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1. INLEDNING 
Inledningen kommer att ge en bakgrund av vår studie. Därefter presenteras 
problemformulering, studiens syfte och disponering. I slutet av kapitlet ges en avgränsning.  
___________________________________________________________________________ 

1.1 BAKGRUND 
I dagens samhälle förändras organisationer kontinuerligt i snabb takt. Detta eftersom 
organisationernas omvärld är mycket dynamisk. För att kunna överleva måste numera en 
organisation inte bara vara konkurrenskraftig inom sitt eget område utan den måste dessutom 
fortlöpande utöka sin marknad. I och med detta händer det mycket för de individer som arbetar 
i organisationen. Genom de kontinuerliga, snabba förändringarna måste även organisationens 
medarbetare ständigt anpassa sig. Annars uppstår ett glapp mellan medarbetarnas kunskap och 
den kunskap som organisationens ledning kräver av medarbetarna. 
 
Vi har valt att studera kommunikation mellan det högsta ledarskapet i en organisation och de 
medarbetare som ska tolka budskapet inom organisationen. Mycket händer med information 
när den färdas. Den störs av brus, olika tolkningar och ger därmed olika feedback. Vid en 
omorganisation framträder detta extra tydligt. Vid dessa tillfällen är det lättare att finna, samla, 
och analysera budskaps olika tolkningar, brus som uppstår under budskapets färd samt den 
feedback som uppstår. Den organisation som vi valt att studera har arbetat en längre tid med en 
stor omorganisation som inkluderar alla medarbetare inom organisationen. Avgörande vid en 
omorganisation är att förändringarna kan integreras med medarbetarnas förståelse av 
verkligheten. Detta kan lyckas genom att ledaren får medarbetaren delaktig i förändringsarbetet 
vilket leder till en förståelse till varför en förändring är nödvändig.1  
 
Organisationen vi valt att göra vår studie på är en stor landstäckande organisation med många 
enheter bland annat i Värmland. Organisationen har varit verksam i Sverige i många år och har 
sin verksamhet inom dagligvaruhandeln. Eftersom organisationen vill vara anonym kallas den 
enhet vi har studerat för ACCA. Enheten ACCA har totalt 207 medarbetare spridda över fem 
avdelningar. I vår studie har vi studerat två avdelningar nämligen avdelning A och avdelning B. 
Andelen kvinnor i enheten ACCA uppgår till ungefär 75 procent. Medarbetarna inom ACCA 
arbetar i skift och nästan hälften av dem är heltidsanställda. Enheten har kundkontakt 90 
timmar varje vecka vilket innebär att medarbetarna har interaktion med kunder i stort sett hela 
sin arbetsdag.  
 
Enligt enhetens VD består organisationsstrukturen av en ledning där VD samt 
avdelningschefen från varje avdelning är representerade. Dessutom ingår även en 
personalrepresentant från personalavdelningen. Under varje avdelningschef finns det en eller 
flera säljchefer som ansvarar för den dagliga driften i enheten. Dessa säljchefer är de som styr 
över medarbetarna i den dagliga verksamheten. Säljcheferna deltar även i det dagliga arbetet 
inom enheten. 
 
I vår studie vill vi undersöka hur mycket av VD:s styrning som medarbetarna tar till sig samt 
om de uppfattar styrningen på det sätt som VD vill. Kommunikationen mellan VD och 
medarbetarna är mycket viktig när VD implementerar den styrning han eftersträvar inom ain 
organisationen.  Dock menar vi att information från medarbetarna upp till VD är minst lika 
viktig. Vi vill genom denna studie även se om medarbetarnas åsikter tas till vara på av ledaren i 
                                                 
1 Sandberg, Targama, 2000 
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den valda enheten. Genom att studera VD:s ledarskap inom organisationen samt studera hur 
VD vill att organisationen ska fungera hoppas vi kunna utläsa om medarbetarna  har samma 
åsikter som VD gällande ledarskap, omorganisation och kommunikation. 
 
 

1.2 PROBLEMFORMULERING 
Kommunikation är viktig för organisationer inte minst vid en omorganisering. Dock är 
information svårt att sända utan att mottagaren misstolkar budskapet. Om VD lyckas sända sina 
budskap så att information når medarbetarna utan att för mycket brus uppkommer under 
kommunikationen får medarbetarna den information de är i behov av.2  
 
Hur en ledare väljer att styra sina medarbetare är avhängigt av hur medarbetarna tolkar 
ledningens budskap. Det är därför intressant att studera ledningens ledarskap för att kunna 
analysera dess framgång gällande kommunikation till medarbetarna. 
 
Som tidigare nämnts framkommer det klarare hur kommunikationen i en organisation fungerar 
vid en omorganisation. Men en omorganisation innebär mycket mer än enbart att 
kommunikationen synliggörs. I och med omorganisationen måste alla medarbetare följa 
organisationen i dess arbete med förändringar. Många känslor rörs upp och det är ett kritiskt 
skede för alla individer inom organisationen. 
 
 

1.3 SYFTE  
Syftet med vår studie är att studera kommunikationen inom enheten ACCA. I och med att 
enheten står inför en stor omorganisering ges det tillfälle att lättare finna hur kommunikationen 
mellan VD och medarbetare och vice versa fungerar.  
 
 

1.4 AVGRÄNSNING 
Den tid som har varit tillgänglig för denna studie har begränsat vår undersökning till en 
organisation. Organisationen i vår studie hade önskemål gällande vårt arbete. De ville gärna ha 
en studie där vi förutom att undersöka kommunikationen mellan ledare och medarbetare även 
jämförde två av organisationens största avdelningar. Motivet var att jämföra VD:s uppfattning 
relativt medarbetarna. Detta uttalade intresse innebar att studien även kom att innefatta 
undersökningar gällande om det fanns skillnaderna i uppfattning hos medarbetarna på de två 
avdelningarna.  

                                                 
2 Nilsson, Waldemarsson, 1994 
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2. METOD 
I denna del av vår studie kommer vi att redogöra för de val vi har gjort gällande 
undersökningsmetod, tillvägagångssätt samt en beskrivning av validitet och reliabilitet. 
____________________________________________________________________________ 

2.1 VAL AV UNDERSÖKNINGSMETOD 
Det finns företrädesvis två olika ansatser eller arbetssätt att genomföra en undersökning på. 
Den induktiva ansatsen som kan sägas vara den utforskande vägen som går från empiri till 
teori. Det andra arbetssättet är deduktiv, från teori till empiri, där forskaren utgår från en 
befintlig teori som sedan empiriskt prövas i det aktuella fallet.3 I vår studie har vi använt oss av 
den induktiva ansatsen där studie av teorin har föregåtts av empiri. Vi har sedan tolkat empirin 
med hjälp av teorin. 
 
Det finns huvudsakligen två olika sätt att samla in data, kvalitativ och kvantitativ insamling av 
data. Undersökaren samlar nästintill förutsättningslöst in data från verkligheten och börjar 
därefter bearbeta och systematisera den.  Kvalitativ data är ord som förmedlar mening 
huvudsakligen genom språk och handling. Kvantitativ datainsamling däremot sker ofta i form 
av frågeformulär, där frågornas svarsalternativ representerar olika storlek eller tal.  Skillnaden 
mellan dessa ansatser är graden av öppenhet. Den kvalitativa undersökningen har en större grad 
av öppenhet eftersom undersökaren i låg grad försöker styra informationen som samlas in. 
Efter insamlandet strukturerar och kategoriserar undersökaren materialet i syfte att koppla 
samman variabler som är relevanta för undersökningen. Den kvantitativa undersökningen har 
en låg grad av öppenhet eftersom undersökaren i förväg bestämmer vilka variabler och värden 
som är relevanta och därmed ska ingå i undersökningen.4 
 
Utifrån vår problemformulering har vi metodmässigt valt att ha en induktiv ansats och göra en 
kvalitativ undersökning, eftersom den ger en tämligen hög intern giltighet. Den kvalitativa 
undersökningen ger även möjlighet att fånga upp nyanser och detaljer. Vidare har den 
induktiva ansatsen även färre tolkningsnivåer än den deduktiva. Den deduktiva har fyra 
tolkningsnivåer medan den vi valt (induktiv ansats) har tre:  
 
• Nivå 1 Den undersökte ger sin bild av verkligheten 
• Nivå 2 Forskaren tolkar den information den fått av den undersökte 
• Nivå 3 Den som läser resultaten tolkar dem 5 
 
Eftersom det i varje steg sker ett meningsskapande är det en fördel att det är färre 
tolkningsnivåer. Jacobsen menar att det inte finns några objektiva sanningar, men metoder med 
få tolkningsnivåer verkar ge en bättre beskrivning av verkligheten, eftersom det i varje tolkning 
sker en omtolkning eller förändring av det ursprungliga skeendet.6   
 
Vi vill undersöka hur information förändras när den färdas genom organisationen. Vi vet inte 
heller vilken bild medarbetarna har av VD:s styrning. Är deras bild av styrningen densamma 
som VD har? Vidare var det inte heller självklart exakt vika frågor som borde ställas till VD 
och de anställda, vilket betyder att undersökningen är explorativ.  

                                                 
3 Jacobsen 2002 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
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I valet mellan att göra en undersökning med bredd eller djup föll valet på djup, eftersom det gör 
fler variabler möjliga. Beroende på den begränsade tillgången av tid ville vi dock försöka att få 
med relativt många enheter. Det ideala är att ha många enheter och en djup uppläggning av 
undersökningen. Men eftersom våra resurser är begränsade samt att analys av material för 
många enheter är oerhört tidskrävande så har vi fått gå en gyllene medelväg. Vi valde att ta två 
avdelningar inom organisationen vilket innebar att studien ändå kunna gå så pass djupt att det 
ger en förståelse för de fenomen vi ville undersöka i den kontext det berör.7  
 
För att kunna genomföra undersökningen på företaget har vi samlat in primärdata. Med det 
menas i det närmaste att samla in upplysningar första gången.8 Vi började med att intervjua 
ACCA:s VD. Detta på grund av att de upplysningar vi väntade få av honom sedan skulle ligga 
till grund för de frågor vi formulerade till de anställda. I och med detta hoppades vi att kunna 
ställa relevanta frågor gällande medarbetarnas uppfattning av den information VD vill förmedla 
till sina medarbetare. 
 
Urvalet av respondenter gjordes i samråd med personalansvarige på ACCA. Vi beslutade att 
totalt intervjua elva personer, VD samt fem medarbetare på varje avdelning. Eftersom VD 
framfört önskemål om att undersökningen skulle omfatta två avdelningar började vi med att ta 
fram personallistor över de anställda på respektive avdelning. För att få med hela populationen 
på listan över respektive avdelning bestämdes att ett systematiskt slumpurval skulle tillämpas. 
Genom att dela antalet medarbetare på personallistan med fem (antalet intervjuer) fick vi en 
siffra som användes för att hoppa över de medarbetare vi inte kallade till intervjuer.  
Personalansvarig bad oss säga en siffra hon skulle börja på vid respektive personallista. Den 
person som fanns vid denna första siffra kallades till intervju.  Sedan hoppade personalansvarig 
över antalet anställda på listan utefter den siffra vi tidigare räknat ut. De medarbetare som inte 
hoppades över kallades till intervju. Urvalet skedde genom att på personallista för avdelning A 
ta ut vart fjortonde namn, respektive vart åttonde namn på personallistan över medarbetare på 
avdelning B. Där det visade sig att medarbetare var tjänstelediga eller på annat sätt inte var 
tillgängliga valdes näst efterkommande namn i listan. Detta innebar att antalet enheter i 
populationen delas med antal enheter i urvalet.  
 
Vi genomförde enskilda semistrukturerade intervjuer med de medarbetare vi valt ut som 
respondenter. Den öppna ansatsen motiveras med att redan innan undersökningen har vi satt 
vissa gränser för vilka data vi vill samla in. Vi har genom vår problemformulering avgränsat 
oss till ett speciellt område. Vi anser därför att vi inte går förutsättningslöst in i studien. 
 
 

2.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
Efter att ha kontaktat VD för ACCA och fått klartecken för att göra en undersökning gällande 
VD:s styrteknik samt hur den uppfattas av medarbetarna började vi att läsa in oss på 
organisationen. Vi kontaktade enhetens personalansvarig för att få klart för oss hur 
organisationsstrukturen ser ut på enheten.  VD är högst upp i hierarkin och har under sig 5 
stycken avdelningschefer som i sin tur har totalt elva säljledare under sig. Under säljledaren 
finns medarbetarna som arbetar med kundkontakten.  
 

                                                 
7 Patel, Davidson 1994 
8 Ibid. 
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Den empiriska studien startade i och med att vi intervjuade VD för ACCA. Vid denna intervju 
bad vi VD att berätta kort hur organisationen var uppbyggd. Detta för att kontrollera om de 
tidigare uppgifter vi fått hade uppfattats rätt. Inför intervjun med VD hade vi endast sex öppna 
frågor för att kunna fördjupa oss inom deras områden. Dessa sex frågor var mycket allmänna 
och skulle ge oss svaret på hur VD anser att en organisation styrs på optimalt sätt. Vi hade även 
en rangordningsfråga där VD fick rangordna fem olika påståenden efter betydelse. Denna 
rangordningsfråga innehöll fem påståenden som alla är lika viktiga för en organisations 
överlevnad. Genom att VD gav oss sin rangordning kunde vi senare använda samma 
rangordningsfråga vid intervjuerna med medarbetarna. Denna fråga hade till uppgift att påvisa 
om VD och medarbetarna hade samma rangordning gällande de fem påståendena.   
 
Efter att ha intervjuat VD för ACCA besökte vi personalansvarig för ACCA. Hon hjälpte oss att 
göra ett urval inför vår studie. Som tidigare nämnts gjordes ett systematiskt slumpurval, antalet 
enheter i populationen delas med antal enheter i urvalet.9 Personalansvarig tog på sig ansvaret 
att kalla respondenterna till intervjuer vid två olika tillfällen.  
 
Under tiden återgick vi till att dels studera teorier samt att sammanställa en intervjumall till 
medarbetarna. Vi ansåg det vara viktigt att de empiriska fakta vi fått vid intervju med 
organisationens VD låg till grund för medarbetarnas intervjumall. Detta för att kunna avgöra 
hur den styrning samt information VD vill kommunicera till sina medarbetare uppfattats av de 
samma. Vi skrev ner den inspelade intervjun med VD och använde den sedan som mall för att 
färdigställa intervjumallen till medarbetarna. De redskap som VD ansåg vara viktiga i sitt 
arbete med att styra sin personal omvandlades till frågor vilka skulle besvara om även 
medarbetarna uppfattade redskapen som viktiga element i sitt arbete. 
 
Intervjuerna med medarbetarna skedde under deras arbetstid i ett konferensrum som ACCA 
stod till tjänst med. Inför varje intervju med medarbetarna betonades deras anonymitet 
gentemot organisationen. Detta för att få så ärliga svar som möjligt på våra frågor. Vi berättade 
även för dem vad studien handlar om samt att deras svar skulle ges i form av en enhetlig grupp 
gällande den avdelning de arbetar vid. Många av de intervjuade medarbetarna verkade 
obekväma med situationen. Genom att småprata med respondenterna under intervjun försökte 
vi få dem att känna sig bättre till mods. Vid intervjuerna frågade vi respondenterna om de 
godtog att vi spelade in intervjun. En medarbetare ville inte detta så vid det intervjutillfälle 
använde vi oss enbart av anteckningar.  
 
Efter insamlandet av fakta så skrevs intervjuerna ner på papper för att underlätta 
sammanställningen av empirin samt analysen. Då detta var klart sammanställdes empirin. 
Eftersom VD för ACCA ville ta del av den empiri han givit skickade vi ett mail till honom med 
detta och fick godkännande för att använda informationen. Arbetet med studien genom 
relevanta teorier, analys, diskussion och slutsats tog fart.  
 
