskapsstil anses delvis negativ och förlegad medan kompisen och den 

demokratiske, visionäre ledaren utifrån våra kulturella preferenser ses som en mer positiv 

och modern ledarskapsstil.  

5.2.2 Verkmästaren 

Utifrån de sex intervjuerna beskrivs Malmörestaurangens distriktschef som en verkmästare. 

Simonsson (2002) beskriver verkmästarchefens ledarskap asymmetriskt och präglat av 

tillsägelse och ordergivning. Men det är inte rättvisande att kalla distriktschefen för en typisk 

verkmästare, utifrån intervjuerna framgår det att han inte använder sig av ordergivning och 

auktoritet i samma grad som den enligt Simonsson (2002) äkta verkmästaren.  Sedan ska det 

också påpekas att eftersom analysen är gjord ur ett mottagarperspektiv, det vill säga de 

anställda på Malmörestaurangens syn på ledarskapet, så har vi troligen fått en annorlunda 

bild av distriktschefens ledarskap än vad vi skulle ha fått om vi också hade intervjuat honom 

och personer ur den danska ledningen. Intervjupersonernas generella erfarenheter är att man 

som chef i olika led i organisationen får uppgifter delade till sig uppifrån, och sedan 
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förväntas att man löser uppgifterna. Intervjuanalyserna vittnar om att distriktschefen löser 

uppgifterna genom just ordergivning och tillsägelse. En intervjuperson i ledargruppen ger 

följande exempel på detta. 

 

Vår danska distriktschef är mycket sån; ”Så här gör vi, det ska vara klart på tisdag!” 

och så inser vi då ; ”Men det här kommer inte att funka till på tisdag för vi har inte det 

hemma och detta måste ordnas och vi måste kolla upp detta.” Då menar vår 

distriktschef att; ”Nej, men du det här ska vara klart på tisdag.” Så blir det då tisdag 

också ringer de då från huvudkontoret och säger; ”Nej, det här går nog inte, vi får 

skjuta fram det två månader.” Då tänker man ”Vad var det jag sa…” Det är något vi 

har upptäckt är typiskt danskt. 

 

Verkmästaren ger information och förväntar sig sedan att det han har kommunicerat efterlevs 

(Simonsson, 2002) Följande händelse beskriver detta tillvägagångssätt av distriktschefen för 

Jensens Malmörestaurang. 

 

Vi byggde om restaurangen här för ett år sedan. […] Vi hade stängt en dag och 

hantverkarna skulle jobba till fyra på eftermiddagen, sen skulle vi öppna restaurangen 

klockan sex på kvällen. […] När vi kom hit klockan ett så var här tjugo hantverkare och 

de höll på och såga och måla och allting. Så jag ringde till min distriktschef och sa det 

men han svarade att ”Jo, det ska vara klart klockan sex, jag kommer! ” Så han åkte hit 

och så såg han ju hur här såg ut och sa då ”Nä, det här går nog inte…” 

(Restaurangchefen) 

 

Denna händelse beskriver distriktschefen som en ledare som inte har förtroende för sina 

underordnade och denna ledarskapsstil belyser intervjupersonerna som främmande och 

svårförståelig. De svenska medarbetarna uttrycker en stor brist på förståelse för denna typ av 

ordergivning där man inte ger utrymme för en diskussion och dialog. En generell attityd hos 

intervjupersonerna är att man som svensk inte är van vid att bli tillsagd att utföra något som 

till synes är helt felaktigt utan att det ges möjlighet att diskutera detta först.  

   En intervjuperson beskriver en önskan om att ledningen hade anställt en svensk 

distriktschef istället för den nuvarande danska då denne menar att det skulle underlätta deras 

arbete. Ett steg i denna riktning har man dock gjort då man i våras anställde en dansk kvinna 

på huvudkontoret som har som uppgift att sätta sig in i svenska lagar och avtal och ska 
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fungera som personalansvarig för de svenska restaurangerna (Intervju med restaurangchefen, 

1/12-05).  

5.2.3 Kompisen 

Genom intervjuanalyserna går det inte att beskriva chefsvärdarna/värdinnorna som typiska 

kompischefer enligt Simonssons (2002) beskrivning. De placeras i modellen på linjen mellan 

kompischefen och den demokratiske, visionäre ledaren med en viss övervikt mot 

kompischefen. En kompischef håller inte inne med informationen utan sprider den så mycket 

som möjligt, något som intervjupersonerna berättar frekvent att ledarna på restaurangen gör. 

Även ledarna själva ger uttryck för detta. Vi försöker ju att informera alla. Det är alltid 

bättre att informera för mycket för informerar man för lite så har inte alla fått veta det 

viktiga (Medarbetare). Något som också stämmer överens med kompischefens ledarskapstil 

enligt Simonsson (2002) är denne ledares fokus på att föra en dialog där alla får komma till 

tals. Ledarna på Malmörestaurangen upplevs ha en symmetrisk dialog med sina medarbetare 

och även det faktum att ledare och medarbetare också umgås privat skapar stora möjligheter 

till en aktiv dialog. 

5.2.4 Den demokratiske, visionäre ledaren 

Samtliga intervjupersoner ger en samstämmig bild av restaurangchefen som en demokratisk 

och visionär ledare utifrån Simonssons (2002) definition (se kapitel 3.2.2). Restaurangchefen 

sägs vara mån om att skapa delaktighet och möjlighet till påverkan bland sina medarbetare. 

 

Alltså när det gäller stora ändringar och så, så kan vi faktiskt inte någon här på 

restaurangen, varken chefer eller medarbetare, vara med och bestämma någonting alls, 

utan då styrs allting där uppifrån. Men när det gäller saker som vi gör själv här på 

restaurangen så är idéer och förslag alltid välkommet. Det uppmuntras och det är 

många som kommer med förslag.  (Medarbetare) 

 

Följande citat är ytterligare ett exempel på restaurangchefen som en demokratisk, 

visionär ledare: Här känner jag att jag verkligen kan prata med mina chefer, 

[restaurangchefen samt chefsvärdar/värdinnor, vår anteckning] jag kan ta fram önskemål 

eller klagomål om det är någonting (Medarbetare). 

   En annan intressant aspekt som kan utläsas i ovanstående yttranden är att medarbetaren å 

ena sidan uttrycker en känsla av att ha tillräckligt att säga till om, denna person nämner inget 
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om att huvudkontoret bestämmer de mer övergripande sakerna på restaurangen. Under 

intervjun framstod denna person som icke insatt i organisationens uppbyggnad. Personen har 

ingen chefsposition och är nöjd med sitt arbete och tycker att den påverkan hon har möjlighet 

till är fullt tillräcklig. Personer ur ledargruppen uttrycker å andra sidan en viss kritik mot att 

de på restaurangen inte har något att säga till om när det gäller stora förändringar. Man anser 

sig kunna påverka sådant som restaurangchefen har befogenhet att utföra men när det gäller 

beslut som ska fattas på ledningsnivå från huvudkontoret beskrivs dennes påverkansgrad som 

obefintlig. Eftersom medarbetaren inte har någon vetskap om detta är hon nöjd med den 

påverkan hon har möjlighet till medan personen ur ledargruppen känner sig styrd av 

ledningen på huvudkontoret eftersom denna person har regelbunden kontakt med 

huvudkontoret. Följande uttalande från denna person exemplifierar detta väl: Det är ganska 

mycket så här regler och riktlinjer och dom ska ju följas så det är att man får anpassa sig till 

det. Så det är inte alls att nu gör vi såhär också bestämmer vi det själv för då följer vi ju inte 

konceptet så att det är mycket regler. (Medarbetare) 

5.3 Organisationskommunikationen 

För att ge en överskådlig bild över vilka kommunikationskanaler som används har vi 

framställt nedanstående modell över hur organisationskommunikationen ser ut på Jensens 

Bøfhus Malmörestaurang. Modellen beskriver den bild av kommunikationen som vi har fått 

förmedlade till oss genom intervjuerna. För att ge en så klar och tydlig bild som möjligt har vi 

här valt att ta med ledningen och distriktschefen i figuren, dock kan vi inte uttala oss om hur 

kommunikationen ser ut i dessa led därför är dessa gråmarkerade.  
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Figur 9: Vår modell över Jensen Bøfhus internkommunikation på Malmörestaurangen 
 

Malmörestaurangens olika kommunikationsformer kommer nedan att appliceras på 

Mintzbergs (1993) teori om organisationers fem processer för att samordna aktiviteter, vilka 

presenterades i teorikapitlet. Dock går det inte att passa in samtliga fem aktiviteter i detta 

kapitel vilket medför att en av aktiviteterna kommer appliceras i det analyskapitel som rör 

internutbildningen. Det ska också påpekas att organisationens användande av intranät och 

e-mail inte passar in under någon av Mintzbergs (1993) fem aktiviteter. 

5.3.1 Kommunikation öga-mot-öga  

tifrån föregående delkapitels analys av ledarskapet framgår det att kommunikationen inom 

Malmörestaurangen präglas av det som Mintzb ner en ömsesidig anpassning 

där m 

kommunikation öga-mot-öga. Denna kommunikationskanal är enligt Weick (1995) den 

ot-öga skapa grova 

missförstånd eftersom förmedlingen av signaler såsom kroppsspråk och tonläge kan riskera att 

viktig information feltolkas och försvinner i bruset mellan sändare och mottagare. Gudykunst 

U

erg (1993) benäm

den mesta kommunikationen och informationen förmedlas informellt geno

rikaste eftersom den består av samtliga de kriterier som kännetecknar ett rikt medium enligt 

hans betydelse. Weick (1995) varnar också för en överdriven tilltro till användningen av den 

moderna informationsteknologin. Därmed fungerar kommunikationen inom Jensens 

Malmörestaurang så som Weick (1995) rekommenderar eftersom man inom restaurangen inte 

i någon omfattning kommunicerar med någon form av informationsteknologi.  

   I kommunikation med främlingar kan dock kommunikation öga-m

DISTRIKTSCHEFEN 

RESTAURANGCHEFEN 

CHEFSVÄRDAR/VÄRDINNOR 
= LEDARGRUPPEN 

VÄRDAR/VÄRDINNOR, 
DISKARE 

LEDNINGEN/HUVUDKONTORET 
I ODENSE 

besök, mejl, intranät 

        möten,  
öga-mot-öga 

informationstavla, briefing, 
öga-mot-öga 

  mejl 

 

möten, dagbok, 
öga-mot-öga 

öga-mot-öga,  
briefing 
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och Kim (2003) menar att i kommunikation mellan människor sker en ständig kodning och 

 restaurangen 

tarna, de utan någon form av ledande position, tycker att deras 

kommunikation med ledarna och restaurangchefen på restaurangen är tillräcklig och uppfyller 

avkodning och de delar in denna kodningsprocess i olika filter beroende på hur stora 

kulturskillnaderna är. Eftersom de anställda på Malmöresturangen är svenskar, undantaget 

fyra personer vilka alla har bott i Sverige en längre tid, är risken för feltolkningar i 

kommunikationen öga-mot-öga liten. Intervjupersonerna ger heller inga indikationer på att 

denna kommunikationskanal är problematisk. Du får alltid din röst hörd och kommer du med 

någon idé så ser ledningen [ledargruppen, vår anteckning] till att den sprids till 

huvudkontoret. Så jag tycker det är väldigt lätt att kommunicera här (Medarbetare). Det sker 

också en mer kontrollerad kommunikation öga-mot-öga genom den dagliga briefingen, vilket 

är den dagliga femminuterssamling som dagens ledare håller precis innan

öppnas med de medarbetare som ska jobba under dagen. Det som händer som är nytt berättar 

vi innan vi öppnar på bryggan, vi briefar varandra. De berättar att från och med idag ska vi 

göra det och sen berättar alla de till de andra som börjar jobba senare (Medarbetare). Det 

ska tilläggas att intervjupersonerna också berättar att denna briefing finns att läsa skriftligt, på 

en lapp som sätts upp på den dörr som går in till restaurangen och som samtliga medarbetare 

passerar på väg upp från omklädningsrummen. De intervjuade antyder ingen problematik 

kring förmedlandet av briefingen. Man bör dock ha i åtanke att samtliga intervjuade är 

heltidsanställa och således befinner sig på restaurangen ofta. Därmed är det inte säkert att det 

som berättas på den mutliga briefingen når de som är deltidsanställda och exempelvis endast 

arbetar någon gång i månaden. 

   Mintzbegs (1993) andra aktivitet; direkt övervakning som sker av en med högre position i 

hierarkin, kan utifrån intervjuanalyserna sägas existera i kommunikationen öga-mot-öga inom 

Jensens. Genom intervjuerna framställs distriktschefens kommunikation som hierarkisk, han 

väljer att kommunicera till sin närmaste underordnade chef istället för att kommunicera 

genom gemensamma möten till samtliga berörda. 