 

2.3 VALIDITET OCH RELIABILITET  
Vårt ontologiska synsätt utgår ifrån att sociala system är en konstruktion, men att de även följer 
vissa mönster och sannolikheter.  I kunskapsteorin är utgångspunkten att vi endast kan få en 

                                                 
9 Jacobsen, 2002  
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subjektiv och fragmentarisk bild av verkligheten. Den av människan konstruerade verkligheten 
studeras eller undersöks genom hur människan upplever verkligheten.10 
 
 
2.3.1 Reliabilitet 
Reliabilitetsbegreppet skildrar hur tillförlitlig och trovärdig en studie är. Oavsett vem som gör 
studien ska liknande resultat uppnås.11 För att säkra reliabiliteten i vårt fall lades vikt vid 
urvalet av respondenter. För att säkerställa ett representativt urval av respondenter resonerade 
vi tillsammans med personalansvarige på ACCA om vilka kriterier som skulle gälla. 
Intentionen med att per avdelning göra ett systematiskt slumpmässigt urval av fem personer, 
var att få en spridning på respondenter utifrån avdelningsvis, för att därigenom kunna fånga 
upp olika uppfattningar samt inställningar till och omkring kommunikationen gällande 
verksamhetsstyrningen. Intentionen var även att respondenterna skulle känna trygghet med oss 
som intervjuare och med situationen i helhet.  
 
För reliabilitetens skull är det viktigt att inte ”styra” intervjun i alltför hög grad, därför har vi 
inför studien konstruerat en intervjumall med ett fåtal öppna frågor som vi använt som ram. 
Genom att ha få öppna frågor ger vi respondenterna utrymme till att själva utveckla sitt 
resonemang, vilket torde höja reliabiliteten, samtidigt som det ger oss tid och utrymme att ställa 
följdfrågor.  
 
Värdet av en hög reliabilitet, att undersökningen är utförd på ett tillförlitligt sätt,  är uppenbar 
eftersom de resultat vi fått bör mäta det vi är intresserade av och inte något annat. Detta betyder 
att den empiri vi samlat på ACCA bör vara både tillförlitlig och trovärdig. Vi är medvetna om 
att vid intervjuer kan en så kallad intervjuareffekt uppstå, vilken kan äventyra reliabiliteten. 
Intervjuareffekten uppstår om intervjuaren agerar på ett sätt som får respondenten att medvetet 
eller omedveten förstå vad intervjuaren förväntar sig att den ska svara.12 I syfta att motverka 
intervjuareffekten har vi försökt att hålla oss så pass neutrala till respondenterna som vi bedömt 
vara möjligt. 
 
 
2.3.2 Validitet  
Validitetsbegreppet beskriver hur giltig och relevant studien är. Det betyder att vi mäter det vi 
tror oss mäta och vidare att det vi mäter är relevant.13 ”Fullständig reliabilitet är en 
förutsättning för fullständig validitet”14 Validiteten är avhängig av reliabiliteten, däremot gäller 
inte det motsatta förhållandet. Utformningen av frågor och att ställa rätt frågor är avgörande för 
validiteten. För att uppnå hög validitet måste mätmetoden vara tillförlitlig. Men mätmetoden i 
sig garanterar inte en hög validitet, även om mätmetoden är fulländad. Den säger ändå 
ingenting huruvida det som vill undersökas verkligen blir undersökt. Ett exempel är en studie 
gällande om tallens barr genomsnittligt är längre i Skåne än i Norrland. I denna studie kan inte 
en aldrig så avancerad hjärtlungmaskin användas för att ge svar på frågan om barrens längd. 
Det är med andra ord viktigt att den mätmetod som används är tillämplig på det område som 
ska mätas, annars kan resultaten bli helt fel.  
 

                                                 
10 Jacobsen, 2002. 
11 Ibid. 
12 Patel, Davidsson, 1994 
13 Jacobsen, 2002 
14 Patel, Davidsson, 1994, sid 85 
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Vi menar att vår studie har en rimlig validitet. Den kvalitativa metoden som använts i 
undersökningen, där vi gjort besöksintervjuer för att undersöka och jämföra hur ACCA:s 
ledning respektive medarbetare uppfattar verksamhetsstyrningen, bedömer vi är relevant. Vi 
vill dock påtala att vår studie endast äger en intern giltighet och relevans. Studien gäller de 
medarbetare vi intervjuat ACCA våren 2006. Resultatet i vår studie kan inte generaliseras eller 
gälla i andra sammanhang.  
 
Validiteten, att vi säkerställer att vi verkligen undersöker det vi vill undersöka, i studien på 
ACCA, bygger till stor del, liksom reliabiliteten, på innehållet i de frågor vi ställt. För att höja 
validiteten har vi kritiskt granskat de resultat vi fått. Viket innebär att vi resonerat om huruvida 
vi verkligen intervjuat de rätt personer och vidare om det respondenterna berättat för oss är 
deras verkliga uppfattning. För att ytterligare höja validiteten har vi gått igenom analysfasen 
och kritiskt bedömt om analysen verkligen reflekterar de empiriska data som samlats in på 
ACCA. Vi har även kritiskt analyserat de teorier vi valt att använda i studien. 
 
Efter att ha beskrivit val av undersökningsmetod, tillvägagångssätt samt fört en diskussion 
gällande validitet och reliabilitet kommer studien att övergå till att förklara de teorier vi har 
använt oss av i vår undersökning. 
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3. TEORI 
Teoriavsnittet kommer inledningsvis att ge en bild av dagens organisationer och hur de 
fungerar. Efter det delas organisationen in utefter de individer som arbetar inom den, 
nämligen ledare och medarbetare. Olika teorier gällande dessa två grupper presenteras. 
Därefter beskrivs kommunikation som är nödvändig för att ledare och medarbetare ska kunna 
kommunicera med varandra. Slutligen beskrivs teori gällande vad som sker med individer inom 
organisationer vid en omorganisation  
___________________________________________________________________________ 

3.1 ORGANISATIONEN 
För att kunna följa en analys gällande ledarskap, kommunikation och omorganisation bör 
läsaren ha en förståelse för vad en organisation är. Organisationer finns överallt, runtomkring 
oss i samhället. Men vad är egentligen en organisation och vad används de till? Organisationer 
kan anses vara ett verktyg för att nå de mål individerna i organisationen vill uppnå.  De är även 
”sociala arenor” där organisationens individer agerar.15 Organisationer är sociala 
konstruktioner där tydliga orsakssamband mellan åtgärder och resultat inte kan fastställas. 
Organisationer har dessutom krav på sig att vara arenor för förnuft genom logik, kalkyler och 
vetenskap för att vinna omgivningens legitimitet.16 Organisationer är inte strikta hierarkier utan 
konkurrerande makt-, resurs- och beslutscentrum vilka är löst kopplade till varandra.17 
 
Varje organisation är en del av den omgivande kulturen som finns i alla samhällen. 
Organisationen anpassas till de värderingar, erfarenheter och kunskaper som finns i det 
omgivande samhället. Mullern (1994) menar att varje organisation anpassar sig i varierande 
grad till de värderingar, erfarenheter och kunskaper som finns i det omgivande samhället. 
Organisationsförändringar genomförs för att organisationen ska anpassa sig till omvärlden och 
dess förväntningar.18  
 
En organisations institutionella miljö utgörs av rådande moden, normer och kognitiva 
strukturer. Organisationen måste anpassa sin institutionella miljö för att kunna överleva i den 
omgivning organisationen verkar i. Enligt Røvik (2004) uttrycker institutionella omgivningar 
samhällets normer för vad bra organisering är. Omgivningens normer är dock inte stabila utan 
dynamiska, vilket medför att det enskilda företaget står inför ett ständigt förändringstryck.19  
 
En organisation som anpassar sig efter institutionella krav ges ett socialt stöd som säkerställer 
organisationens överlevnad eftersom den håller sig till allmänna konventioner. Man kan säga 
att organisationen anpassar sig efter omgivningen. Handlingar kan delas in i tre olika 
påverkningar: 
 
• Tvingande institutionell påverkan, lagar o regler som organisationen måste följa 
• Normativ institutionell påverkan, kulturella förväntningar som organisationen följer 
• Mimetisk institutionell påverkan, organisationen har en önskan om att efterliknar andra 

organisationer20  

                                                 
15 Mullern 1994 
16 Corvellec, Holmberg, 2004 
17 Weick, 1976 
18 Mullern, 1994 
19 Røvik, 2004 
20 Hatch, 1992 
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I de flesta organisationer är mål något som sätter sin prägel på alla nivåer i organisationen. 
Strategier däremot är endast den högsta ledningens ansvar. Mål och strategier är oskiljaktiga 
och när fokus läggs på det ena eller det andra kan aldrig en god anpassning uppnås. Detta 
innebär att mål och strategier ska följas åt genom hela organisationen och integreras i alla dess 
led.21 
 
Som tidigare nämnts är organisationers omgivning och kontext ständigt i förändring vilket 
innebär att nya strategier kontinuerligt måste utvecklas. Detta är nödvändigt för att möta de nya 
förändringarna samt kunna behålla organisationens konkurrenskraft. 22  
 
Otley (1999) menar att det är viktigt att identifiera vilka ”key objectives” som är centrala för 
organisationens framgångar samt att finna sina egna sätt att utvärdera utfallet. En organisation 
behöver kontinuerligt ställa sig frågor som berör mål/objectives, strategier, målsättningar, 
incitament/belöningar och information. De tre första handlar om vad som ska uppnås och de 
två sista om hur det ska uppnås. Dessa frågor bör ledningen ställa sig som hjälpmedel vid 
styrning av organisationen och dess prestationer.23  
 
Även Oliver (1991) anser att omgivningen i stor grad påverkar organisationer. Författaren 
betonar vikten av att behålla organisationens legitimitet. Institutionell teori fokuserar på 
begränsningar och krav på organisationen från den institutionella omgivningen. Organisationen 
bör uppnå stabilitet och legitimitet. För att kunna överleva som organisation måste 
organisationen anpassa sig till de sociala normer som finns i omgivningen.24 
 
Det finns dock mycket mer än enbart omgivningen som en organisation måste ta med i sin 
beaktning vad gäller organisationers överlevnad. Morgan (1999) menar att det finns något som 
hon kallar egocentriska organisationer. Med detta begrepp menar hon att organisationen är fast 
i sitt tänkande om sig själva och sin omgivning. Den bild de har av sig själva ska bevaras till 
varje pris. Detta leder till att organisationen underskattar de relationsmönster de har och ingår i 
samtidigt som de tenderar att överskatta sin egen betydelse i sammanhanget. 25   
 
Vidare menar Morgan att överlevnad handlar om att överleva med sin omgivning men aldrig 
mot den. I egocentriska organisationer är det komplicerat att släppa den identitet och de 
strategier som har varit grunden för tidigare framgångar. Men för att överleva kanske det är just 
det de måste göra. När organisationen ser sig som en del av ett system där medarbetare, 
omgivande samhälle, konkurrenter och marknad är delar av samma system kan organisationen 
reflektera över sin egen identitet och de faktorer som gör att identiteten vidmakthålls. Därifrån 
kan organisationen aktivt arbeta med att förändra sig och sin identitet på ett meningsfullt sätt.26 
 
Efter att ha fört en diskussion gällande organisationen och dess omgivning kommer nu 
begreppen organisationskultur och företagskultur att behandlas. 
 
 
 

                                                 
21 Hatch, 1992 
22 Mullern, 1994 
23 Alvesson, 2004, 
24 Oliver, 1991 
25 Morgan, 1999 
26 Ibid. 
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3.1.1 Organisationens kultur vs företagets kultur  
Organisationskultur är den kultur som spontant utvecklas inom olika grupper i 
organisationen.27 Alltså organisationens inre liv, dess sätt att handla, leva och vara i just den 
organisationen. Detta innefattar vilket sätt organisationen har att lösa problem, fatta beslut och 
hur medarbetarna kommunicerar med varandra, det kan även röra sig om vilka fritidsaktiviteter 
medarbetarna föredrar att ägna sig åt på fritiden.28 Företagskultur däremot är den enhetliga 
kultur som ledningen medvetet strävar efter att sprida i organisationen genom policybeslut och 
så vidare. Företagskulturen kan påstås vara ledningens styrinstrument för att få till stånd 
likartade värderingar inom organisationen, vilka ofta är resultatinriktad.29  
 
Organisationskultur är som regel ingen enhetlig kultur utan är oftast uppdelad i många olika 
subkulturer och även motkulturer. Företagskultur och organisationskultur står ofta i konflikt 
med varandra.30 Men vad döljer sig egentligen bakom dessa två starka kulturer och vad skiljer 
dem åt? Nedan kommer en beskrivning av de två olika begreppen. 
 
En organisation består av många mindre subgrupper som var och en kan ge individen en 
starkare identitet än vad organisationen som helhet kan göra. Detta påverkar i sin tur 
möjligheterna att skapa homogena föreställningar inne i organisationen. Inom organisationer 
ägnas det mycket tid åt att bringa organisationen i samklang med rådande värderingar i det 
omgivande samhället.31  
 
En organisations kultur kan påstås vara detsamma som dess atmosfär. Arbetet utförs i olika 
organisationer på olika sätt, umgängesformerna är olika och arbetsinsatserna varierar. 
Organisationskulturen innefattar ritualer, myter samt symboler som alla återfinns inom 
organisationen.32 De värdenormer som påverkar människors beteende i alla organisationer 
kommer från tre källor: från individen, från organisationen och från samhället. Inom 
organisationer manifesterar sig kulturskillnader främst som skilda sedvänjor.33  
 
Antaganden och olika uppfattningar är kärnan i en organisationskultur. Vi är oftast inte 
medvetna om dem eftersom de tas för givna. Organisationskulturmedlemmarna ser dessa 
antaganden som sanningar vilka inte ifrågasätts. Dessa sanningar färgar medarbetarnas aspekter 
och upplevelser. Värderingar handlar om sociala principer och mål som har ett inneboende 
värde. Värderingarna är grunden för vad medlemmarna anser vara rätt och fel. Vidare vad som 
är viktigt för dem exempelvis frihet, demokrati och lojalitet. Värderingar är ofta förknippade 
med starka känslor eftersom de utgör grunden för moraliska omdömen.34 Kulturens kärna 
består av dess grundantaganden och etablerade uppfattningar. De värderingar och värdenormer 
som organisations medarbetare är medvetna om och upprätthåller påverkar medarbetarnas 
handlingar men även de val de gör. Kulturellt styrda handlingar mynnar slutligen ut i att bli en 
kulturs artefakter.35  
 

                                                 
27 Corvellec, Holmberg, 2004 
28 Martin, 1992 
29 Corvellec, Holmberg, 2004 
30 Ibid. 
31 Ibid. 
32 Ibid. 
33 Abrahamsson, Andersson, 1998 
34 Hatch, 2002 
35Schein ur Hatch, 2002   
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Artefakter handlar om hur organisationsmedlemmarna manifesterar sig fysiskt genom 
exempelvis inredning, klädsel och utseende. Det handlar om hur de ger uttryck för 
beteendemässiga manifestationer som exempelvis ceremonier och ritualer, traditioner och 
sedvänjor, men även belöningar och bestraffningar. Artefakter handlar även om verbala 
manifestationer som exempelvis jargonger och berättelser, men också om hjältar, skurkar och 
metaforer.36 
 

 
Figur 2: Artefakter blir värderingar som i sin tur blir antaganden för organisationens medarbetare37 
 
 
För att en organisationskultur ska kunna förändras krävs att nya värderingar kommer in i 
organisationen utifrån, exempelvis genom ledningens beslut.  De nya värderingarna kommer in 
i organisationen först då det visar sig att de för organisationens del uppnår önskade resultat 
eller organisationen ser fördelar med dem. Då införlivas de i medarbetarnas grundantaganden.  
 
Organisationskultur och företagskultur kan verka vara samma sak men det ena uppkommer så 
att säga av sig självt medan det andra är ett sätt att styra organisationens medarbetare till att ha 
samma normer och värderingar. Skillnaden mellan de två begreppen är hårfin och Morgan 
(1999) menar att organisationskultur är synonymt med företagskultur38. 
 
 Efter att ha rett ut vad en organisation är och vad den används till ska vi dela in organisationen 
i ledare och medarbetare. Nedan kommer vi att beskriva hur en organisation styrs samt vad som 
krävs av den individ som har ansvaret för organisations styrning. 
 