 

När vår distriktschef kommer hit så går han bort till vår restaurangchef och pratar och 

så får vår restaurangchef gå till oss om det är något distriktschefen berättar som rör 

oss. Och det är typiskt danskt för[medarbetarens personliga reflektion] i Sverige tror 

jag man samlar alla istället och har ett gemensamt samtal. (Medarbetare) 

 

Denna hierarkiska kommunikation är inget som intervjupersonerna upplever som helt och 

hållet negativt. Främst medarbe
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deras behov av kommunikation och information. Däremot upplevs ledarnas syn på denna 

hierarkiska kommunikation som delvis negativ. Genom ovanstående citat kan man ana en viss

kritik mot distriktschefens strikta hierarkiska strategi. Å ena sidan kan man se detta som att han 

genom att inte vända sig direkt till den berörda personen skapar en risk för att informationen 

inte når fram och tas emot i samma utsträckning so

 

m den skulle ha gjort annars. Å andra sidan 

r man genom att studera intervjuanalyserna och välkomstmappen den uppfattning att det är 

just d  

hand

5.3.2

Den mest använda kommunikationskanalen, efter kommunikation öga-mot-öga, på 

 misstolkningar väljer ledningen på Malmörestaurangen att kommunicera ut 

informationen som de får på danska genom antingen att själv översätta den eller kommunicera 

ion öga-mot-öga. De intervjuade ur ledargruppen uppger att de 

få

en här hierarkiska strukturen som ska prägla organisationen och därmed ska de anställda

la därefter. 

 Informationstavla 

Malmörestaurangen som samtliga anställda använder dagligen är informationstavlan som 

hänger väl synlig innanför ingången till omklädningsrummen. Denna kommunikationskanal 

passar in under de två aktiviteter som Mintzberg (1993) benämner standardisering av 

produktion och standardisering av arbetsprocesser. På denna tavla sätter restaurangens 

ledningsgrupp upp aktuell information som rör allt inom organisationen och som är relevant för 

medarbetarna att veta angående arbetets innehåll och för att de ska kunna uppnå de resultat 

som förväntas av dem. Den information som sätts upp på tavlan uppger intervjupersonerna är 

på svenska. Mail från huvudkontoret och som är viktiga och berör alla printar vi antingen ut 

och översätter och sätter upp på informationstavlan eller så berättar vi om det så att alla kan 

förstå det eftersom det kommer på danska (Medarbetare). 

   För att undvika

den genom kommunikat

övervägande väljer att kommunicera ut informationen på den dagliga briefingen. Därmed fås 

uppfattningen att fast informationstavlan är den mest använda kommunikationskanalen på 

restaurangen, efter kommunikationen öga-mot-öga, så verkar den inte få speciellt mycket 

uppmärksamhet av de anställda, man förlitar sig istället i hög grad på den muntliga 

kommunikationen. Detta borde kunna skapa missförstånd eftersom kommunikationen då 

förmedlas från mun till mun i flera led. Den ursprungliga informationen från huvudkontoret 

kan lätt modifieras i bruset mellan mottagarna i de olika leden och därmed få en annorlunda 

innebörd än dess ursprungliga syfte.  
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5.3.3 Möten 

De möten som sker dels inom restaurangen och dels mellan restaurangchefen och 

tervjuerna omnämns intranätets existens av samtliga 

personer i ledargruppen men det är bara en av personerna som uppger sig använda intranätet 

De intervjuade med ledande befattning uppger istället att de främst 

vara beroende av 

 samordnar och sprider informationen. Istället kan man själv, tack 

vare den moderna informationstekniken som intranät och e-mail, skaffa sig den information 

an att det går 

snabbare och är skönare att bara hastigt kunna skriva ner det man vill ha sagt. En 

huvudkontoret hör också hemma under de två aktiviteter som Mintzberg (1993) benämner 

standardisering av produktion och standardisering av arbetsprocesser. Restaurangchefen 

berättar att ledargruppen på restaurangen har möten en gång i månaden, sedan har man 

personalmöte för samtliga anställda på restaurangen en gång i kvartalet. Två gånger om året 

åker restaurangchefen på restaurangchefsmöte på huvudkontoret i Odense.  

5.3.4 Intranät & mail 

Inom organisationen finns ett intranät, Jensen-net, och detta samt e-mail har alla anställda 

med ledande befattning på samtliga restauranger i organisationen tillgång till. Därmed har 

inte medarbetarna någon tillgång till dessa kommunikationskanaler (Intervju med 

restaurangchefen, 1/12-05). Under in

regelbundet. 

kommunicerar med huvudkontoret genom e-mail. För det mesta är det ju vårt eget intranät 

och mail för de [huvudkontoret, vår anteckning] vet ju om att det är här uppe i restaurangen 

med gästerna vi ska vara så därför ringer de i princip aldrig för de vet att vi har mycket 

gäster. Så mejl är nog det vanligaste (Medarbetare). 

   Intranät- och mailanvändandet är intressant att belysa utifrån informatiseringsbegreppet 

(Zuboffs, 1988) vilket innebär att dagens organisationer inte längre skulle 

överordnande chefer som

som man behöver. Detta är något som inte alls stämmer överens med Jensens Bøfhus. Här 

använder man sig visserligen av modern informationsteknik genom intranät- och 

mailanvändande men trots detta har man överordnande chefer som sprider och kontrollerar 

informationsflödet. En möjlig anledning till att organisationen också använder sig av dessa 

överordnade chefer torde bero på just det som intervjupersonen ovan säger, att man på 

restaurangen ofta är stressad och inte har tid att sitta vid datorn. Därför kan de högre cheferna 

vara angelägna om att kontrollera att restaurangen har uppmärksammat den information de 

har mailat eller lagt ut på intranätet. 

   Det framgår genom intervjuerna att man på restaurangen fördrar att maila distriktschefen och 

huvudkontoret framför att ringa eftersom man ofta är stressad. Då anser m
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underliggande orsak till att man på Malmörestaurangen väljer mailkontakt framför

telefonkontakt kan genom intervjuerna utläsas bero på språkproblem. Dock verkar inte

mailkontakten vara helt problemfri. Jag kontaktar huvudkontoret mest genom e-mail, men det

tar tid och ibland svarar de inte. Därför undviker jag att kontakta dem och försöker iställe

lösa alla problem här själv (Medarbetare). Språkproblemet och problemet med att få svar från

den danska ledningen bör vara två motiv till att Malmörestaurangen skulle kunna riskera att 

frångå Jensens koncept i större utsträckning än de danska restaurangerna (se vidare avsnitt 5.7).

5.4 Mål, visioner & affärsidé över kulturgränser 

Genom att studera välkomstmappen och analysera intervjuerna framgår det att det inte finns 

något nedskrivet som benämns mål. Däremot har organisationen i välkomstmappen tydligt 

markerat sin affärsidé: 

 

 

 

t 

 

  

5.4.1 Kommunikation av visionerna 

beskriva företagets mål. Alla 

r ledargruppen hade följande beskrivning av målen: Det här med 

exp . Sen har ju varje restaurang sina 

egn

tillbaka tervjupersonerna ombads att berätta om målen krävdes många gånger en 

nyckelord är något som vi tidigare nämnt introduceras redan i välkomstmappen (se avsnitt 

• Att sälja biffar till hög kvalitet och till låga priser 

• Att bemöta våra gäster med vänlighet och god service i spännande och trevliga 

lokaler 
I mappen finns också tydligt markerat att man av de anställda ställer krav på: Engagemang 

och tro på uppgiften som är GODA BIFFAR MED ETT LEENDE. Organisationens nyckelord 

kvalitet, service, renlighet och en populär prisnivå är också tydligt markerade i 

välkomstmappen. 

   I nedanstående analys kommer affärsidén, kravet och nyckelorden som nämns ovan att 

sammanfattas i termen visioner. 

Under intervjuerna ombads samtliga intervjupersoner att 

svarade mer eller mindre svävande på denna fråga. Intervjupersonerna uppgav att det inte 

finns något bestående mål men att målet just nu är att expandera och öppna flera nya Bøfhus 

i Sverige. En person u

ansionen nu i Sverige ligger i fokus för hela Jensens

a mål att hålla sin budget, öka omsättningen och ja, ha nöjda gäster som kommer 

. När in

kortare beskrivning av vad mål innebär och efter denna beskrivning började många av 

intervjupersonerna att berätta om Jensens nyckelord samt expansionen i Sverige. Dessa 
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5.4) och under internutbildningen Basic 1. De anställda bär med sig dessa nyckelord i sin 

yrkesroll då de påverkar och berör utförandet av deras dagliga arbetsuppgifter. 

Utifrån intervjuerna och den välkomstmapp som har studerats kan Jensens Bøfhus inte sägas 

t faktum att ledningen genom välkomstmappen 

en utvecklad internutbildning och de anställda kan genomgå en sådan vid 

 upprepas Jensens Bøfhus motto och de nyanställda får lära sig hur de ska 

bemöta gästerna på bästa möjliga sätt.  

 chefer och är i centrum (Välkomstmapp, s. 8).  

Detta är även något som Jensens Bøfhus visar genom sin omvända pyramid (se Figur 1 samt 

avsnitt 1.6) och som även restaurangchefen påpekar vid intervju.  

5.4.2 Målstyrning 

vara en målstyrd organisation. De

kommunicerar ut regler och riktlinjer till restaurangerna stämmer inte överens med en 

målstyrd organisations handlande. I en sådan organisation ska man med övergripande och 

gemensamma mål, som sedan bryts ner i mindre delmål, dra åt samma håll. (Simonsson, 

2002) Därmed kan slutsatsen dras att Jensens präglas en top-downstyrning framför en 

målstyrning.  

5.5 Implementeringen av företagskulturen på Malmö-restaurangen 

Jensens Bøfhus har en stark företagskultur vilket i mångt och mycket hör ihop med att det är 

en konceptrestaurang och en kedja. Nedan följer en redogörelse för hur man implementerar 

företagskulturen i företaget och hur man lyckas överbygga eventuella problem som kan 

uppkomma då man etablerat sig i Sverige.  

5.5.1. Internutbildningens betydelse för kommunikationen av företagskulturen  

Jensens Bøfhus har 

flera tillfällen i karriären. Hur en nyanställd ska introduceras till sin yrkesroll finns det klara 

riktlinjer för. Den första kontakten med internutbildningen sker som ny inom företaget då 

varje anställd genomgår den första kursen Basic 1. Hur viktig varje person i företaget är för 

företagets framgång och anseende är en viktig del av denna internutbildning.  

   Alla nyanställda får en så kallad Välkomstmapp som denna utbildning grundar sig på, man 

får även se en introduktionsfilm om företaget och visas runt i restaurangen. Under hela 

introduktionen

5.5.2 Välkomstmappen 

Välkomstmappen som de nyanställda får innehåller omfattande information om 

organisationen. I mappen upprepas klart och tydligt att gästerna står i centrum och att de ska 

bemötas med ett leende. Gästerna är våra
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   Välkomstmappen är en av de första kontakterna nyanställda får med företagets kultur. 

ig. Om någon annan ska göra det åt dig är du inte en    

reko kollega. ORDNING SKA HÅLLAS – INTE GÖRAS (Välkomstmapp, s. 9) 

t över att många av deras 

that’s it”, och det kan vara väldigt skönt ibland 

att inte behöva ta dom egna besluten. Och nu är det som så vi ska göra och ”that’s it” 

ara dåligt själv för då jobbar man ju under 

    

e anställda vid Malmörestaurangen har sedan tidigt stadium socialiserats in i företaget och 

Utformningen av texten i välkomstmappen tyder på en stark företagskultur om vi ser till 

Gudykunst och Kims (2003) teori kring ”loose” och ”tight” kultur. Ord som måste, aldrig, 

håll ordning, etcetera skrivs med versaler och företagets affärsidé, motto, nyckelord och vissa 

ordningsregler som man anser extra viktiga skrivs med fetstil. Vidare är det en hel del starka 

formuleringar som skrivs ut, exemplevis;  

 

Vi anställer endast medarbetare – motarbetare får hitta en annan verksamhet att 

förstöra. (Välkomstmapp, s. 5) 

Håll ordning och städa upp efter d

 

Enligt Gudykunst och Kim (2003) definieras en ”tight”, och tillika stark, kultur av att 

medlemmarna är väl medvetna om de normer och regler som gäller och alla förväntas följa 

dem. Här försöker Jensens Bøfhus implementera dessa hos de nyanställda redan från första 

stund genom att påvisa varje anställds personliga ansvar för företagets anseende. De anställda 

som deltagit i intervjuerna verkar inte reflektera särskilt mycke

uppgifter är hårt styrda av ett koncept. 