 

3.2 LEDNING AV ORGANISATIONEN 
Ledningsarbetet i dagens kunskapsinriktade samhälle är att motivera och engagera samt ta 
tillvara på medarbetarnas kunskaper och färdigheter, vilket ställer stora krav på ledarna. För att 
kunna tillvarata organisationens viktigaste resurs, människorna i organisationen, behövs ledare 
och chefer med både fackmässig och social kunskap. Ledningens beteende är normgivande i 
organisationen. För medarbetarna är ledningens handlande viktigare än det de säger.39 
 
 

                                                 
36 Schein ur Hatch, 2002   
37 Ibid. 
38 Morgan, 1999 
39 Corvellec, Holmberg, 2004 
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Vad är det som gör en ledare till en bra ledare? Enligt Corvellec och Holmberg (2004) bör en 
bra ledare ha följande egenskaper: 
 

• Intelligens 
• Insiktsfullhet 
• Självförtroende 
• Beslutsamhet 
• Ansvar 
• Integritet 
• Initiativförmåga 40  

 
 
Den styrfilosofi som finns inom en organisation uppkommer utifrån vilka värderingar som 
ledningen har. Vilka värderingar en individ har är beroende av individens identitet. Men den 
formas även av organisationen genom socialiseringsprocessen som finns i organisationen. 41  
 
Vad skiljer då en ledare från en chef? En ledare har ett nära samarbete med sin medarbetare och 
utvecklas i samverkan med de individer som låter sig ledas. En chef däremot använder sitt 
chefskap genom att kontrollera, planera, organisera samt genom att skapa ordning inom 
organisationen och styr genom detta sätt.42 
 
Ledare måste ha en föreställning om vad förståelse är och hur förståelsen utvecklas samt 
förändras hos olika människor. För att medarbetarna ska kunna utvecklas i sin yrkesroll är det 
viktigt att ledaren stimulerar och ger utrymme och möjlighet för medarbetarna att reflektera och 
bearbeta tidigare erfarenheter. Förändringar medför en lärandeprocess vilket ledare inte kan 
kontrollera. En lärandeprocess innebär en omprövning eller förändring av förståelse för 
individen. I interaktion med andra människor kan individen medvetandegöra sin egen 
förståelse, vilket gör att lärande till stor del är en social aktivitet. Varje individ skapar sin egen 
förståelse av förändringen och vad som är meningsfullt.43  
 
En ledare påverkar genom att skapa mening. Genom att visa engagemang, förståelse, 
beslutsamhet samt att övertyga och påverka medarbetarna kan ledaren skapa mening för sina 
medarbetare.44 Genom att utveckla, styra och trygga deras och organisationens identitet kan 
ledaren påverka medarbetarna.45 Om organisationen inte är i balans vad det gäller visioner, 
värderingar, ledningsstil, personligheter kan det uppstå problem i arbetssättet.46 
 
Det är även viktigt att ledaren är handlingskraftig och drivande. Men samtidigt måste ledaren 
även ha ödmjukhet och intresse för andra människors tankar och föreställningar. I det 
förståelsebaserade ledarskapet måste ledaren våga släppa kontrollen och ge medarbetarna större 
handlingsfrihet i till exempel detaljer och fokusera på resultat och kvalitet. Detta innebär att det 
skapas förutsättningar för en äkta delaktighet för medarbetarna. Medarbetarna bör göras 
delaktiga i formuleringen av resultatförväntningar. Även de uppföljningsinstrument som 
används bör uppfattas av medarbetarna som hjälpmedel för att uppnå resultatkraven. Detta 
                                                 
40 Corvellec, Holmberg, 2004 
41 Lindvall, 2001 
42 Corvellec, Holmberg, 2004 
43 Sandberg, Targama, 2000 
44 Corvellec, Holmberg, 2004 
45 Alvesson, 2004, 
46 Ahrens, 1992  
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tillsammans med att medarbetarna engageras i strategiska diskussioner om hur organisationen 
ska hävda sig i konkurrensen på marknaden bäddar för medarbetarnas delaktighet i 
förändringsarbeten. Genom delaktighet skapas möjligheter att utnyttja de erfarenheter som 
finns i organisationen och som i förlängningen kan stärka organisationens konkurrenskraft.47 
 
En ledare inom en organisation är mycket viktig för att skapa en konkurrenskraftig 
organisation. Dock finns det individer inom organisationen som kallas den viktigaste resursen, 
nämligen medarbetarna. Nedan kommer vi att förklara medarbetarens plats inom 
organisationen. 
 
 

3.3 ORGANISATIONENS MEDARBETARE 
När en individ blir medlem i en organisation, accepterar därmed individen organisationens 
sociala kontroll. Socialiseringsprocessen i organisationen får individen att anpassa sig till den 
rådande organisationskulturen. Individen i organisationen måste anpassa sin arbetsinsats till att 
stämma in med gruppens normer och värderingar. Han/hon kan inte arbeta för snabbt eller för 
långsamt eller på annat sätt avvika från gruppens normer.48 
 
Socialiseringsprocess innebär enligt Hofstede att kultur kan översättas till ”mental mjukvara 
eller program”. Med det menas ungefär att ursprunget till individens mentala program härrör 
från den sociala miljö vilket individen växt upp i och ackumulerat sin livserfarenhet i. Han 
menar att socialiseringen börjar i familjen och fortgår sedermera i skolan, arbetsplatser och 
samhället.49  
 
Utifrån värdenormen finns det tre olika nivåer av regler som reglerar människors handlande: 
 

1. Regulativa regler som styrs av lagar och regler 
2. Normativa regler som kan ses som moraliska spelregler. De statuerar vad som anses 

vara rätt eller vad som inte är rätt att göra.  
3. Kognitiva regler som kan sägas vara en kulturellt betingad dimension där företeelser tas 

för givna.50 
 
Martin (1992) menar att när en individ kommer i kontakt med en organisations normer, dess 
uttryckssätt, jargong samt ritualer, tolkar individen dessa utifrån sina egna individuella 
referensramar. Annorlunda uttryckt så tolkar individer dessa manifestationer olika beroende på 
vad den har med sig i ryggsäcken.51 En effektiv organisation handlar om att förena motstridiga 
intressen och konkurrerande värden.52 
 
”Det är inte strukturer, system och föreskrifter som i sig styr människors handlande. Det styrs 
istället av hur människorna uppfattar och förstår dessa strukturer, system och föreskrifter.”53 
 
 

                                                 
47 Targama, Sandberg, 2000 
48 Ibid. 
49 Hofstede, 2000 
50 Scott, 2003 
51 Martin, 1992 
52 Brorström, Hallin, Kastberg, 2000 
53 Targama, Sandberg, 2000, Sid. 147 
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Sandberg och Targama (2000) menar att människor nyttjar de talanger och kunskaper de har 
inom ramen för den förståelse den har. Det är snarare individens förståelse av en uppgift som 
avgör dess agerande snarare än instruktioner som föreskriver hur uppgiften ska utföras, eller 
vilket resultat som ska uppnås. De kunskaper och färdigheter individen har, kommer till 
användning fullt ut först när individen har förståelse för situationen.54  
 
Lärande är en individuell process där individen skaffar sig sin egen förståelse av verkligheten. I 
en organisation är det viktigt att medarbetarna har en gemensam förståelse, vilket kan vara dels 
intellektuell förståelse, men också etablerade tillvägagångssätt eller rutiner som har en 
gemensam betydelse och mening för medarbetarna. Ledningen kan påverka och stimulera 
lärandeprocessen, men inte styra den.55  
 
Lindvall (2001) menar att en av den moderna verksamhetsstyrningens idéer är att 
medarbetarnas aktiva medverkan medför fördelar som är till gagn för företaget. Med tillgång 
till den information den enskilde medarbetaren behöver, kan han/hon utföra sitt arbete både 
bättre och snabbare.56 Den tanken kan beskrivas som att ge medarbetarna empowerment vilket 
enligt Echeverri och Edwardsson betyder att ”… ett tillstånd där personalen upplever sig ha 
ledningens förtroende och bemyndigande samt konkret har befogenheter att agera efter eget 
omdöme” 57  
 
Echeverri och Edvardsson (2002) behandlar begreppet empowerment. Det finns inget recept på 
hur empowerment skapas hos medarbetarna eftersom det är kontextspecifikt. Genom samtal 
med medarbetarna om vad de upplever att begreppet empowerment står för kan ett 
förändringsarbete inledas. Tanken med empowerment är att varje medarbetare ska kunna få lita 
på sitt eget omdöme i sitt arbetes utförande. Antaganden är att medarbetare vill bidra med idéer 
om förbättringar om de ges möjlighet därtill. Antaganden är vidare att medarbetarna kan bli 
motiverade och agera effektivt, men även att de kan utöva självkontroll och bli självgående.  
De behöver således inte en hård styrning utan de är kapabla till att själva göra bedömningar om 
vad, hur och när de olika arbetsuppgifterna ska utföras.58  
 
Det kan vara nödvändigt för att medarbetarna ska få empowerment, att utveckla ett 
personalutvecklingsprogram. Detta innebär ett kraftfullt engagemang från ledarens sida. Ett 
hinder är att många mellanchefer har drillats i att minska kostnader och öka intäkter. 
Exempelvis kan mellanchefernas belöningssystem vara baserade på att de ska ner till vissa 
kostnadsnivåer. Ledningen måste aktivt arbeta för att utveckla en servicekultur inom 
organisationen. Servicekulturen ska bygga på respekt alla medarbetare och ledare samt deras 
samarbete. Dock måste den även stödja kundorientering genom olika policies, 
belöningssystem, förfaringssätt och andra aktiviteter. Medarbetare i tjänsteverksamheter 
behöver ständigt uppdateras om företaget och dess produkter, men även ges möjlighet till 
vidareutveckling av sin egen individuella kompetens. Välutbildade medarbetare levererar 
tjänster med hög kvalitet, vilket ger organisationen en god image, vilket i förlängningen leder 
till att organisationen lockar till sig fler kunder. 59 
 
 

                                                 
54 Targama, Sandberg, 2000 
55 Ibid. 
56 Lindvall, 2001  
57 Echeverri, Edwardsson, 2002, sid. 348 
58 Echeverri, Edvardsson, 2002 
59 Ibid. 
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Ett annat sätt att se på lärandeprocessen är meningsskapandet. Genom att skapa mening i en 
händelse kan individerna lära sig att hantera okända variabler vilket ger en kunskap. 
Meningsskapande innebär enligt Weick et al (2005) att människor försöker skapa mening av 
tvetydiga händelser, vilka sätts i relation till de individuella kognitiva ramarna, för att skapa 
ordning. Genom interaktion med andra i en social kontext diskuteras upplevelserna vilket ger 
trygghet60 
 
En central del i såväl meningsskapande som organisering är att människor försöker skapa 
mening av tvetydiga händelser. Meningen sätts sedan i relation till den egna verkligheten för att 
skapa ordning.61 
 
Weick et al (2005) betonar dock att meningsskapandeprocessen inte ska ses som linjär process 
utan snarare som cirkulär. Här nedan illustreras detta som en modell av meningsskapande, 
(enactment theory). 62  
 
 

 
 
Figur3: Meningsskapandeprocessen63  
 
 
Meningsskapande enligt figur 1 sker genom ömsesidigt utbyte mellan individer och dess 
omgivning, den mening som skapas bevaras. Meningsskapande är en kontinuerligt pågående 
process, eftersom omgivningen är dynamisk och dess förutsättningar ständigt förändras. 64 
 
Att skapa mening i hur andra skapar mening är ett komplext fenomen som ofta ses som rutin i 
organisering. Människor och organisationer möter ofta oordning och det finns alltid sanningar 
som förändras, utvecklas och formas över tid .65 
 
Efter att ha diskuterat hur medarbetare lär sig i en organisation ska vi nu gå över till att se vad 
som händer med medarbetare om de är missnöjda. Vad händer med organisationen om detta 
problem uppkommer? Vi ska ta upp några teorier som visar hur medarbetaren reagerar i en 
sådan situation. 
 

                                                 
60Weick, Sutcliffe, Obstfeld,  2005 
61 Ibid. 
62 Ibid. 
63 Weick, Sutcliffe, Obstfeld, 2005 Sid. 414 
64 Ibid. 
65 Ibid. 

 
 
 

MENINGSSKAPANDE 

          
 
 

                                                                                               UTBYTE 
 
 
 

MENING 
 
 
 

                               BEVARA 



 18

3.3.1 Missförstånd inom organisationer 
Om en tidigare framgångsrik organisation finner att den inte längre kan leva upp till kundernas 
krav kan det under goda omständigheter medföra att människorna i organisationen omprövar 
sin tolkning av organisationens identitet och karaktär, men även hur organisationen ska bli 
framgångsrikt på marknaden. Men tyvärr är inte alltid så fallet. Sandberg och Targama (2000) 
hänvisar till en studie gjord av Anders Ericsson; 1978 Stagnation, kris och utveckling BAS 
Göteborg där människor i stagnerade organisationer oftast fastnar i redan etablerade rutiner och 
föreställningar, speciellt när dåliga ekonomiska resultat bidrar till att skapa osäkerhet inför 
framtiden.66 
 
När organisationer stagnerar och medarbetarna fastnar i sina rutiner kan arbetsglädjen 
försvinna. Arbetsglädjen och livsglädjen är ofta djupt förenade. När den ena försvinner så 
försvinner även den andra. Dåliga eller svaga ledarbeteenden kan leda till att medarbetarna 
reagerar på olika sätt. Vissa personer klarar sig ganska bra, medan andra tar mycket illa vid sig. 
Nedan följer några exempel på hur detta kan yttra sig;67  
 
• Distansering från arbetsuppgiften.  
• Tänker mycket på problemen på jobbet, vilket även påverkar fritiden 
• Otillfredsställelse 
• Resignation, ilska, ledsnad 
• Tystnad 
• Passivitet, brist på och avsaknad av initiativförmåga  
• Retlighet och utbrändhet68 
 
 
Ovanstående visar att en medarbetare har förlorat sin arbetsglädje. Detta kan medföra att 
lojaliteten till organisationen minskar. Medarbetarnas lojalitet kan antingen komma ifrån 
instrumentell eller identifikationsbaserad lojalitet. Instrumentell lojalitet styrs av pengar och 
makt och kan säkras genom juridiska avtal, förmåner, ersättningar och karriär. 
Identifikationsbaserad lojalitet är förbunden med livsvärden, där personliga och gemensamma 
innebörder spelar en viktig roll. Sociala band mellan de anställda på företaget och positiva 
känslor kopplat till sin arbetsplats är två centrala element i identifikationsbaserad lojalitet 69 
 
Om medarbetare upplever att de nya krav som ställs på dem exempelvis större flexibilitet inte 
stämmer med vad de menar är vettigt och genomförbart, är det stor risk att medarbetarna 
reagerar med handlingsförlamning eller inaktivitet.70 Känner medarbetarna ingen lojalitet 
gentemot företaget kan de lämna det och till exempel börja jobba hos konkurrenterna eller 
starta eget. En sådan förlust kan skapa stora kostnader för den forne arbetsgivaren. För att öka 
chansen att personalen stannar behöver företagsledningen se över sin personalvård. 
Personalvård skapas genom personalutvecklig, god information samt lyhördhet.71 En annan 
viktig del av personalvården är arbetsmiljön vilket skapar motivation och produktivitet.72  
 

                                                 
66 Targama, Sandberg, 2000 
67 Olsson, 2001 
68 Ibid. 
69 Alvesson, 2004 
70 Morgan, 1999 
71 Björnstig, Sturesson, 1998 
72 Corvellec, Holmberg, 2004 
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Det finns många teorier hur organisationer ska få sina medarbetare att må bra. Echeverri och 
Edvardsson behandlar teori gällande medarbetare inom serviceyrket. Han menar att 
medarbetarna måste vara i en miljö där de själva får allt det de i sin tur ska ge sina kunder. 
Medarbetarna måste känna att de har ledningens förtroende att agera efter eget omdöme. Det 
handlar inte bara om befogenheter utan går även på ett djupare plan. För att medarbetarna ska 
kunna visa en positiv attityd gentemot kunderna måste även ledningen ha en positiv attityd 
gentemot medarbetarna och kunderna. Utöver den tekniska supporten och 
fackmannakunskapen innefattar service även bemötande, empati och artighet.73 
 
Organisationsnormer beskriver hur medarbetarna bör agera. Medarbetarna anpassar sig till 
normerna på tre olika sätt: 
 