 

Jag känner att jag jobbar på Jensens och detta här är deras stil och jag anpassar mig 

efter det. För alltså om jag inte gör det så kanske jag ska hitta något annat ställe att 

jobba på där jag kan protestera och så. Så det är liksom aldrig något som jag tänker på, 

det är liksom bara så det är här och ”

liksom. Och alltid är det så att någon försöker ändra på konceptet viket inte går, det är 

helt omöjligt, och då mår man b

omständigheter som man inte trivs med.  (Medarbetare) 

D

den danska kulturen vilket kan ha lett till att de inte ser hur de styrs av konceptet och man 

upplever heller inte detta som något annorlunda då deras sedvänjor enligt Hofstedes (1991) 

definition förändrats över tid då de ingått i en ny kulturnivå. En ytterligare anledning till att 

personalen inte reflekterar över konceptstyrningen kan vara att många av de anställda är unga 
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och denna arbetsplats är deras första, tre av de sex intervjuade uppgav att detta var deras 

första arbetsplats. 

   En effekt av den starka företagskulturen kan vara som Simonsson (2002) benämner det ett 

socia tt 

alla f rik 

organ

5.5.3 Organisationstillh

Ser m  

Byrn  flera att det 

finns anska, men att man samtidigt 

ner en stark organisationskänsla.  

å alla som ser dom ibland och är iväg på kurser och så, de tänker nog som 

ckning], vi här i Sverige och dom i Danmark. Det känns så faktiskt, tyvärr. 

(Medarbetare) 

ör de anställda och inget som de reflekterar över i det 

 om effekten 

lt klister. Flera intervjuade påpekar att de är som en enda stor familj på restaurangen, a

ungerar bra ihop och strävar mot samma mål, något som borde skapa en framgångs

isation. 

örighet 

an till förhållandet mellan danskarna och svenskarna inom företaget, såsom Giles och

e (1982, ur Gydkunst och Kim, 2003) menar att man måste göra så nämner

 en viss vi-och-dom-känsla, att man inte känner sig d

kän

   Enligt dessa faktorer verkar det som att i fallet med Jensens Bøfhus överbygger den starka 

organisationskänslan det faktum att det är två olika kulturer som möts. Denna vi-och-dom-

känsla är något som påpekades i flera intervjuer att den existerar i meningen att 

Malmörestaurangen känner sig i viss mån avskärmande från sina danska ägare.  

 

Alltså jag tror att vi i ledningsgruppen känner nog en vi-känsla, en helhet, för vi ser ju 

alla ibland. S

enhet och en vi-känsla. Men inte de andra. (Medarbetare) 

 

Så känns det ju i och för sig lite grann [angående om det finns en organistionskänsla, 

vår ante

 

Ser man detta i förhållande till Gudykunst och Kims teorier kring ”loose” och ”tight” kultur 

som vi belyst tidigare (se avsnitt 5.5.2) kan man även här se hur den starka 

organisationskänslan överbygger eventuella kulturella skillnader då denna känsla av icke-

samhörighet inte har stor betydelse f

dagliga arbetet. Även Simonssons teori kring det sociala klister som kan uppstå då 

företagskulturen är stark är här än mer påtaglig då den överbygger eventuella kulturella 

skillnader. De kulturella skillnaderna kommer man inte ifrån hur mycket man än vill, men 

genom företagets planer på expandering kan dessa eventuellt överbyggas även
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likvä

avstå

5.5.4 Vidarutbildningen 

Den 

anstä

utbild n till sin restaurang där sedan en evaluering sker av representanter från 

huvudkontoret. De personer som går denna utbildning blir i och med detta på sätt och vis 

kökschefen har ensamt ansvar för anställningen av 

personalen i köket.  

 anställda tillfrågades de hur typbilden av en anställd på Jensens 

 en del av konceptet och fanns med i Jensens 

idégrundlag från starten (Intervju med restaurangchefen, 1/12-05). 

 finns några speciella krav på de som anställs, 

att personalchefer ofta inte är medvetna om sin avgörande roll för företagskulturen nämner de 

l kan bli att de restaurangerna som finns i Sverige känner en stark samhörighet och 

ndet över Öresund känns än större.  

vidareutbildning som finns inom företaget sker i Danmark tillsammans med andra 

llda inom företaget som ska ta samma steg i karriären. När man genomgått denna 

ning återgår ma

ambassadörer som sedan går ut på sina respektive restauranger och sprider den företagskultur 

som de nu än en gång fått repeterad för sig. 

5.6 Anställningsprocessens betydelse 

Genom att applicera anställningsprocessen på Mintzbergs (1993) teori om organisationers fem 

processer för att samordna aktiviteter finner man att anställningsprocessen passar in under det 

som Mintzberg benämner standardisering av färdigheter. Detta eftersom man här förklarar 

vilken utbildning som krävs för tjänsten. På restaurangen i Malmö är det restaurangchefen 

tillsammans med en av chefsvärdinnorna som ingår i ledargruppen som håller i 

anställningsprocessen av värdinnor och 

   Vid alla intervjuer av de

Bøfhus ser ut. Samtliga svarade att de är glada och positiva, något som även framhålls i 

välkomstmappen att man ska vara. Ingen av de intervjuade tror att det finns speciella krav på 

vilka som får anställs på restaurangen.    

   Men det har inte alltid varit så. När företaget startade ville man helst att det var kvinnor som 

arbetade som värdinnor, Jensen-flickor är ett begrepp som är känt i Danmark berättar 

restaurangchefen. Dessa Jensen-flickor var

   Trots att de intervjuade inte tror att det inte

kan man ändå från intervjuerna och de observationer som genomförts på plats konstatera att 

majoriteten av de anställda är unga kvinnor i 20-25 årsåldern (egen fältanteckning, 1/12 & 

5/12-05). Restaurangchefen menar att idag finns det inga krav från företagets ledning om att 

det ska vara kvinnliga värdinnor, men samtidigt nämner han att de vill ändå fortfarande det 

här lite med flickorna (Intervju med restaurangchefen, 1/12-05). Likt Hofstede (1991) nämner 

 43



som har hand om anställningar att de inte tittar på något speciellt, men samtidigt är de flesta 

av de anställda av samma kön och ålder. Just nu är det faktiskt ingen kille som serverar, dom 

t man inte har några direktiv kring anställning av 

staurangen följer Jensens 

arbetet märks inte det danska språket av berättar intervjupersonerna. Man 

å har vi mycket amerikanska, eller inte mycket men såna här 

facktermer. 

två som var här de studerade och fick  jobb inom det de ville istället[…]. Sen är det jag och 

en av chefsvärdarna som då är kille och sen så är dom tre killar i köket och två killar i disken 

(Medarbetare). 

    Vad beror detta på, att man trots at

personal ändå fortsätter med att anställa den traditionella Jensen-flickan? Ser vi till personerna 

med högre befattning på Malmörestaurangen är restaurang- och kökschef män, medan 

assisterande restaurangchef är kvinna. Hur det ser ut på restaurangerna i Danmark går inte att 

uttala sig om då de inte ingår i undersökningen, men Malmöre

traditionella mönster med i dagsläget enbart kvinnlig värdinnor, och hittills har man inte haft 

någon kvinnlig restaurangchef. 

5.7 Språkets betydelse för internkommunikationen 

Hos Jensens Bøfhus har det ständigt skett en utveckling från de att de etablerade sig i Sverige 

vad det gäller vilket språk man använder sig av med sina kollegor i grannlandet. Från början 

var all information på danska men idag är den mesta statiska informationen, det vill säga 

färdigtryckt information såsom välkomstmappen, översatt till svenska. Nu för ett och ett halvt 

år sen de har blivit på svenska, men innan det var inte så, det var hemskt (Medarbetare). Det 

enda som nämns som fortfarande är på danska är den introduktionsfilm som alla nyanställda 

får se på introduktionsutbildningen. 

   I det dagliga 

använder sig inte av några danska uttryck på arbetsplatsen förutom ordet ”haster”. Utöver det 

använder sig man mer av engelska uttryck berättar restaurangchefen, man har exempelvis 

checklistor och briefing.  

 

Det mesta är engelska och för att danskan i sig själv i grunden har mycket engelska 

lånord. De säger computer, de säger inte dator, det heter computer på danska 

exempelvis. Men annars s

 

   Den dagliga kommunikationen mellan huvudkontoret i Odense och restaurangen sker på 

både svenska och danska. Informationen restaurangen tar emot är på danska och den de 

sänder är på svenska, båda parter talar sitt modersmål och man förstår för det mesta varandra. 
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Då information ska spridas vidare mellan medarbetarna på restaurangen väljer man ibland att 

översätta den (se avsnitt 5.3.2). På Malmörestaurangen finns flera anställda som är danskar 

som hjälper till då det behövs hjälp med översättning. Framförallt har den chefsvärd som är 

dansk och som ingår i ledargruppen ett stort informellt ansvar, han är den som ofta får ta 

d och förstå allt som sades. Det finns idag inte något uttalat krav av 

e anställda i Sverige att de ska förstå danska. Det danska huvudkontoret har mer och mer 

assim

infor

5.8 Kontroll och kommunikation av konceptet 

Jensens Bøfhus är en konceptrestaurang och därmed ska alla restauranger i största möjlig mån 

ktioner man 

llas för Storcheck vilket innebär att 

huvudkontoret åker runt till restaurangerna vissa bestämda dagar och ser efter hur det fungerar 

tandard som satts upp. Under dessa 

avviker tar distriktschefen kontakt med restaurangen för att höra vad anledningen kan ha varit. 

kontakt med olika avdelningar på huvudkontoret då praktiska saker måste lösas.  

   Idag sker all vidareutbildning i Danmark och kurserna hålls då på danska vilket kan vara ett 

problem. En av de intervjuade berättar att utbildningen egentligen hade kvittat för dens del då 

det var svårt att hänga me

d

ilerat sin kommunikation till sina anställda i Sverige vad det gäller det 

mationsmaterial som finns att tillgå för de anställda.  

vara lika varandra. Ser vi till restaurangens arbete med hur konceptet ska uppfyllas börjar det 

redan då nyanställda går sin introduktion då företagets affärsidé, nyckelord och visioner (se 

kapitel 5.4) introduceras. Vidare berättas det i intervjuerna hur man har dessa uppsatta i 

restaurangens utrymmen där personalen rör sig så man ständigt påminns om dessa. 

   Distriktschefen har en avgörande roll vad det gäller kontrollen och kommunikationen av 

konceptet. Innan Malmörestaurangen löd under någon distriktschef hade man friare händer, 

berättas det i intervjuerna, men i och med att det nu har öppnats två restauranger i Stockholm 

och man fick en distriktschef har man någon som kommer och ser till att de instru

informerat om efterlevs. Distriktschefen har också som uppgift att informera restaurangerna 

då något nytt ska hända och han besöker restaurangerna cirka en gång i månaden. Alltså man 

kör mer nu efter det danska. Vår tidigare chef, då var detta den enda restaurangen i Sverige, 

han gjorde mer eller mindre på sitt sätt men nu är det liksom konceptet detsamma som i 

Danmark (Medarbetare). 
   En gång om året genomgår varje restaurang något som ka

på restaurangerna om alla lever upp till de krav och den s

besök kan även personalen få genomgå muntliga test kring företagets mål etcetera.  

   Två gånger om dagen rapporterar Malmörestaurangen, och även alla andra restauranger i 

kedjan, omsättningen vid lunch och sen efter stängning till huvudkontoret. Om resultatet 
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Restaurangerna i Sverige kan dock aldrig jämföra sin omsättning i förhållande till gäster med 

restaurangerna i Danmark då svenskar äter mer lunch och danskarna äter mer till middag, 

menar restaurangchefen (Intervju med restaurangchefen, 1/12-05). Här upplever 

restaurangchefen en kulturskillnad som riskerar att öka vi-och-dom-känsla i organisationen 

men med organisationens klara sikte på en expandering i Sverige kommer kanske 

organisationskänslan att öka och kommunikationen mellan två olika kulturer inte vara av 

betydelse i framtiden. 
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6 Slutdiskussion 

6.1 Slutsatser 
I Jensens Bøfhus välkomstmapp och på företagets hemsida beskrivs kommunikationen och 

ledarskapet inom organisationen som präglat av en stark hierarkisk styrning. I relation till 

detta visar denna fallstudie att den hierarkiska organisationsstyrning inte praktiseras på 

Jensens Malmörestaurang där intervjupersonerna upplever att de är på samma nivå oavsett 

befattning. Enligt det syfte och de frågeställningar vi presenterade i avsnitt 1.3 kommer här en 

redogörelse och diskussion av resultatet utifrån de analyser som har genomförts. 

6.1.1 Svar på frågeställningar    

Den första och övergripande frågeställningen löd enligt följande: Hur upplever de anställda 

på Malmörestaurangen att Jensens Bøfhus, ett danskt företag, verksamt på båda sidor av 

Öresundsregionen, implementerar och kommunicerar sin organisationskultur internt på 

Malmörestaurangen? 