• Ytligt agerande, vilket innebär ett så kallat påklistrat beteende. Medarbetaren visar upp det 

beteende som ingår i arbetet. 
• Genuint agerande, att medarbetaren har/känner den känsla som ger upphov till agerandet 

men det sker med en viss ansträngning. 
• Genuin och spontan känsla, att medarbetaren spontant ger service på ett sätt som gör att 

den känner att den inte behöver agera. Medarbetare och han/hennes arbetsroll smälter 
samman.74 

 
 
När medarbetaren måste spela känslouttryck till exempel vara glad och artig när den inte 
känner dessa känslor kan vara stressande. Personalen är tjänsteföretagets viktigaste resurs, men 
oftast även den dyraste. 75  
 
För att skapa arbetsglädje måste även ledaren vara delaktig i verksamheten. Han/hon måste 
informera och engagera sina medarbetare, men även premiera goda prestationer. För att behålla 
kunnig personal menar Echeverri och Edvardsson (2002) att organisationer behöver ha ett 
internt marknadsföringstänkande. Att ha ett internt marknadsföringstänkande betyder att 
ledningen måste undersöka och förstå medarbetarnas behov på liknande vis som görs vid en 
marknadsundersökning.76  
 
Efter att ha delat in organisationen i ledare och medarbetare ska vi nu fortsätta med den 
kommunikation som finns mellan medarbetarna och ledaren. Nedan kommer vi att beskriva hur 
den fungerar samt vilka problem som kan uppstå. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
73 Echeverri, Edvardsson, 2002 
74 Ibid. 
75 Ibid. 
76 Ibid. 
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3.3 KOMMUNIKATION MELLAN LEDARE OCH MEDARBETARE 
För att ledningen ska kunna nå ut med sin påverkan krävs att någon form av kommunikation 
kommer till stånd. Kommunikation kan sägas vara ett redskap eller verktyg för bland annat 
kontakt och påverkan. Vilken effekt verktyget har beror till stor del på hur det används och hur 
skicklig användaren är.  Kommunikation bygger på tecken (bokstav, ord, handling) samt koder 
som även är det system som strukturerar och organiserar kommunikationen. Genom att tecknen 
och koderna har en inbördes relationer uppstår exempelvis språk, musik och reklam.77  
 
Det finns många olika kommunikationsmodeller för att beskriva verkligheten. Nedanstående 
modell kan användas som en sorts checklista för att kontrollera att de viktigaste faktorerna 
finns med;78 
 
 

 
 
Figur 4: ”Vem säger vad, i vilket medium, till vem och med vilken effekt?”79  
 
 
När känslor och tankar uttrycks i ett språk innebär det att det sker en kodifiering. När det 
medvetna budskapet sänds gäller det att få så lite brus som möjligt innan det når mottagaren. I 
medvetna påverkansprocesser är det av största vikt att det avsedda budskapet går fram. 
Eftersom mottagarens avkodning (filter) är avhängigt av dess kultur och tidigare erfarenheter, 
bör budskapet presenteras på ett sådant sätt att så lite störningar som möjligt uppstår. Detta för 
att mottagaren ska kunna avkoda budskapet någorlunda korrekt. Om störningarna blir för stora 
är risken för missuppfattningar och feltolkningar av det sända budskapet stor.  Strategin för att 
uppnå minimalt brus måste anpassas efter den specifika påverkanssituation som vederbörande 
befinner sig i. Påverkansproceduren gentemot patienten på behandlingshemmet ser annorlunda 
ut än reklambyråns försök att få oss att köpa ett speciellt tvättmedel.80 
 
Hur sändarens budskap tas emot av mottagaren är avhängigt av dess sociala och kulturella 
bagage. Individen ser det den förväntar sig att se. Hur vi uppfattar och ser verkligheten 
kommer till stor del an på vilka glasögon vi har fått satta på näsan, alltså i vilken tid och vilket 
samhälle vi lever i. Vårt seende präglas i allra högsta grad av tidsandan samt de normer vi 
                                                 
77 Nilsson, Waldemarsson, 1994 
78 Ibid. 
79 Nilsson, Waldemarsson, 1994, Sid. 18 
80 Nilsson, Waldemarsson, 1994 
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relaterar till.  Detta gäller naturligtvis även sändaren och det påverkar också det val av kanal 
han/hon väljer för att sprida sitt budskap.81 
 
Även Säljö som har ett sociokulturellt perspektiv, där samspelet mellan individ och kollektiv är 
i fokus, menar att vi inte står direkt, omedelbar och otolkad, kontakt med vår omvärld. Han 
menar att omvärlden medieras för oss med hjälp av ett antal redskap, såväl fysiska som 
intellektuella/språkliga. Mediering innebär att vårt tänkande och våra föreställningsvärldar är 
framvuxna ur, och därmed färgade av, vår kultur och dess intellektuella och fysiska redskap. 
Det viktigaste redskapet är språket vilket får omvärlden att framstå som meningsfull för oss. 
Säljö använder begreppet ackommodation, vilket innebär en förändring i vårt sätt att se på 
verkligheten.  När något sker som går utanför våra kognitiva scheman och vår föreställning av 
verkligheten uppstår en obalans. För att balansen ska återupprättas måste de kognitiva 
strukturerna förändras, när vi sedan ackommoderat det nya har vi nya kognitiva scheman som 
gör att vi kan se på händelser på ett nytt eller annorlunda sätt, vilket leder till ett nytt 
meningsskapande.82 
 
Kommunikation utgörs inte bara av det innehåll som finns i det budskap som framförs. Det 
mesta av det som kommuniceras får sin betydelse utifrån den kontext den kommuniceras i. 
Samma budskap kan få olika betydelse beroende på vilket sammanhang det ges i. Exempel på 
olika kontexter är organisationskultur, maktförhållanden, bakomliggande sociala strukturer och 
så vidare. Men det kan också vara kroppsligt och annat ickeverbalt beteende.83  
 
Metakommunikation handlar om att kommunikationen har en innebörds del, vad det pratas om, 
och en relations del, hur de kommunicerande förhåller sig gentemot varandra. 
Metakommunikation manifesterar hur det kommunicerade budskapet ska uppfattas och speglar 
även hur parterna uppfattar varandra. Det anger även umgängesregler samt andra förhållanden 
som berör relationens beskaffenhet. Om metakommunikationen inte fungerar i en organisation 
kan det få negativa konsekvenser. Detta kan innebära att den information ledningen ger till 
medarbetarna ligger på ett ytligt plan och därför inte upplevs som relevant av medarbetarna. 
Det här kan i sin tur ge en frustration hos medarbetarna som grundar sig i deras upplevelse av 
att det som verkligen behöver diskuteras inte tas upp. I förlängningen kan dessa känslor leda till 
att undertryckta konflikter uppstår. 84 
 
Relevant information ger medarbetarna överblick, skapar en vi-anda, underlättar samarbete 
samtidigt som det motverkar ryktesspridning. Positiva konsekvenser är även att relevant 
information underlättar delegering av befogenhet och att det kan ge en ökad effektivitet i 
organisationen som leder till ökad lönsamhet. Echeverri och Edvardsson (2002) pekar på olika 
symptom som kan finnas om organisationer har problem med den interna kommunikationen. 
När medarbetarna vid upprepade tillfällen upplever att de har fått: 
 
• Brist på information, att fått för lite information eller för sällan. 
• Oklar information  
• Information vid fel tidpunkt, för sent eller för tidigt 
• Information till fel personer 
• Information som förmedlad på fel sätt85 
                                                 
81 Nilsson, Waldemarsson, 1994 
82 Sälsjö, 2000 
83 Echeverri, Edvardsson, 2002 
84 Ibid. 
85 Ibid. 
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Ytterligare symptom på att den interna kommunikationen inte fungerar är när medarbetarna 
slutar att komma med idéer på förbättringar eller att de helt enkelt inte söker information som 
kan vara viktig för dem. Faktorer som kan hindra en god intern kommunikation är;  
 
• Språkbruket 
• Det ickeverbala beteendet 
• Värderingsskillnader mellan ledning och medarbetare 
• Olikheter i sättet att fatta beslut86 
 
 
Dessa faktorer kan orsaka missuppfattningar inom organisationen vilket leder till en 
organisatorisk tröghet. Organisationsledningen måste se över dessa faktorer och aktivt arbeta 
mot att få en god intern dialog. Om de inte gör detta finns risk att medarbetarna passiviseras 
vilket i förlängningen leder till att de inte bidrar till att utveckla organisationen. I en stor 
organisation går det ofta att identifiera olika subgrupperingar, vilka var och en har olika 
föreställningar om verkligheten. För att få en organisatorisk effektivitet samt samarbete är en 
god kommunikation inom och mellan dessa olika subgrupper nödvändig. För organisationen 
som helhet är det viktigt, inte minst för att motverka suboptimering.87 
 
Ledningen måste tillgodose arenor och möjligheter till dialog med medarbetarna om det ska bli 
en genuin dialog. Ibland kan en strikt mötesordning motverka detta. Likaså kan det förekomma 
att vissa personer dominerar samtalet och ingen dialog kommer till stånd. Emellanåt kan det 
vara bra att diskutera hur man kommunicerar med varandra på ett bra sätt. Det är nödvändigt 
att ledningen stödjer och uppmuntrar återkoppling till medarbetarna. Om inte medarbetarna har 
arenor och möjligheter till kommunikation gror missnöje och bäddar för misstolkningar. Det 
ger också en bas för ointresse, oklara befogenheter och ett oklart rollbeteende.88 
 
Det är vanligt att frontpersonalen inte får den information de skulle behöva för att kunna ge 
kunderna den service de efterfrågar. Cheferna informerar varandra om kommande kampanjer 
samt introduktioner av nya produkter. Tyvärr kan de glömma att informera frontpersonalen. 
Innan nya kampanjer dras igång bör frontpersonalen informeras om vad den nya kampanjen har 
för mål och konsekvenser samt vad det innebär för medarbetarna. Återkoppling eller feedback 
är nödvändigt för att medarbetaren ska veta om han eller hon gör ett bra arbete. Echeverri och 
Edvardsson menar att om organisationen vill ha kundorienterade medarbetare, måste den också 
börja belöna medarbetare som ger kunden en god service.89  
 
 
Echeverri och Edvardsson (2002) definierar intern marknadsföring: 
 
Intern marknadsföring är alla de aktiviteter som kan genomföras för att skapa de villkor som 
motiverar medarbetarna till att göra en engagerad och effektiv insats såväl intern som vid 
kundkontakter. 90 
 
 
 
                                                 
86 Echeverri, Edvardsson 2002 
87 Ibid. 
88 Ibid. 
89 Ibid. 
90 Echeverri, 2002, Sid. 360 
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Samma författare menar att den interna marknadsföringen har fyra syften: 
 
• Skapa förståelse för verksamhetens strategiska situation och utvecklingsriktning 
• Att göra hela organisationen service och kvalitetsinriktad 
• Utveckla, behålla och locka ”de rätta” medarbetarna 
• Utveckla och behålla förändringsbenägenheten i verksamhetsstrukturen91 
 
 
Intern marknadsföring bör vara en kontinuerlig process.  

 
 
Figur 5: Intern Marknadsföring92 
 
 
Det centrala för att stödja en god servicekultur är kommunikation mellan medlemmarna i 
organisationen. Att kommunikationen inte alltid fungerar tillfredsställande menar Echeverri 
och Edvardsson (2002) beror på bristande förståelse för människans sociala natur. 
 
”Den som inte är informerad kan inte ta ansvar. Den som har information kan inte undvika att 
ta ansvar.” 93 
 
Kommunikation kan ses som en fortgående process för att skapa mening av olika 
omständigheter, vilket gör kommunikationen till en viktig del i meningsskapande och 
organisering.94 Vid omorganisation är kommunikation mycket viktig. Vi kommer nedan att 
beskriva vad som händer i en organisation när den förändras. 
 
 

3.4 OMORGANISERING 
Organisationer måste kunna anpassa sig efter externa krav och förväntningar för att kunna 
överleva. Utifrån ett resursberoende perspektiv är organisationer utsatta från många och 
frekventa och ofta inkompatibla krav från många olika externa aktörer.95 För att kunna 
genomföra en framgångsrik förändring räcker det inte med att uppmärksamma vilka 
                                                 
91 Echeverri, 2002 
92 Ibid. 
93 Carlzon ur Echeverri, Edvardsson, 2002, Sid. 364 
94 Weick, Sutcliffe,  Obstfeld, 2005 
95 Oliver, 1991 
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kompetenser, kulturer och visioner som finns inom organisationen. Ledare måste också sätta 
sig in i vad förståelse är. De måste ha kunskaper i hur förståelse utvecklas och förändras, men 
också lära sig hur de kan påverka de lärprocesser som individers förståelse innebär.96 
Arbetsledning kan även ses som en kontinuerligt pågående process som innebär att påverka 
medarbetarna i riktningen mot visst mål.97 Ett starkt ledarskap behövs speciellt när företaget 
står inför förändringar.98 Har ett företag dåligt ledarskap spelar det ingen roll hur bra 
styrtekniken är, men däremot kan ett starkt och bra ledarskap hjälpa upp en svag styrteknik.99 
För att förstå en organisations förändringsprocess är det viktigt att känna till dess historia, 
eftersom institutioner lär av erfarenheter och därigenom skapar sina anpassningsbeteenden.100 
 
För att en organisation ska kunna förändras och utvecklas krävs en välmotiverad personal som 
har lätt att anpassa sig till förändringar. Organisationens överlevnad beror på medarbetarnas 
skicklighet så det är viktigt att få dem att vilja stanna kvar inom organisationen.101 Avgörande 
för ett framgångsrikt förändringsarbete är att det kan integreras i medarbetarnas förståelse av 
verkligheten. Om inte, finns risk för att förändringen stannar på det retoriska planet. För att få 
medarbetarna med sig i förändringsarbetet och jobba mot ett gemensamt mål är det väsentligt 
att ledningen lyckas göra medarbetarna delaktiga och integrera en förståelse för det nya. 102 
 
Det motstånd som kan uppkomma i förändringsarbetet kan bero på organisatorisk tröghet. 
Organisatorisk tröghet delas upp i två olika begrepp; 
 

• Insiktströghet: 
Denna tröghet har att göra med de krafter som hindrar och försvårar för organisationens 
medarbetare att uppmärksamma, identifiera samt komma till insikt om behovet av 
förändringar. Detta kan bero på bristande kunskap och utbildning, dåliga 
omvärldskontakter, alltför strikta manualer (handlingsstyrning) men också på för 
kortsiktigt uppställda mål (exempelvis avkastningsmål).  

 
• Manövertröghet; 

Trögheten här beror på bindningar och låsningar av resurser. Det gäller allt från den 
fysiska utrustningen och organisationens lokalisering, till den totala kunskaps och 
erfarenhetsbredd organisationen har. Desto större manövertröghet på organisationen 
desto mindre flexibilitet får organisationen. 103 

 
Organisationens olika delar är komplexa men vi har försökt att dela in dem för att studien ska 
vara överskådliga. Alla teorierna samspelar inom organisationen vilket gör att en teori påverkar 
en annan. Efter att ha gett de teorier som är relevanta för studien ges nu empiriavsnittet där 
studiens organisation beskrivs. 
 
 

                                                 
96 Targama, Sandberg, 2000 
97 Corvellec, Holmberg, 2004 
98 Alvesson, 2004 
99 Lindvall, 2001 
100 March, Olsen, 1994, Cyert,  March, 1963, ur Mullern, 1994 
101 Björnstig, Sturesson, 1998 
102 Sandberg, Targama, 2000 
103 Hedberg, Sjöstrand, 1979 
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4. EMPIRI 
I detta kapitel kommer vi att återge de sammanligt elva intervjuer som ligger till grund för 
studien. Intervjuerna är indelade i ledarens samt medarbetarnas intervjuer. Ledarens svar 
återges inledningsvis. Den följs av medarbetarnas svar på den intervjumall som användes i 
deras intervjuer. Medarbetarnas svar presenteras i en sammanställning utefter vilken 
avdelning de arbetar på. Kapitlet avslutas med en redovisning av rangordningsfrågan som var 
den samma till både VD och medarbetare på organisationen ACCA. 
____________________________________________________________________________ 

4.1 INTERVJU MED ACCA:s VD 
Den första intervjun vi gjorde på organisationen ACCA var med dess VD. 
Organisationskulturen är väldigt viktig i en organisation och därför ville vi att enhetens VD 
berättade hur han arbetar för att bevara/förbättra deras organisationskultur. VD berättade att 
han har höga mål med sitt kulturarbete. Han vill skapa en förståelse för varför organisationen 
gör förändringar. Han vill även att medarbetarna ska förstå varför de arbetar i organisationen. 
Målen för detta kulturarbete menade han, är inte uppfyllda men han hoppas att han kommit en 
bit på vägen. VD menar även att arbetet med kulturen i organisationen är något som 
organisationen alltid kommer att få arbeta med även när de har uppnått sina mål. 
 