   Genom jämförelser mellan den studerade välkomstmappen samt intervjuerna med de 

anställda på Malmörestaurangen, visar denna fallstudie att de anställda på Jensens 

Malmörestaurang är högst medvetna om organisationens starka tilltro till en hierarkisk 

styrning av Jensens Bøfhus koncept. De anställda på Malmörestaurangen anser att 

organisationen genom välkomstmappen och distriktschefen vill implementera och 

kommunicera den hierarkiska organisationskulturen internt på Malmörestaurangen. I analysen 

har det dock framkommit att denna hierarkiska organisationskultur inte praktiseras på Jensens 

Malmörestaurang trots att den förmedlas genom både välkomstmappen och distriktschefen. På 

Malmörestaurangen följer man visserligen de regler och riktlinjer som ges av den danska 

ledningen men ledarskapet och kommunikationen är på en mer ”platt” nivå än det som genom 

intervjuerna och välkomstmappen beskrivs som Jensens kultur.  

   Ser vi till välkomstmappens betydelse för hur organisationskulturen implementeras är den i 

viss mån betydelsefull då alla anställda är genom den väl medvetna om de krav och 

förväntningar som ställs på dem. Men samtidigt är det påtagligt att man tolkat 

välkomstmappen från ett svenskt perspektiv, något som är självklart då majoriteten är 

svenskar, vilket inneburit att man skapat sin egen företagskultur och som man själv ser som 

annorlunda jämfört med de danska restaurangerna i koncernen.  

 47



   Den första delfrågeställningen löd: I vilken utsträckning är de svenska medarbetarna på 

restaurangen i Malmö medvetna om företagets mål och visioner? Som vi redogjort i avsnitt 

5.4 ff. finns det idag inte något nedskrivet som benämns mål i den välkomstmapp de anställda 

har tillhanda. Deras svar på våra frågor kring dessa blir därför svävande, men samtliga 

nämner de företags expansion i Sverige som något som alla har i sikte. Vid en första anblick 

på restaurangens arbete skulle man kunna ta företaget för en målstyrd organisation men då 

man tittar närmare, såsom vi har gjort, framstår det klart och tydligt att det är en organisation 

som istället präglas av en top-downstyrning. Vidare är det vi benämner som visioner något 

som de anställda är väl medvetna om, de kan nyckelord och affärsidé som ett rinnande vatten. 

Här kan det antas att denna säkerhet över visionerna har starkt samband med företagets 

satsning på introduktionsutbildningen Basic 1 där alla anställda får lära sig vad Jensens 

Bøfhus står för. Även den Storcheck (se avsnitt 5.8) som genomförs på restaurangen årligen 

kan ha viss betydelse för de anställdas kunskaper gällande företagets visioner. 

Restaurangchefen på Malmörestaurangen har också en stor betydelse för de anställdas 

kunskaper. Den ledarstil han utövar karakteriseras av öppenhet, demokrati, delaktighet, 

etcetera (se avsnitt 5.2.4), han har lyckats få in visionerna som en naturlig del i det dagliga 

arbetet exempelvis vid den dagliga briefingen.  

   Den andra delfrågeställningen berör just ledarskapet på restaurangen och löd som följer: 

Hur ser ledarskapet och kommunikationen ut på Malmörestaurangen? Likt vi berörde innan 

är restaurangchefen en ledare som inte är inte hierarkisk i sitt ledarskap. Ser vi till ledarskapet 

på restaurangen är det ett platt ledarskap, något som ofta karakteriserar svenska 

organisationer. De anställda och restaurangchefen känner att alla är på samma nivå, att det 

inte existerar något hierarkiskt ledarskap och att man kan vända sig direkt till 

restaurangchefen utan att först gå till sin arbetsledare, de kommunicerar med varandra oavsett 

befattning. Detta motsäger den hierarkiska ledarskapsstil som förespråkas i Välkomstmappen.   

   En annan intressant slutsats gällande ledarskapet är det faktum att Jensens omvända 

pyramid (se kapitel 1.6) helt motsäger deras befattningsöversikt (se avsnitt 4.1.1). Pyramiden 

vill påvisa att gästerna är cheferna, de bestämmer hur de anställda ska agera och vad de ska 

göra (intervju med restaurangchefen, 1/12-05). Detta motsäger totalt den top-downstyrning 

som befattningsöversikten och intervjupersonerna berättar om. 

   Organisationens tillvägagångssätt att kommunicera speglar också vissa kulturskillnader 

mellan Malmörestaurangen och den danska ledningen. Den danska distriktschefen väljer att 

endast kommunicera till sin närmast underordnande, restaurangchefen. På 
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Malmörestaurangen sker däremot kommunikationen direkt med den eller de berörda och inte i 

olika hierarkiska led.  

   Ser vi till den matris över kommunikativt ledarskap som presenteras i avsnitt 5.2.1 skiljer 

sig det ledarskap som restaurangchefen och distriktschefen utövar. Detta leder oss in på den 

tredje delfrågeställningen som löd: Hur fungerar samarbetet med Malmörestaurangens 

distriktschef? De anställda på Malmörestaurangen, undantaget ledargruppen, har ingen direkt 

kontakt med distriktschefen och kan därför inte uttala sig om samarbetet.  Ser vi till 

ledargruppen anser de att samarbetet fungerar bra trots att de ser hans ledarskapsstil som 

något främmande då mycket av hans kommunikation består av tillsägelse och ordergivning. 

Den danska distriktschefen kommunicerar endast med Malmörestaurangens restaurangchef, 

vill han ha något förmedlat till någon annan på restaurangen berättar han detta för 

restaurangchefen som sedan förväntas förmedla detta vidare, detta tillvägagångssätt är raka 

motsatsen mot hur kommunikationen fungerar internt på Malmörestaurangen. 

   En intressant slutsats är att den danska distriktschefen, enligt intervjupersonerna, i stor 

utsträckning använder sig av regler som noga följs upp av kontroller uppifrån. I analysen 

framkommer det att den danska distriktschefen inte i alla lägen litar på sina underordnade 

utan han vill se med egna ögon att den informationen har får är riktig. Intervjupersonerna 

berättar att inom Malmörestaurangen har man istället mer fria händer att utföra uppgifter som 

restaurangchefen eller ledargruppen ger.  

6.1.2 Svar på syftet 

Uppsatsens syfte var att genom fallstudien på Jensens Bøfhus Malmörestaurang undersöka 

och analysera hur de anställda upplever att det är att arbeta i ett företag med en ledning och en 

organisationsstruktur från ett annat land.  