För att få reda på hur ACCA:s VD styr sin organisation, frågade vi hur han ansåg att en bra 
ledare ska vara. Detta bör vara den ledarstil han själv vill förmedla till sina medarbetare. Som 
svar på vår fråga svarade VD att en bra ledare ska kunna ta och ge kritik, samt ta och ge 
feedback. En bra ledare måste även vara förändringsbenägen, enligt enhetens VD. Han menade 
att en ledare bör kunna förändra sig utefter det situationen kräver. Vissa medarbetare måste 
ledas starkt och då behövs en dominant ledarstil medan andra inte behöver ledas på detta sätt. 
En annan viktig egenskap som enhetens VD ansåg att en bra ledare behöver ha, är att 
medarbetarna ska känna att de kan fråga om vad som helst. Ingen fråga är för dum utan enbart 
svaren kan vara dumma, enligt VD. Medarbetarna ska även våga säga vad de tycker och tänker 
utan att vara rädda för repressalier. Ledaren ska även kunna skapa engagemang hos sina 
medarbetare. En bra ledare ska slutligen vara positiv och glad samt arbeta för att alla 
medarbetare ska känna sig sedda, anser ACCA:s VD. 
 
Inför vårt besök hos ACCA:s VD hade vi läst in oss på ämnet ledarskap och blivit intresserade 
av att många ledare använder sig av olika ledarstilar vid olika situationer och tillfällen. För att 
undersöka om ACCA använde sig av detta frågade vi VD om han använder sig av olika 
ledarstilar i sitt ledarskap. Han svarade att det finns en risk att använda sig av olika ledarstilar 
eftersom ledarstilen då kan uppfattas som fladdrig. Om en ledare kan känna av situationer så 
har han/hon lättare att avgöra hur medarbetaren behöver styras. VD menar även att eftersom 
han arbetar genom sina säljledare är det svårare att säga hur han själv uppfattas som ledare av 
sina medarbetare. Han påpekar även att det är viktigt att en ledares ledarstil måste 
överensstämma med den person som ledaren är som människa. 
 
Eftersom denna intervju skulle ligga till grund för medarbetarnas intervjumall ville vi veta vad 
ACCA:s VD själv anser som utmärkande för honom som ledare. VD svarade att han tror att de 
flesta uppfattar honom som en glad människa vilket det är lätt att kommunicera med. 
 
De viktigaste målen som organisationens medarbetare ska arbeta utefter menar ACCA:s VD är 
samma mål som de arbetar utefter för sin organisationskultur, alltså få medarbetarna att förstå 
varför de arbetar inom organisationen samt att de ska förstå varför organisationen förändras. 
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Efter att ha frågat alla frågor på intervjumallen hade vi ytterligare en fråga. Den gällde hur 
organisationens VD kommunicerar med sina medarbetare. VD berättade att ledningen har en 
sittning varje måndag. När det är lite viktigare frågor som han vill att alla inom organisationen 
ska skapa sig en förståelse för, ordnar han ett möte med säljledarna.  Ibland har VD även 
gruppmöten med medarbetarna på deras ordinarie veckomöten. Då går han igenom resultaten i 
mindre grupper samt ger en förklaring till vad resultatens siffror innebär för ACCA. Dessa 
möten med medarbetarna brukar VD ha några gånger per år. 
 
 

4.2 INTERVJU MED MEDARBETARNA 
Vi inledde våra intervjuer av medarbetarna med att berätta vilka vi var och varför vi ville 
intervjua dem. Efter inledningen startade vi intervjun med att fråga om de tillhörde avdelning A 
eller B. Eftersom de flesta av medarbetarna vi intervjuade var spända och nervösa försökte vi 
därefter att småprata om diverse andra samtalsämnen tills vi hamnade på vår första fråga som 
var en enkel ja eller nej fråga. Frågan handlade om respondenten visste vem ACCA:s VD är och 
om de har träffat honom. Alla tio respondenterna har träffat organisationens VD och vet 
därmed vem han är. 
 
Nästa fråga i vårt frågeformulär handlar även den om ACCA:s VD: 
 
Skulle du kunna tänka dig att söka upp honom (VD) på hans kontor om det är något du vill ta 
reda på? 
 
Även här var respondenterna från båda avdelningarna eniga om att de kunde söka upp ACCA:s 
VD om det behövdes. Men de skulle i första hand vända sig till den närmaste chefen. Om 
respons uteblev skulle de gå vidare med frågan till VD.  
 
Efter denna försiktiga inledning på intervjuerna slappnade respondenterna oftast av efter att ha 
konstaterat att frågorna inte var så komplicerade som de hade förväntat sig. Efterföljande fråga 
har även den viss koppling med enhetens VD, men i denna fråga inkluderades hela chefstaben 
inom enheten och kallades med ett ord för ledningen. 
 
Upplever du att ledningen lyssnar på just dina åsikter? 
 
Avdelning A anser att deras närmaste chef lyssnar på deras åsikter. Huruvida de närmsta 
cheferna tar till sig de olika åsikterna är respondenterna inte riktigt säkra på. De diskuterade 
kring frågan och insåg att det måste vara mycket svårt för deras närmaste chef att ta till sig alla 
medarbetares åsikter. Däremot verkar det som om det endast är sin närmaste chef de dryftar 
sina åsikter till. Det är tydligt att åsikter och förändringar tas upp med den närmaste chefen 
först. Först därefter kan medarbetaren tänka sig att vända sig till en högre chef.  
 
Avdelning B anser i större utsträckning än avdelning A att de inte får den respons för sina 
åsikter som de skulle vilja ha. På den här avdelningen har medarbetarna ännu inte tagit till sig 
den senaste omorganisationen. I och med omorganisationen har många medarbetare mist 
ansvar, vilket enligt respondenterna har givit en passivitet gällande medarbetarnas 
arbetssituation. Omorganisationen har även betytt att många medarbetare fått flytta från sin 
tidigare arbetsplats och blivit placerad på en annan del inom avdelningen. Vid dessa 
förändringar känner medarbetarna att de inte har fått respons gällande sina åsikter. Över huvud 
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taget pratar avdelningen B väldigt mycket kring den senaste omorganisationen vilket avdelning 
A inte gör i samma utsträckning. 
 
 
Eftersom uppsatsen handlar om kommunikationen mellan ledare och medarbetare handlade 
nästa fråga om medarbetarna anser att kommunikationen från ledningen är tillfredsställande när 
det gäller medarbetarens arbetssituation: 
 
Upplever du att du får tillräcklig information om vad som händer eller ska hända på din 
arbetsplats? 
 
På avdelningen A anser medarbetarna att informationen gällande vad som sker eller ska ske är 
bristfällig. De veckomöten där medarbetarna får ta del av information gällande organisationen 
ger enbart kortsiktig information. Medarbetarna skulle uppskatta att få dels mer information 
och dels att den vore mer långsiktig. Även om medarbetarna får information varje vecka känner 
de att den inte räcker till. Dessutom är det enbart de medarbetare som arbetar just den tid som 
veckomötet hålls som är närvarande. Eftersom alla medarbetare arbetar skift missar 
medarbetarna många av dessa veckomöten, vilket innebär att det istället endast blir några 
möten i månaden. Våra respondenter har berättat att om medarbetarna missar veckomötet finns 
en pärm där de kan ta del i vad som har avhandlats på det senaste mötet. Trots detta känner 
respondenterna att informationen de får är otillräcklig.  
 
Respondenterna på avdelning A påtalar även att de har fått uppfattningen att deras chefs 
information gällande medarbetarnas arbetssituation är bristfällig. De har uppfattningen att 
chefen inte vet mer än vad de vet och de önskar att situationen vore annorlunda. Ofta påtalas att 
viss information kommer från organisationen utanför ACCA:s enhet vilket innebär att enheten 
måste följa dessa direktiv.  
 
Avdelning B svar gällande frågan om de anser att de får tillräcklig information är mycket 
splittrad. De flesta anser att de får tillräcklig information gällande deras arbete medan andra 
inte alls håller med, utan anser att all information är bristfällig inom organisationen. Vissa 
respondenter anser att de inte får tillräcklig information gällande sitt eget arbete. Varor dyker 
upp som medarbetaren inte vet att de ska ha och så vidare. Respondenterna är medvetna om att 
detta beror på att en omorganisation är pågående och hoppas att informationen gällande arbetet 
kommer att förbättras så småningom. Respondenterna påtalar att informationen har blivit bättre 
efter påtryckningar från medarbetarna.  
 
 
Eftersom informationen spelar en stor roll för hur organisationer fungerar, ville vi även ta reda 
på om medarbetarna förstår den information ledningen ger dem, så vi ställde frågan: 
 
”Är informationen du får begriplig?” 
 
Avdelningen A tycker genomgående att informationen är begriplig. Om den inte skulle vara det 
ser medarbetarna till att de får veta vad ledningen menar med sin information. Respondenterna 
påtalar att mycket av informationen kommer sent. Genom detta uppstår ryktesspridningar och 
respondenterna menar att information i god tid kan stoppa detta. Avdelningen B tycker även 
den att informationen är lätt att förstå, samt även att den är lätt att få tag i. Dock påtalas 
återigen att det är för lite information. 
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”Upplever du dig som delaktig i förändringar som sker på din arbetsplats? 
 
Avdelningen A är vid denna fråga splittrad. Vissa respondenter anser att de är delaktiga i 
förändringar medan andra anser att de blir överkörda vid förändringar. De stora förändringarna 
som kommer från intressenter utanför organisationen, är förändringar som medarbetarna 
uppfattar som beslut, vilka inte går att ändra. Dock verkar det som om de mindre 
förändringarna som endast innefattar var och hur produkter ska placeras, går att förändra även 
om det inte är självklart. Respondenterna uppfattar situationen som att de vet vad som ska 
göras och de gör det de ska, även om vissa medarbetare inte mår bra av de tagna besluten. 
Även avdelningen B anser att medarbetaren gör som den blir tillsagd, samt att det inte är 
självklart att medarbetarna kan förändra små saker gällande deras dagliga arbete. Styrningen 
gällande det dagliga arbetet uppfattas som mycket strikt. 
 
 
”Om du har något rörande ditt arbete som du tycker är angeläget att ta upp med dina 
överordnade, kan du göra det på ett smidigt sätt? 
 
Gällande ovanstående fråga hade avdelning A samma svar. Ett klart och tydligt ja besvarade 
frågan. Respondenterna ansåg även att de hade en lyhörd chef samt att de ansåg chefen som en 
bland de andra medarbetarna. Svaret var det samma på avdelning B men med mer eftertanke. 
Respondenterna ansåg att vissa förbättringar kunde ske. Gällande ledighet och saker som gällde 
endast respondenten fungerade allt bra. Gällande hur arbetet ska skötas på bästa sätt kände 
avdelningen B sig överkörda av ledningen. 
 
 
”Anser du att du kan ‘säga vad du tycker’ till din/dina chefer?” 
 
Avdelning A anser att de kan säga vad de tycker och tänker till sina chefer. Respondenterna 
påpekar åter att deras chefer faller in i gruppen på ett naturligtsätt vilket gör att medarbetarna 
anser dem som en av de andra medarbetarna. På avdelning B känner medarbetarna att de kan 
säga vad de tycker, men deras berättelser kring andra medarbetare på avdelningen påvisar det 
motsatta. Medarbetarna mår inte bra utan att meddela detta till ledningen. Någon ”annan 
medarbetare” har tagit tag i situationen och meddelat ledningen att det funnits medarbetare som 
mått väldigt dåligt. Det visade sig då att ledningen inte visste om att det fanns medarbetare som 
inte mådde bra. Avdelning B tolkar även vår fråga på ett helt annat sätt än vad avdelningen A 
gör. Vi kan utläsa ett stort missnöje med sin arbetssituation gällande denna fråga. Detta fanns 
inte alls vid intervjuerna med medarbetarna på avdelning A. 
 
 
”Upplever du att du får respons för de ärenden som är angelägna för dig?” 
 
Medarbetarna på avdelning A menar att de får respons för angelägna ärenden som gäller dem 
själva, som individ. Dock påtalas att även om det fungerar med individuella ärenden såsom att 
byta skift, byta arbetsplats eller om medarbetarna inte känner sig krya och så vidare, finns en 
oro över framtiden. Oron gäller hur situationen kommer att bli den dagen medarbetarna 
verkligen behöver hjälp och kan vara obekväm för ledningen. Som exempel kan nämnas om 
medarbetarna skulle råka ut för en belastningsskada och inte kan fungera på sin arbetsplats som 
tidigare. 
 



 29

Avdelning B anser även de att de får respons för det som är angeläget för dem som individer.  
Respondenterna menar att det är enkelt att förändra deras schema så det passar de individerna 
som har ont på ett eller annat ställe. Det påtalas även att de vill skapa en förståelse genom att 
fråga varför vissa saker sker inom organisationen. 
 
 
”Upplever du att VD eller din närmaste chef har olika ledarstilar beroende på situation?” 
 
Medarbetarna på avdelning A anser att deras närmaste chef (vilken är den chef de har den 
dagliga kontakten med) har en jämn ledarstil. Vissa respondenter menar att det är en dominant 
lidarstil, som varvas med diskussioner med medarbetarna inför vissa förändringar. Andra 
menar att det är en ledarstil där medarbetaren får veta vad han/hon ska göra och inga 
diskussioner med medarbetaren finns. Det påtalas att de är mycket nöjda med sina chefer 
genom att de är lyhörda och ger raka besked, samt att det går att diskutera med dem. Om 
medarbetaren har en annan åsikt än chefen, ifrågasätts beslutet. Medarbetaren får då reda på 
varför det inte går att göra som han/hon anser skulle vara bättre. 
 
Även på avdelning B lyssnar cheferna på medarbetarna menar respondenterna. De har även en 
varierande ledarstil med växlingar mellan användandet av dominant ledarstil, samt diskussion 
med medarbetarna. Det påtalas även att deras närmaste chefer verkar vara mycket styrda 
uppifrån och inte kan påverka hur de själva vill styra sina medarbetare. 
 
Efter denna fråga var det betydelsefullt att ta reda på hur medarbetarna anser att en bra ledare 
ska vara: 
 
”Hur anser du att en bra ledare (chef) ska vara?” 
 
Denna fråga ansåg respondenterna vara svår. Men genom deras diskussioner gällande frågan 
kunde vi utläsa deras önskningar på ett bra ledarskap. Avdelningen A vill att ledaren ska lyssna 
på sina medarbetare, vara lyhörd, trevlig samt ha kunskap om arbetet och medarbetaren. 
Dessutom ska han/hon kunna vara lätt att få tag i, samt kunna ta en konflikt. Ledaren får inte 
vara för mycket kompis, utan inge respekt då detta krävs. De ska kunna förmedla konstruktiv 
kritik, men även ge positiv kritik när det är befogat. 
 
Avdelning B vill ha mer kontakt med sin VD. Respondenterna har en önskan gällande att VD 
emellanåt ska dyka upp på de ordinarie veckomötena. Som det är nu har de enbart kontakt med 
VD vid större förändringar inom organisationen. De skulle även uppskatta lite mer positiv 
kritik. Respondenterna menar då att inte bara få höra eller se siffror gällande den gångna 
veckan utan även mer konkret ”att nu har ni gjort en riktigt bra vecka”. Detsamma gäller vid 
sämre resultat, då respondenterna skulle uppskatta en diskussion med VD om hur de ska kunna 
vända siffrorna. Det finns även en önskan att ledningen ska ta mer del i det dagliga arbetet.  
Men hur vill de att en bra ledare ska vara? Jo, deras optimala ledare är mycket likt vad 
medarbetarna på avdelning A ansåg. Respondenterna ville kunna lita på sin ledare till 100 
procent. 
 