   Denna fallstudie visar att på Jensens Malmörestaurang tycks inte det faktum att ledningen är 

från ett annat land vara av någon större betydelser för hur de anställda upplever att det är att 

arbeta på företaget. Istället visar studien att det är företaget i egenskap av att det är ett 

konceptföretag som har betydelse för hur de anställda upplever arbetsklimatet. 

Intervjupersonerna påpekar ofta att de känner att de är styrda av konceptet Jensens Bøfhus 

men de upplever inte i någon större utsträckning att företaget är typiskt danskt. Företaget som 

präglat av en dansk organisationskultur påpekar endast personerna i Malmörestaurangens 

ledningsgrupp som i vissa situationer kan känna sig styrda av regler och normer som är 

främmande för dem och som de upplever skulle kunna vara typiska i danska organisationer. 

Generellt anser intervjupersonerna att de har fria händer att bedriva sin verksamhet, 
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ledarskapet och kommunikationen, så länge man håller sig inom ramarna för Jensens koncept: 

Att servera biffar med hög kvalitet och till låga priser och Att bemöta våra gäster med 

vänlighet och god service i spännande och trevliga lokaler. (Välkomstmapp, s 2)  

   Trots de kulturella olikheter som intervjupersonerna ger uttryck för och också säger sig vara 

medvetna om, ger de uttryck för att trivas på sin arbetsplats och vara nöjda med den danska 

organisationsuppbyggnaden, vilken ur svensk synvinkel kan ses som präglad av regler och 

kontroll. Kanske beror detta på att de har socialiserats in i organisationen successivt och 

därmed känner större tillhörighet till organisationskulturen än nationalkulturen. 

6.2 Förslag till vidare forskning 
I denna uppsats har organisationskommunikationen studerats enbart ur ett mottagarperspektiv 

på Jensens Bøfhus. Det hade varit intressant att också granska organisationskommunikationen 

ur ett sändarperspektiv. Genom djupintervjuer med företagsledningen i Odense och den 

danska distriktschefen skulle man kunna analysera hur dessa upplever kommunikationen och 

hur de ser på det faktum att två kulturer möts inom organisationen och vad detta kan betyda. 

Efter en sådan analys skulle det sedan vara intressant att göra en jämförande analys på hur den 

danska ledningen och de anställa på Malmörestaurangen upplever kommunikationen och 

kulturskillnaderna, samt vilka problem dessa kan orsaka. Det skulle även vara intressant att 

intervjua anställda på ett Jensens Bøfhus i Danmark för att se om det finns eventuella 

skillnader i ledarskapsstil och vad detta har för betydelse. Denna forskning skulle därmed 

kunna vara till hjälp för företagsledningen när de nu planerar att öppna flera restauranger runt 

om i Sverige. 

   Öresundsregionen är på alla sätt en levande region med stor potential för framtiden. Fler och 

fler företag har etablerat sig på båda sidor sundet och många företag är i och med det i samma 

situation som restaurangkedjan Jensens Bøfhus. Det är svårt att säga om en fallstudie på ett 

annat utländskt företag etablerat i Sverige skulle ge samma resultat som denna studie då 

företagets koncept kanske har större betydelse än det faktum att det är utländskt. Finns redan 

ett väl etablerat koncept kan organisationskulturen vara starkare än nationalkulturen.  

 

 

 
 
 
 
 

(Antal tecken inklusive blandsteg: 97 629) 
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Bilaga 1 
Intervjuguide 

• Bakgrundsfakta 

Hur länge man varit anställd? 

Första position 

Varför Jensens Bøfhus?  

Tidigare erfarenheter från andra restauranger, skiljer det sig svenskt-danskt?  

Tror/anser ni att det skiljer sig att jobba i ett danskt eller svenskt företag? 

Personliga reflektioner, associationer, bild av Jensens Bøfhus?  

Känns det som ledningen tänkt på att ”försvenska” Jensens Bøfhus i Sverige? 

Känner ni er danska? 

 
• Ledarskapet   

Företagets uppbyggnad, hur upplever du den? 

Arbetsteam? 

Hierarkiskt eller platt  

 Anpassat till Sverige 

 Jämfört med tidigare arbeten 

 Personlig påverkansgrad 

 Internutbildning, gemensam? 

Huvudkontoret vilken kontakt, direkt eller genom gatekeeper? 

 Kontroll/uppföljning av detta? 

I vilken utsträckning regler och order? 

Chefens/medarbetarens syn på ledarskapet samt uppfattning om 

medarbetarens/chefens syn 

 
• Restaurangen 

Menyn (skild från den danska) 

Kampanjer (på restaurangen) 

Interiör? (gemensamt skyltmaterial, klädsel?) 

Vem styr restaurangens utseende/atmosfär? (Ska det kännas lika överallt?) 

Hur kommuniceras detta? 

 
• Anställningsprocessen  
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Hur går tillväga 

 Strikta linjer från huvudkontoret 

 Speciella krav pga att det var danskt företag? 

Typbild av anställd? 

 
• Första intryck  

Vilken info som nyanställd? 

 Böcker/häften/filmer om företaget 

 Språket i dessa 

 Kulturen i dessa (typisk dansk eller anpassad) 

 Personlig reflektion när nyanställd  

 Personalen (nöjen) 

 Utbyte Danmark/Sverige 

   
• Språket   

Danska/svenska slanguttryck 

 Dominerande språk 

 Infotavlor (danska/svenska) 

 Personliga reflektioner  

 
 

• Individuellt/kollektivt 

Individuella mål? 

Kollektiva/organisationsmål? 

Bestående och/eller rörliga mål? 

 
• Kommunikationen                   

Anpassad kommunikation eller gemensam? 

Kommunikationskanaler 

 På restaurangen & från Danmark (gemensam?) 

Gemensamma möten 

 Personaltidning 

 Intranät 

 Mejl 

 Anslagstavla 
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Mest resp. minst använda 

Hur kommunicerar man (öga-mot-öga/IT) 

Aktivt deltagande eller passiva mottagare 

Kontroll/dominans eller samarbete/medbestämmande 

Eget engagemang – hur mycket – pga vad?  

Gemensamt skapande i dialog el vägledande skapande utifrån ledningens mål 

och visioner 

 Ledningen synlig på restaurangen, eller enbart kontakt med chefen? 
 
 

• Regler och normer  
Skilda i resp. land? 

 

• Reflektioner kring Jensens Bøfhus? 

Kan man börja arbeta på annan Jensens Bøfhus restaurang? 

Koncern-/organisationskänsla? 

Positivt vs. Negativt att vara ”danska”? 

 Typbild av en anställd på Jensens Bøfhus? 
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