 
Som en avslutande fråga ville vi veta om respondenterna kunde se om någon förändring skett 
inom deras organisation då de för några år sedan bytte ledare: 
 
”Anser du att det har skett några förändringar sedan den nya VD tillträdde?” 
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Genomgående svarar alla respondenterna att de inte har märkt av några förändringar som kan 
tillskrivas det byte av VD som har skett. Däremot verkar de flesta respondenter tycka att den 
nya VD har mer social kompetens än tidigare VD, vilket gör det lättare att kommunicera med 
honom. De förändringar som har skett inom organisationen, anser respondenterna mer har att 
göra med den omorganisering ACCA för närvarande arbetar med. 
 
 

4.4 RANGORDNINGSFRÅGA 
Vi bad varje respondent att rangordna fem påståenden utefter vad de ansåg vara viktigast för 
organisationens överlevnad. De fem påståenden är alla i stort sett lika viktiga för 
organisationers överlevnad. Genom att varje respondent fick rangordna dem efter vad de ansåg 
vara viktigast för ACCA hoppades vi få fram skillnader eller likheter mellan de två olika 
avdelningarna samt skillnader eller likheter mellan medarbetarna och VD. 
 
 
Rangordna följande påståenden efter vad som är viktigast för organisationen ACCA: 
 

• Kunden i centrum 
• Trivsel på arbetsplatsen 
• En effektiv arbetsinsats 
• Lönsamhet i fokus 
• Medarbetarna är organisationens viktigaste resurs 

 
De flesta respondenter ansåg att det var svårt att välja mellan de olika påståendena. Oftast 
visste de flesta vilket alternativ de tyckte var viktigast. Många av respondenterna tyckte även 
att det ena alternativet gav det andra vilket var en av orsakerna till att vi valde just dessa fem 
påståenden. Alla fem hänger ihop och alla fem behövs för att en organisation ska överleva 
vilket innebär att respondenterna påvisar med sina val vad de tror är det som är viktigast för att 
en organisation ska överleva och kunna växa. 
 
ACCA:s VD var den första respondent som fick svara på rangordningsfrågan. Helst hade han 
velat sätta alla fem påståenden som lika viktiga, men rangordnade enligt följande: 
 

• Kunden i centrum.    
• Medarbetarna är organisationens viktigast resurs.   
• Trivsel på arbetsplatsen.  
• Lönsamhet i fokus.  
• En effektiv arbetsinsatts.  

 
Som motiveringen till rangordningen menade ACCA:s VD att Kunden i centrum var viktigast 
eftersom organisationen är beroende av sina kunder. Men om medarbetarna trivs samt har en 
förståelse att de är betydelsefulla för organisationen ger detta trivsel på arbetsplatsen. Om 
medarbetarna anser att kunden är viktig och betydelsefull ger även det trivsel men även 
lönsamhet. Dock menar VD att för att över huvud taget överleva måste organisationen skapa 
lönsamhet. 
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Resterande respondenter har vi delat in efter vilken avdelning de arbetar på. Avdelning A ansåg 
även de att rangordningsfrågan var svår. Dock rangordnade respondenterna på denna avdelning 
mycket snarlikt. Som grupp rangordnade de enligt följande: 
 

• Trivsel på arbetsplatsen.  
• Kunden i centrum.    
• En effektiv arbetsinsatts.  
• Medarbetarna är organisationens viktigast resurs.   
• Lönsamhet i fokus.  

 
 
Avdelningen B var mer splittrade än avdelningen A. Dock kunde en ganska klar rangordning 
för gruppen ses: 
 

• Kunden i centrum.    
• Trivsel på arbetsplatsen.  
• Medarbetarna är organisationens viktigaste resurs.   
• En effektiv arbetsinsatts.  
• Lönsamhet i fokus.  
 

De flesta av medarbetarna gav motiveringar till det påstående de valde som viktigast och näst 
viktigaste. 
 
Efter att ha klargjort de empiriska fakta som samlats in gällande studiens organisation kommer 
nu analys samt diskussion att redovisas i nästa kapitel. 
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5. ANALYS OCH DISKUSSION 
I detta avsnitt kommer studiens analys samt diskussion att redovisas. Inledningsvis behandlas 
ledaren i organisationen. Därefter ges kommunikation mellan VD och medarbetare, både 
uppifrån och ner samt nerifrån och upp. Eftersom organisationen är mitt i en omorganisation 
har vi även behandlat denna. Som avslutning ges en jämförelse av frågan gällande 
rangordning. För att underlätta för läsaren är diskussionen skriven i kursiv stil. 
____________________________________________________________________________ 

5.1 ACCA:S LEDARE 
ACCA är uppbyggd efter ett hierarkiskt mönster. Högst upp sitter VD, under honom finns det 
fem stycken avdelningschefen. Dessa tillsammans med en representant för medarbetarna från 
personalavdelningen bildar ledningen för organisationen. Avdelningscheferna har i sin tur 
säljledare under sig. Dessa säljledare är de som har den dagliga kontakten med organisationens 
medarbetare. 
 
Ledarskapet i en organisation är mycket viktigt. Corvellec och Holmberg menar att för att 
kunna tillvarata organisationens viktigaste resurs måste ledaren ha fackmässig och social 
kompetens.  De anser även att hur ledaren uppför sig är normgivande i en organisation. 
Corvellec och Holmberg menar att en ledare ska ha vissa egenskaper för att vara en bra ledare. 
Självförtroende, initiativförmåga, intelligens och insiktsfullhet är några av de egenskaper som 
författarna anser att en bra ledare ska ha.104 Lindvall anser att organisations styrfilosofi är 
direkt beroende av vilka värderingar ledningen har. Dessa värderingar är dock individberoende, 
alltså ledarens värderingar blir organisationens styrfilosofis värderingar. 
 
Vi inledde medarbetarnas intervjuer med att fråga om de hade träffat organisationens VD. Alla 
de intervjuade medarbetarna hade träffat organisationens VD. För de allra flesta respondenterna 
ansågs detta som något självklart. VD på ACCA anser det viktigt att medarbetarna ska känna 
sig sedda av sin ledare. Sandberg och Targama menar att det är viktigt att en ledare har ett 
intresse för andra människor, hur de tänker och deras föreställningar. De menar även att en 
ledare måste vara handlingskraftig, drivande och ödmjuk.105  
 
Att alla medarbetarna tyckte det var självklart att de hade träffat organisationens VD påvisar att 
han har det intresse för sina medarbetare som Sandberg och Targama anser att en bra ledare ska 
ha. 
 
Både medarbetarna på ACCA och dess VD anser att en bra ledare ska kunna både ge och ta 
kritik. Medarbetarna menade att det var viktigt att ledaren även var lyhörd. VD anser att en 
bra ledare ska kunna förändra sig utefter situation. När en ledare är lyhörd innebär det att 
han/hon känner av situationer samt agerar utefter vad situationen kräver. Förändring utefter 
situation och lyhördhet är samma beteende med olika namn. Även den tredje egenskapen en 
bra ledare ska ha enligt medarbetarna det vill säga vara trevlig, delas av VD. En positiv och 
glad ledare måste sägas vara synonym med en trevlig ledare. Detta innebär att både VD på 
organisationen ACCA samt dess medarbetare har samma syn på hur en bra ledare ska vara. 
 
 

                                                 
104 Corvellec, Holmberg, 2004 
105 Sandberg, Targama, 2000 
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Som fråga nummer två frågade vi om medarbetarna skulle kunna tänka sig att söka upp 
organisationens VD om det var något de ville ta reda på. Ledaren själv anser att det är viktigt 
att medarbetaren ska kunna komma till honom och fråga ”vad som helst”.  Alla medarbetare 
som vi intervjuade var överens om att de skulle kunna gå till VD om det var något de behövde 
ta reda på. Dock kunde ingen av dem tänka sig att i första hand gå till VD utan alla skulle i 
första hand vända sig till sin närmaste chef. Om de där inte skulle få den respons de velat ha 
skulle de vända sig till organisationens VD.  
 
Organisationskultur är en kultur som spontant utvecklas inom organisationen.106 Det är inget 
som till exempel ledaren för organisationen styr utan den lever ett självständigt liv. I och för sig 
påverkas den även av företagskulturen, där ledningens påverkar kulturen genom exempelvis 
policybeslut och styrning.107 Dock  måste ledningen vara medveten om att en kultur inom 
organisationen inte enbart beror på deras styrning. Kärnan inom en organisationskultur är 
antaganden samt de olika uppfattningar som existerar inom organisationen. Medlemmarna, 
alltså både ledare och medarbetare, inom organisationen är inte medvetna om dessa 
uppfattningar och antagningar. De blir till sanningar som inte ifrågasätts av någon.108  
 
VD för ACCA vill att medarbetarna ska känna att de kan komma till honom gällande vad som 
helst. Dock finns det inom organisationskulturen en klar struktur över hur en medarbetare går 
till väga för att få svar på sina frågor eller ge sin åsikt. Först ska medarbetaren kontakta sin 
närmaste chef. Först därefter kan de vända sig till avdelningschefen. Om de ändock inte får 
gehör för sitt ärende hos avdelningschefen kan de vända sig till VD. Denna struktur har blivit 
en sanning som inte ifrågasätts av ACCA:s medlemmar.  Eftersom ACCA:s VD anser att det är 
viktigt att medarbetarna ska känna sig välkomna hos honom, måste han försöka att ändra den 
struktur som stoppar medarbetarna från att kunna vända sig till honom. 
 
Vi frågade både VD och medarbetarna hur de ansåg att en bra ledare skulle vara. VD ansåg att 
en bra ledare skulle både kunna ta och ge kritik samt kunna förändra sig utefter situation.  Han 
ansåg även att det var viktigt att medarbetarna kunde komma och fråga vad de vill, samt att de 
ska kunna säga vad de tycker i närvaro av ledaren. Ledaren ska även vara positiv och glad samt 
kunna skapa engagemang.  
 
Hur anser då medarbetarna att en ledare ska vara? Avdelning A anser bland annat att en ledare 
ska kunna lyssna på sina medarbetare, vara lyhörd, trevlig samt kunna ge positiv och negativ 
kritik. Avdelning B delade avdelning A tankar kring hur en bra ledare ska vara.  
 
ACCA:s VD tillträdde för några år sedan. Vi frågade medarbetarna om de har märkt några 
förändringar sedan den nuvarande VD tillträdde. Ingen av medarbetarna ansåg att de hade 
märkt några förändringar som enbart kunde tillskrivas nuvarande VD. Däremot har mycket 
förändras inom ACCA men det ansåg medarbetarna hade att göra med omorganiseringen. 
 
Även om inte medarbetarna har uppfattat att förändringar har skett efter nuvarande VD:s 
tillträde utan anser att förändringar beror enbart på den pågående omorganiseringen kan det 
inte med säkerhet uteslutas. Dock överskuggar omorganiseringen så mycket att det inte går att 
avgöra om medarbetarna inte ser de förändringar som ändock VD gjort.  
 
 
                                                 
106 Corvellec, Holmberg, 2004 
107 Ibid. 
108 Scheins ur Hatch, 2002 
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5.2 KOMMUNIKATION FRÅN VD TILL MEDARBETARE 
Vi frågade respondenterna om de ansåg att de fick tillräckligt med information om vad som 
händer eller ska hända på deras arbetsplats. Alla våra respondenter berättade då om de 
veckomöten som finns på ACCA. En viss veckodag vid en viss tid har säljledarna ett 
informationsmöte med medarbetarna i små grupper. Dock visade det sig att våra respondenter 
inte ansåg att dessa möten var tillräckliga. Alla medarbetare arbetar skift vilket innebär att 
veckomötena istället blir några få möten i månaden. För att kompensera detta finns en pärm där 
medarbetarna själva kan söka information gällande det senaste mötet. 
 
Avdelning A menar att informationen de får är bristfällig gällande vad som sker och ska ske 
inom organisationen. De har resignerat inför detta eftersom de anser att deras chef inte vet 
något mer än de själva. På avdelning B däremot anser de flesta att de får tillräcklig information 
medan några anser att den är bristfällig. Produkter som dyker upp utan att någon medarbetare 
vet att de ska komma är ett exempel på detta. Lindvall menar att om medarbetare har den 
information de behöver i sitt dagliga arbete kan de utföra sina arbeten bättre och snabbare.109 
Echeverri och Edvardsson menar även de att det även är viktigt att komma ihåg medarbetarna 
som har kundkontakt vid information gällande kampanjer. De mål samt de konsekvenser 
kampanjen har måste komma medarbetarna till känna.110  
 
Vissa medarbetare på avdelning B anser att de inte får tillräckligt med information gällande 
deras arbete. Varor dyker upp som medarbetarna inte har en aning om att organisationen ska 
ha. Det är viktigt innan en ny kampanj påbörjas att alla medarbetare vet vad som kommer att 
ske samt vilket merarbete kampanjen ger. Om information gällande medarbetarens 
arbetsuppgifter inte är uppdaterad kan inte medarbetaren göra ett korrekt arbete. 
 
Hur ska en organisation gå tillväga för att medarbetaren ska kunna avläsa och koda ett budskap 
så att informationen kan ge den förståelse och kunskap som medarbetarna behöver för att göra 
ett bättre och snabbare arbete? Nilsson och Waldemarsson har en kommunikationsmodell som 
kan användas som en checklista vid kommunikation (se Figur 4). Det som är viktigast i denna 
modell är att sändaren måste tänka på vilka han/hon kommunicerar med, deras kultur och 
tidigare erfarenheter. Detta för att få så lite brus som möjligt.  
 
Även Echeverri och Edvardsson diskuterar kommunikationens betydelse för organisationer. De 
menar att informationen endast är en del av kommunikationen. Andra delar är utifrån vilken 
kontext informationen delges, kroppslig information samt övriga icke verbala beteenden. Om 
inte kommunikationen gällande informationen som ledningen vill förmedla fungerar kan 
medarbetarna uppfatta informationen som oviktig.111 Om inte medarbetaren ser informationen 
med samma ”glasögon” som ledningen kommer det att bildas brus. Detta brus förändrar 
ledningens budskap till en information som inte ser likadan ut som det ledarna sände ut.112  
 
När ledningens budskap inte uppfattas på det sätt som ledningen menade kommer 
medarbetaren inte heller att handla som ledningen vill. Det är därför viktigt att ledningen 
försöker se ACCA med samma glasögon som medarbetarna gör. Om de lyckas med detta kan 
bruset som förändrar budskapet minskas vilket i sin tur leder till att medarbetarna i större grad 
kommer att agera som ledningen ursprungligen hade tänkt. 
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Eftersom kommunikation utan brus är viktigt frågade vi respondenterna om de ansåg att den 
information de får är begriplig. Alla medarbetare som vi intervjuade ansåg att den information 
de hade tillgång var det. Om de någon gång fick information de inte förstår så fanns det alltid 
tillfälle till att ta reda på vad som menades med informationen. Säljö menar dock att ingen 
individ står i omedelbar och otolkad kontakt med omvärlden.113 Varje individ tolkar alltså 
information på sitt sätt. 
 
Även om alla respondenterna anser att de förstår den information de har tillgång till finns det 
lika många olika tolkningar av informationen som det finns medarbetare i organisationen. 
Dessa olika tolkningar kan göra att kommunikationen inte fungerar inom en organisation. Det 
är viktigt för en ledare att inte bara tänka på vilka han/hon kommunicerar med. Det är även 
viktigt att ge samma information på många olika sätt. Som tidigare nämnts är det viktigt med 
vilka glasögon som budskapet ses med. Är det med medarbetarens eller med ledningens 
glasögon. 
 

5.3 KOMMUNIKATION FRÅN MEDARBETARNA TILL LEDAREN 
Nästa fråga på medarbetarnas intervjumall handlar om ledningen. Upplever du att ledningen 
lyssnar på just dina åsikter, var frågan respondenterna fick besvara. Ledningen inom ACCA 
består av varje avdelningschef samt VD och en representant för medarbetarna som arbetar på 
personalavdelningen. Respondenterna såg mycket förvånade ut när vi ställde denna fråga så vi 
omformulerade frågan till alla dina chefer och då var det lättare för dem att svara på frågan. 
 
På avdelning A ansåg respondenterna att de närmaste cheferna lyssnade på vad de hade att 
säga. Om de sedan tog till sig och försökte att införa förändringar som medarbetarna hade 
ansett som viktiga var de inte säkra på. Medarbetarnas närmaste chefer har inte mindre än 
minst två chefer över sig. Detta innebär att medarbetarna inte vet om deras närmaste chef har 
försökt att införa några av deras idéer men inte fått bifall från sina chefer. 
 
När vi ställde frågan om medarbetaren upplever att ledningen lyssnar på dennes åsikter till 
respondenterna på avdelning B fick vi ett annorlunda svar än på avdelningen A. Avdelningen B 
ansåg i högre grad att de inte fick den respons de vill ha när de ger sina åsikter. De anser att 
omorganisationen har förändrat deras arbetssituation och mycket av deras ansvar har tagits 
ifrån dem. 
 
Echeverri och Edvardsson menar att ledningen måste bädda för att föra en öppen dialog med 
medarbetarna. Arenor för kommunikation och dialog måste skapas. Det är viktigt inte minst för 
att ge medarbetarna en klar bild av sitt arbetsområde. Öppna arenor för kommunikation och 
dialog ger ledning och medarbetare möjligheter att förstå varandra, vilket leder till att 
missnöjen och misstolkningar av varandras agerande eller intentioner kan undanröjas. I de 
öppna dialogerna är det viktigt att ledningen också ger möjlighet till återkoppling för 
medarbetarna det vill säga lyssnar på medarbetarna.  
 
Nilsson och Waldemarsson menar att vi alltid får återkoppling när vi samspelar med andra 
människor. Ingen reaktion av en individ rymmer också information, fast den inte är uttalad 
eller tydlig, vilket ofta leder till missförstånd och konflikter. Brist på återkoppling leder till 
osäkerhet.  
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Att vidga medarbetarnas möjligheter till kommunikation och dialog genom att inrätta arenor 
för detta torde öka både ledning och medarbetarnas förståelse för varandras ståndpunkter. 
upplevelsen att inte bli lyssnad på sänker en människas inspiration och arbetsglädje. VD 
pratar om att han vill att medarbetarna ska förstå varför de är där och även förstå varför 
förändringar måste ske. Vi menar att det är lika viktigt för ledningen att förstå de anställda. 
Om en ömsesidig förståelse kommer till stånd kan energin som går åt till missnöje och 
missförstånd istället läggas på att arbeta mot samma mål . 
 
För att uppnå ömsesidig förståelse måste ledningen prioritera att  en dialog med medarbetarna 
kommer till stånd. Det måste även finnas ett genuint intresse från ledningens sida att lyssna 
och ta till sig vad medarbetarna har att säga. Att få till stånd en framgångsrik dialog kräver 
kontinuerligt arbete. Det räcker inte med att inrätta exempelvis ett intranät och sedan sätta sig 
till ro, utan denna fråga bör prioriteras för att hållas levande. För att en bra kommunikation 
ska komma till stånd menar vi att både VD och medarbetarna ska arbeta för en bra 
kommunikation. Genom en god kommunikation med givande återkopplingar kan förståelsen för 
varandras ståndpunkter öka.   
 
Medarbetarna fick sedan frågan; Om du har något rörande ditt arbete som du tycker är 
angeläget att ta upp med dina överordnade, kan du göra det på ett smidigt sätt? VD på 
organisationen vill att medarbetarna ska våga säga vad de tycker och därför blev denna fråga 
relevant i medarbetarnas intervjumall. Alla medarbetarna på organisationen svarade att de 
tyckte att de på ett enkelt sätt kunde ta upp frågor och åsikter som rör deras dagliga arbete. 
Dock menade de även att vissa förbättringar inom detta område kunde ske. 
 
Echeverri och Edvardsson att arenor och möjligheter till dialog med medarbetarna måste finnas 
för att en genuin dialog ska komma till stånd.114  
 
Det är av yttersta vikt att det är smidigt för den enskilde medarbetaren att ta upp angelägna 
ärenden med en överordnad. Vi menar att om inarbetade rutiner och arenor för densamma, 
finns för kontakter mellan arbetsledning och medarbetare underlättar det för medarbetaren att 
kontakta sin chef. Att kontakten känns naturlig och inte besvärlig är viktigt. Medarbetaren ska 
inte känna att den stör sin chef på något sätt. Respondenterna på båda avdelningarna var 
överens om att kontakten med sin överordnade var inga problem. När det gällde 
angelägenheter som gällde enbart den egna personen som exempelvis förfrågan om ledighet 
och dylikt, menade samtliga att det inte var några som helst problem. Däremot menade kunde 
det ske en del förbättringar när det gäller hur arbetet ska utföras. Även om de kunde ta upp 
frågan kände sig samtliga medarbetare mer eller mindre överkörda.  
 
Eftersom kommunikationen är studiens inriktning fanns det ännu en fråga gällande 
medarbetarnas syn på kommunikationen mellan dem och ledningen. Frågan lyder; Anser du att 
du kan ”säga vad du tycker” till din/dina chefer.   
 
På avdelning A ansåg respondenterna att de kunde säga vad de tycker till sina chefer. Vi fick 
samma svar på avdelning B men kunde utläsa ur respondenternas fortsättning efter att de svarat 
att så var inte alltid fallet. Vissa medarbetare på avdelning har mått/mår mycket dåligt men vill 
inte meddela detta till ledningen. Till slut har någon av dessa medarbetarnas arbetskamrat 
kontaktat ledningen som inte vetat om att problemet funnits inom organisationen. 
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Echeverri, Edvardsson menar att främja en god kommunikation mellan ledning och 
medarbetare är centralt för att bygga och stödja en god servicekultur. Att kommunikationen 
inte alltid fungerar tillfredsställande menar författarna beror på bristande förståelse för 
människans sociala natur.115 Weick et al menar att kommunikation är en pågående process som 
skapar meningsskapande och organisering. 
 
Kommunikation är viktigt inom en organisation. Den är inte bara viktig från VD ner till 
medarbetaren. För att organisationen ska fungera effektivt samt vara en arbetsplats där 
medarbetarna trivs på måste även kommunikationen från medarbetaren till VD fungera. 
 
Echeverri och Edvardsson anser att ett internt marknadsföringstänkande är ett bra verktyg för 
att få den interna kommunikationen att fungera bättre. Syftet med det interna 
markandsföringstänkandet är att bland annat skapa förståelse för verksamhetens strategiska 
situation och utvecklingsinriktning samt att utveckla och behålla förändringsbenägenheten i 
verksamhetsstrukturen. 
 
För att kommunikation ska fungera på ett bra sätt, måste samtliga inblandade våga säga ved 
de tycker. ACCA:s VD anser det vara viktigt att medarbetarna ska kunna säga vad de tycker 
och tänker. Han anser att det är ett av de viktigaste målen en bra ledare ska ha. Att inte 
medarbetarna vill berätta för sina överordnade att de inte mår bra av vissa situationer på 
arbetsplatsen påvisar att kommunikationen från medarbetare till ledare bör förbättras. När 
kommunikationen mellan arbetsledning och medarbetare inte fungerar på ett tillfredsställande 
sätt, är det ett rimligt antagande att ledningen inte kan veta vad medarbetarna tycker och 
tänker, lika lite som medarbetarna kan veta vad ledningen har för intentioner eller avsikter 
med sin information. 
 
Weick  menar att en grupp kan förstås på ett mer nyanserat sätt om gruppen ses som ett socialt 
system,, snarare är en enhetlig grupp. En enhetlig grupp har dessutom förmåga till att dela in 
sig i många olika subgrupper. En individ i det sociala systemet kan ingå i många olika 
subgrupper.116 Mullern menar att en organisation består av mindre subgrupper. Dessa 
subgrupper kan ge varje medarbetare en starkare identitet än vad organisationen som helhet kan 
göra.117 
  
Om avdelningarna A och B är två olika subgrupper inom ACCA bör varje medarbetare känns 
mer samhörighet med de medarbetare som arbetar på samma avdelning.  
 
Att medarbetarna uppgav att de kände till medarbetare som inte kunde säga vad de tycker till 
arbetsledningen, kan kanske bero på att den i så fall sticker ut hakan åt ”båda håll”? 
Medarbetaren kanske inte vill göra sig obekväm med arbetsledningen genom att komma med 
obekväma ärenden. Dessutom kan medarbetaren kanske känna att den går emot 
grupptänkandet i sin egen grupptillhörighet med åsikter som inte är allmänt accepterade i den 
egna gruppen. Ibland är det kanske bättre att vara tyst än att vädra sina tankar, lite som att 
välja sina strider. Det blir en bedömningsfråga för medarbetaren gällande om det är värt att 
ställa sig i en position utanför gruppen mot ledningen.  
 
Vi frågade även medarbetarna om de upplever att de får respons för de ärenden som är 
angelägna för dem. Medarbetarna på avdelning A menade att de fick respons gällande ärenden 
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som har med deras arbetssituation att göra. Det samma menade respondenterna på avdelning B. 
Det var heller inga problem att förändra arbetsuppgifterna ifall någon av medarbetarna kände 
av olika skador gällande sin kropp. Dock påtalades att även om det fungerar medan de är 
arbetsföra är de inte lika övertygade att det kommer att göra det den dag de som medarbetare 
kan utgöra ett problem för ACCA. 
 
Medarbetarna är nöjda med den arbetssituation de har idag. De får den hjälp de behöver 
gällande förändringar på scheman och de kan avstå att utföra vissa arbetsuppgifter på grund 
av skada på kroppen. Tyvärr verkar de ändock vara osäkra på vad som kan hända om 
situationen förändras.  
 
En av medarbetarnas intervjufrågor var som följer; Upplever du dig som delaktig i förändringar 
som sker på din arbetsplats? Många av de medarbetare vi intervjuade, uttryckte att de inte 
kände sig delaktiga i förändringar som rör deras arbetsplats.  
 
Sandberg och Targama menar att det är viktigt att ledare vågar släppa kontrollen och ge sina 
medarbetare en handlingsfrihet. Det är även viktigt att medarbetarna ges möjlighet att delta i 
organisationens strategiska diskussioner, likväl som i resultatförväntningar. Om medarbetarna 
känner att de har ett inflytande över sin arbetssituation leder det till (eller bäddar åtminstone 
för) att medarbetarna känner att de är delaktiga. 118 
 
Av svaren vi fått av medarbetarna på ACCA angående deras känsla av delaktighet, kan vi sluta 
oss till att medarbetarna inte involverats vare sig i några strategiska diskussioner eller på 
annat vis gjorts delaktiga i förändringsarbetet. Vissa respondenter på avdelning A anser att de 
till del är delaktiga, medan andra anser att de blir överkörda vid förändringar. Gällande beslut 
om förändringar som är drivna utifrån ACCA tyckte sig ingen av de medarbetare vi intervjuat, 
ha något att säga till om. Medarbetarna uppfattar situationen som att de ”vet vad de ska 
göra”, de har fått information om vad som förväntas av dem. Överhuvudtaget uppfattade 
medarbetarna att styrningen när det gäller det dagliga arbetet är mycket strikt. De har inte 
speciellt mycket handlingsfrihet. Information om vad som ska hända och vad som förväntas av 
var och en är inte detsamma som delaktighet. Vi menar att för att medarbetarna ska känna sig 
delaktiga måste de också få göras delaktiga, dvs. få något att säga till om, att kunna påverka 
sin situation.   
 
Lindvall menar att för att kunna ta till vara alla olika kompetenser som finns i organisationen är 
det viktigt att medarbetarna görs delaktiga. Deras aktiva medverkan kommer till nytta för 
organisationen.119 Det som är till nytta för organisationen skapar också förutsättningar för att 
stärka organisationens konkurrenskraft.120 Medarbetare som är informerade om vad som händer 
och sker på deras arbetsplats, tar också ett ansvar för sin arbetsplats.121  
 
Organisationens VD påtalade att de viktigaste målen för medarbetarna är att förståelse ska 
finnas hos var och en om, dels varför de arbetar inom organisationen, men också att förstå 
varför organisationen förändras och behöver fortsätta förändras. VD menade att de inte är 
framme vid målet än, men också att de kontinuerligt behöver arbeta med denna fråga.    
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Tillräcklig information tillsammans med att medarbetaren känner sig delaktig bäddar för att 
medarbetarna känner empowerment, dvs. när medarbetaren känner att de har ledningens 
förtroende och bemyndigande att handla efter eget huvud. Vi menar att någon empowerment 
känner inte medarbetarna på ACCA. Flertalet känner sig mer eller mindre överkörda när det 
gäller beslut som tas på deras arbetsplats. Medarbetarna uppgav att utrymme för egna initiativ 
saknades, exempelvis om en medarbetare tycker att en vara ska exponeras annorlunda, får den 
inte på egen hand ta det beslutet, men kan ta upp frågan med sin närmaste överordnade. Flera 
menade att de ”gör det de ska” eller ”det de blivit tillsagda att göra”.  
 
Echeverri och Edvardsson menar att den interna dialogen i en organisation är central, om inte 
medarbetarna ska passiviseras.122 Den interna dialogen på ACCA är inte vad den kunde vara. 
Medarbetarna ger uttryck för en viss grad av passivitet under intervjuerna. Även en viss 
uppgivenhet kan spåras i medarbetarnas svar på frågorna. Den arena som finns för dialog är 
det så kallade veckomötet. Medarbetarna menar att eftersom de går skift medför det att de 
missar en del möten. Huvudsakligen är dessa möten inte så mycket dialog, utan snarare en 
information gällande försäljning och så vidare.. Den information som ges uppfattas av flertalet 
medarbetare som alltför kortsiktig.  
 
 

5.4 OMORGANISATIONEN 
Det är stora skillnader vad gäller hur omorganisationen uppfattas på de två avdelningarna. På 
avdelningen A pratas det inte mycket om den under våra intervjuer medan respondenterna på 
avdelning B kommer in på omorganisationen vilken fråga vi än ställer. Hur kan en 
omorganisation som är likadan och sker samtidigt inom en organisation slå så olika på de två 
avdelningarna? Kan det bero på medarbetarnas närmaste chefer, organisationens kultur, 
medarbetarna eller vad?  
 
Corvellec och Holmberg menar att socialiseringsprocessen för en individ påverkas inte bara av 
familj, skola och samhället utan även av sin arbetsplats.123 Martin menar även hon att individer 
inom organisationer uppfattar organisationens normer och värderingar på olika sätt beroende på 
vad de har med sig innan de börjar arbeta inom organisationen.124  
 
Kan det vara så att medarbetarna på avdelning A har socialiserats in på ett annat sätt än 
medarbetarna på avdelning B?  Är kulturen olika på de två avdelningarna och därmed även 
socialiseringsprocessen? När vi pratat med respondenterna på de två olika avdelningarna har 
vi uppfattat det som om det är två helt olika arbetsklimat på de två avdelningarna. På 
avdelning A hjälps alla åt för att klara av sina arbetsuppgifter. På avdelning B diskuterar 
respondenterna att de har tid att stå och småprata ibland eftersom deras arbetsuppgifter inte 
är så kontinuerliga som på avdelning A. Kan det vara så att dessa små pratstunder har fått ett 
naturligt motstånd mot omorganisering att eskalera att det numera har blivit ett så stort 
problem att medarbetarna inte tror att problemen kan överbyggas? 
 
När sociala strukturer förändras bildar människor sin egen individuella mening om vad som 
händer. 125 Att skapa mening av händelser är ett sätt att skapa ordning ur kaos, att försöka förstå 
vad som händer. Meningsskapande sker både individuellt och i samspel med andra. 
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Meningsskapande är en kontinuerligt pågående process, eftersom omgivningen är dynamisk 
och dess förutsättningar ständigt förändras. 126 
 
Eftersom meningsskapande sker i samspel med andra människor i omgivningen kan det knyta 
an till resonemanget om att de två avdelningarna är olika subgrupper och därigenom har olika 
socialiseringsprocesser. 
 
Bruzelius och Skärvad menar att sättet att förhålla sig till förändringar är olika, både 
organisatoriskt och individuellt. Förändringar möts ofta av motstånd. Ledningens sätt att 
handskas med förändringar är sammanlänkat med medarbetarnas motstånd.127 Om 
medarbetarna känner att de nya krav som ställs på dem inte är genomförbara riskerar 
organisationen att få medarbetare som reagerar med inaktivitet.128 De förändringar som 
organisationsledningen bestämmer sig för att genomföra bör därför vara väl genomtänkta och 
när de genomförs, genomföra dem fullt ut.129 
 
Vi menar att den omorganisation som genomförts på ACCA har mötts av ett visst motstånd av 
medarbetarna. Den förändring som genomförts har varit genomgripande. Avdelning B 
förefaller dessutom ha haft mer att förlora på omorganiseringen, vilket kanske kan förklara 
deras större missnöje med omorganiseringen.  För att känna lojalitet med den organisation 
medarbetaren arbetar i behöver den känna arbetsglädje.  
 
Omorganiseringen förefaller ha mötts av ett visst motstånd hos medarbetarna på ACCA.  
Flertalet av medarbetarna vi intervjuade har arbetat på ACCA i många år, vilket tyder på en 
lojalitet gentemot organisationen. Kanske lojalitetskänslan får sig en knäck när stora 
omorganiseringar genomförs, när ledningen inte har medarbetarna med sig? Minskar eller 
tappar medarbetarna sin lojalitet till organisationen kan det medföra stora negativa 
konsekvenser för organisationen. Vi menar att lojaliteten också bör gå åt andra hållet, det vill 
säga .ACCA bör ha en lojalitetskänsla gentemot medarbetarna .Medarbetarna uppgav att de 
inför den stora omorganisering som skett inte ansåg att de haft något att säga till om. Kanske 
det kan förklara en del av medarbetarnas negativa bild av omorganiseringen?  
 
Organisationens VD anser att han har ett viktigt mål inom kulturen i organisationen. Detta mål 
är att skapa förståelse inom organisationen. Förståelse för varför organisationen förändras samt 
att medarbetaren förstår varför den finns på sin arbetsplats i organisationen. Sandberg och 
Targama skriver i sin bok ”Ledning och förståelse” att individer använder den förståelse de har 
när de ska nyttja sina talanger och kunskaper. Alltså är det individens förståelse som blir 
avgörande när de ska utföra en uppgift. Individen kan inte nyttja alla sin kunskap eller alla sina 
färdigheter om han/hon inte har en förståelse för uppgiften. Författarna menar även att det är 
viktigt att medarbetarna har en gemensam förståelse som får en gemensam betydelse och 
mening för individerna i organisationen. 130 
 
De två avdelningarna har olika avdelningschefer som därunder har säljledare till sin hjälp för 
att styra sina medarbetare. Kan det vara så att VD har lyckats med kommunikationen för den 
förståelse han så gärna vill ha på organisationen till avdelningen A? I så fall verkar det som 

                                                 
126 Weick. Sutcliffe, Obstfeld,  2005 
127 Bruzelius, Skärvad 2000 
128 Morgan, 1999 
129 Bruzelius, Skärvad 2000 
130 Sandberg, Targama, 2000 



 41

om samma budskap har utsatts för mycket brus innan det har nått medarbetarna på 
avdelningen B. 
 
 

5.5 RANGORDNINGSFRÅGA 
 
En fråga fanns på både VD:s och medarbetarnas intervjumall. Det var en rangordningsfråga där 
respondenterna fick rangordna fem olika påståenden efter vad de ansåg vara viktigast för 
organisationen ACCA. De fem olika påståendena var; 
 

• Kunden i centrum 
• Trivsel på arbetsplatsen 
• En effektiv arbetsinsats 
• Lönsamhet i fokus 
• Medarbetarna är organisationens viktigaste resurs 

 
Vi fick tre olika rangordningar nämligen VD, avdelning A och avdelning B: 
 
 

VD Avdelning A Avdelning B 

1. Kunden i centrum 
 

1. Trivsel på arbetsplatsen 1. Kunden i centrum 

2. Medarbetarna är organisationens 
viktigaste resurs 

2. Kunden i centrum 2. Trivsel på arbetsplatsen 

3. Trivsel på arbetsplatsen 3. En effektiv arbetsinsatts 3. Medarbetarna är organisationens 
viktigaste resurs 

4. Lönsamhet i fokus 4. Medarbetaren är organisationens 
viktigaste resurs 

4. En effektiv arbetsinsatts 

5. En effektiv arbetsinsatts 5. Lönsamhet i fokus 5. Lönsamhet i fokus. 

 
Figur 6: Sammanställning av studiens rangordningsfråga 
 
 
VD motiverade sin rangordning med att Kunden i centrum var viktigast på grund av 
organisationens kundberoende. Om medarbetarna trivs samt tycker att kunden är viktig så för 
man trivsel på arbetsplatsen samt lönsamhet. Avdelning A ansåg att om organisationen har 
trivsel på arbetsplatsen samt kunden i centrum fick man de andra tre alternativen automatiskt. 
Avdelning B ansåg även de att om organisationen hade kunden i centrum samt trivsel på 
arbetsplatsen så kom resterande tre automatiskt. Dock hade de kunden i centrum som etta 
medan avdelning A hade detta påstående som nummer två. VD däremot placerade trivsel på 
arbetsplatsen först på tredje plats. 
 
Det är intressant att VD anser att medarbetarna är organisationens viktigaste resurs hamnar 
på andra plats medan medarbetarna anser att det är fjärde och tredje plats detta påstående 
hör hemma. VD anser att det är viktigt att få medarbetarna att förstå varför organisationen gör 
förändringar samt att de ska förstå varför de arbetar inom organisationen. Dock verkar det 
som om att i detta budskap inte har fått fram att han anser att medarbetarna är 
organisationens viktigaste resurs. I alla fall anser inte medarbetarna att de är viktigare än 
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kunderna, trivsel på arbetsplatsen samt en effektiv arbetsinsats. Budskapet att kunden i 
centrum är något som är oerhört viktigt inom organisationen ACCA har nått fram till 
medarbetarna.  
 
 

5.6 DISKUSSION GÄLLANDE ACCA 
Målet och grundförutsättningen för en organisations existens är oftast ekonomisk vinst. Mycket 
har skett på den svenska arbetsmarknaden de senaste åren som lett till ekonomiska 
nedskärningar. Det här medför negativa konsekvenser i form av t.ex. personalnedskärningar, 
omfördelningar eller uteblivande av resurser 
 
En orsak till att det uppstår dilemman på arbetsplatsen kan vara relaterat till kraven på 
tid/kostnadseffektivitet, det som produceras vare sig det gäller varor eller tjänster ska göras så 
billigt och snabbt som möjligt. Detta kan ta sig uttryck som t.ex. stressreaktioner och 
utbrändhet, mindre personal ska utföra samma eller kanske fler arbetsuppgifter än förr på 
grund av rationaliseringar. Vi tror att detta kan, förutom ökade fysiska och psykiska 
belastningar på individen, orsaka interpersonella slitningar bland personalen, t.ex. om vad 
ansvarsområdena täcker och hur de nya rutinerna ska utformas och efterlevas. Detta problem 
är kanske svårt att organisera bort, men en sak kan vara att vid omstruktureringar delge och 
förankra rationaliseringsbesluten i alla led, för att på detta vis säkerställa att alla inom 
företaget/organisationen strävar mot samma övergripande mål.  
 
En annan orsak till konflikt kan vara att de anställda upplever sig att inte ha någon eller 
tillräcklig egenkontroll över sitt arbete. Vi tror att människor som känner att de inte kan 
påverka sin situation inte heller känner någon större arbetsglädje eller motivation till att 
”göra sitt bästa” på jobbet.. För att ta ansvar måste man ges ansvar! Den organisatoriska 
lösningen på detta kan vara att införa självstyre i så hög grad som möjligt, kanske bilda 
arbetslag om det gäller en grupp, eller om det är en enskild arbetare låta den personen 
planera sitt eget arbete och arbetstid så långt det är möjligt. 
  
Att skapa mening är ett sätt att undvika osäkerhet. Att inte förstå händelser eller signaler i sin 
omgivning är en sorts existentiell osäker. Genom att försöka förstå och skapa mening i 
tillvaron reduceras osäkerheten, det går att förstå vad det är som händer runtomkring.  
 
 
När en händelse eller fenomen inträffar som går utanför våra kognitiva scheman och vår 
föreställning av verkligheten uppstår en obalans. Säljö menar att för att balansen ska 
återupprättas måste individens kognitiva strukturer förändras.  När individen förvärvat ett 
förändrat sätt att se på verkligheten, eller ackommoderat det nya, har individen nya kognitiva 
scheman som gör att den kan se på händelser på ett nytt eller annorlunda sätt, vilket sedan 
leder till ett nytt meningsskapande. 
 
Vi menar att varje människa har en unik bakgrund och därmed olika referensramar. Även om 
individer som är släkt med varandra, växer upp i samma sociala gemenskap gör det dem ändå 
unika på grund av personlighet och intressen, vilket gör att de uppfattar eller ”ser” olika 
saker. Händelser eller signaler som i extremfallet, får vissa människors odelade 
uppmärksamhet går andra helt förbi. Den obalans som uppstår i individens kognitiva schema 
när hon uppmärksammar något som går utöver de kognitiva ramarna gör att hon reagerar och 
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agerar för att återupprätta en balans mellan sitt kognitiva schema och sin föreställning om 
världen. 
 
Att skapa mening är som sagt ovan ett sätt att undvika osäkerhet. Utifrån resonemanget ovan 
framgår det att sätten att skapa mening är lika många som det finns människor, eftersom alla 
människor har olika bakgrunder och olika kognitiva scheman. Hur en enskild människas 
meningsskapande ser ut varierar också över tid. När avdelningarna A och B talade om 
omorganiseringen som gjorts förgående år, fanns det en skillnad mellan hur de uppfattat eller 
skapat mening om förändringen. Avdelning B hade en betydligt mer negativ inställning till 
omorganisationen än avdelning A. Eftersom de två sista stegen (handling och organisering 
genom kommunikation) i meningsskapande sker interpersonellt (mellan individer) kanske 
diskrepansen till del kan förklaras av att avdelningarna är olika subgrupper inom 
organisationen och därmed ser deras meningsskapande olika ut? Avdelning B har mer tid än 
avdelning A, till att prata med varandra under arbetsdagen, och en viktig del av 
meningsskapandet sker i interaktion med andra, kan det vara en bidragande orsak till att de är 
mer negativt inställda? Har avdelning B ett mer utpräglat grupptänkande än avdelning A?  
 
En annan orsak till konflikt kan vara att de anställda upplever sig att inte ha någon eller 
tillräcklig egenkontroll över sitt arbete. Vi tror att människor som känner att de inte kan 
påverka sin situation inte heller känner någon större arbetsglädje eller motivation till att 
”göra sitt bästa” på jobbet.. För att ta ansvar måste man ges ansvar! Den organisatoriska 
lösningen på detta kan vara att införa självstyre i så hög grad som möjligt, kanske bilda 
arbetslag om det gäller en grupp, eller om det är en enskild arbetare låta den personen 
planera sitt eget arbete och arbetstid så långt det är möjligt. 131 
 
 
 
 

                                                 
131 Weick, 1993 
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7. SLUTSATS 
I detta avsnitt presenterar vi vad vi har kommit fram till gällande vår studie på organisationen 
ACCA Vi kommer även att ge organisationen ACCA några idéer gällande deras framtida 
organisationsarbete. 
____________________________________________________________________________ 
De slutsatser vi menar oss kunna dra är baserade enbart på de intervjuer vi gjort på ACCA. Det 
fåtal intervjuer vi gjort har gett oss en begränsad insikt i organisationen och dess medarbetare. 
Vi vill på intet vis påskina att vi besitter ingående kunskaper om enheten ACCA och dess 
interna processer. Men kanske kan vi bidra med lite annan erfarenhet samt kunskap som inte 
finns inom organisationen.  
 
Det finns en diskrepans mellan den styrning VD vill ge organisationen och den styrning 
medarbetarna upplever finns på ACCA. Frågeställningen kan besvaras med att 
kommunikationen förändras när den färdas upp och ner i organisationens hierarkiska nivåer. Vi 
menar att de bidragande faktorer vi funnit till detta är: 
 
• Hierarkiska nivåer 
• Intern dialog fungerar otillräckligt 
• Störningar i kommunikationen  
• Bristande förståelse för varandras stånd/utgångspunkter 
• Kommunikation på olika nivåer 
• Meningsskapande  
 
Vad kan då ACCA göra för att förbättra dessa faktorer?  
 
De hierarkiska nivåer som ACCA har kan vara svårt att förändra eftersom de är djupt rotade 
inte bara på enheten utan även inom hela organisationen. Däremot kan ACCA:s ledning arbeta 
mer på att få den interna kommunikationen och dialogen att fungera. Som vi upplevt det 
fungerar kommunikationen från VD ner till medarbetare relativt bra utan allt för mycket brus. 
Däremot är vägen oerhört lång och slingrig från medarbetare upp till VD. Varje medarbetare 
måste gå genom flera skikt av ledare innan den känner att den kan ta kontakt med enhetens VD. 
Om enheten kan förkorta kommunikationsvägen skulle många frågor kunna lösas snabbare och 
smidigare vilket på lång sikt även skulle öka enhetens effektivitet. Ett skapande av nya arenor 
där VD och medarbetare lätt och otvunget kan kommunicera skulle vara ett vapen mot det 
missnöje vi tycker oss kunna utläsa i vår empiri. 
 
Denna arena skulle även kunna öka den ömsesidiga förståelse vi anser vara nödvändig. Detta 
för att alla inom enheten ska kunna förstå motpartens roll inom enheten. På detta vis skulle 
suboptimeringen kunna minskas. Även kommunikationens olika nivåer skulle kunna planas ut 
om en ny fungerande arena för kommunikation kunde skapas. 
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BILAGOR 
 

INTERVJUMALL ACCA:S VD: 
 
 
Kan du inledningsvis berätta lite kort om hur organisation är 
uppbyggd? 
 
 
Organisationskulturen för en organisation är ju väldigt viktig. Vad har 
ni för mål gällande organisationskultur samt hur arbetar du för att 
bevara/förbättra den kultur som er organisation vill ha? 
 
 
Hur anser du att en bra ledare ska vara?  
 
 
Vad anser du vara utmärkande för dig som ledare? 
 
 
Vad anser du vara viktigast för att få organisationens medarbetare att 
arbeta utefter de mål som organisationen har? 
 
 
Rangordningsfråga 
Rangordna följande påståenden efter vad som är viktigast för 
organisationen ACCA: 
 

• Kunden i centrum.    
 
• Trivsel på arbetsplatsen.  

 

• En effektiv arbetsinsatts.  
 

• Lönsamhet i fokus.  
 
• Medarbetarna är organisationens viktigast resurs.   

 
 
Motivering till ovanstående rangordning: 
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INTERVJUMALL MEDARBETARE PÅ ACCA: 

 
0.0 Avdelning A/B? 
 
 
1. Har du träffat organisationens VD?   
1.1 Om inte, vet du vem han är? 
 
 
2. Skulle du kunna tänka dig att söka upp honom på hans kontor om det 
är något du vill ta reda på? 
 
 
3. Upplever du att ledningen lyssnar på just dina åsikter?  
3.1 I så fall, hur kan det yttra sig? 
3.2 Om inte, hur kan det yttra sig? 
 
 
4. Upplever du att du får tillräcklig information om vad som händer 
eller ska hända på din arbetsplats? 
4.1 I så fall hur får du den informationen?   
4.2 Av vem? 
4.3 Om inte, varför inte?   
 
 
5. Är den information du får begriplig?  
5.1 Är informationen svårtillgänglig? 
 
 
6. Upplever du dig som delaktig i förändringar som sker på din 
arbetsplats? 
 
7. Om du har något rörande ditt arbete du tycker är angeläget att ta upp 
med dina överordnade, kan du göra det på ett smidigt sätt?  
 
 
8. Anser du att du kan ”säga vad du tycker” till dina/dina chefer? 
8.1 Om inte, varför inte? 
 
9. Upplever du att du får respons för de ärenden som  är angelägna för 
dig? 
10. Upplever du att VD och eller din närmaste chef har olika ledarstilar 
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beroende på situation?  
 
 
11. Hur anser du att en bra ledare (chef) ska vara? 
 
12. Anser du att det har skett några förändringar sedan den nya VD 
tillträdde? 
 

 
13. Rangordna följande påståenden efter vad som är viktigast för 
organisationen ACCA: 
 

1 Kunden i centrum.    
 
2 Trivsel på arbetsplatsen.  

 
3 En effektiv arbetsinsatts.  

 
4 Lönsamhet i fokus.  
 
5 Medarbetarna är organisationens viktigast resurs.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


