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Abstract  

Studien som genomförts undersöker hur ledare kommunicerar och använder sig av 

immateriella värden i sitt arbete. Studien granskar även ett specifikt segment inom 

organisationen, nämligen mellancheferna. Genom fyra kvalitativa interjuver med 

mellanchefer på företaget Atlas Copco så har det visats sig att de olika immateriella värdarna 

används som ett verktyg för att främja avvikelser och att hindra konflikter. Dessa värden 

skapar mening i verksamheten genom att ligga som riktlinjer mot ett större mål i 

kärnverksamhet. Studien har sin utgångspunkt i sensemaking-teorin, blandat med olika 

perspektiv på hur organisationer kan se ut samt begreppen värderingar, mål, vision och 

strategi.  

Nyckelord: Medie- och kommunikationsvetenskap, Kvalitativa intervjuer, 

Organisationskommunikation, Ledare, Mellanchefer, Meningsskapande  
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1. Inledning  

I den här uppsatsen ska jag redogöra för hur ledare inom organisationer använder sig av och 

kommunicerar immateriella värden i sitt arbete. Jag ska också granska en specifik målgrupp 

inom organisationen, nämligen mellancheferna. Målgruppen mellanchefer är intressant i och 

med att den utsätts för en prekär situation där de hela tiden måste ta ställning till åsikter och 

krav från två fronter, sina anställda och sina chefer (Wolmesjö 2005 s. 46). Det jag vill ta reda 

på är hur just denna typ av ledare använder sig av företagets immateriella värden och ifall de 

upplever att de sitter i en svår situation som hindrar dem att kommunicera budskapen och i 

fall dessa värden ger dem mening i deras arbete. 

Jag har valt att studera just ämnet organisationskommunikation med fokus på ledarnas sätt att 

kommunicera. Den specifika målgrupp som jag valt glöms ofta bort inom spektrumet för den 

ledarorienterade organisationskommunikationen, då forskning inom området ofta är mer 

inriktad på ledare med högre befattning (Men 2015 s. 469). Det är ledarnas uppgift att hålla 

ihop organisationen, leda verksamheten och skapa harmoni på arbetsplatsen. Vad som gör 

ämnet ännu mer intressant är att jag valt att titta på just mellanchefer och inga andra. Det här 

är individer som står mellan den högsta ledingen och anställda och kan därmed hamna i en 

korseld av åsikter. De ställs inför svårigheten att vara de slutgiltiga budbärarna av goda som 

såväl onda meddelanden, och det är ofta deras uppgift att hantera och implementera de 

immateriella värdena mer i praktiken.  

2. Bakgrund  

2.1 Kommunikationsprocessen 

För att kunna förstå det här arbetet så måste man förstå mitt sätt att se på kommunikation. Att 

kommunicera, är för mig en process som sker främst mellan två individer. Ett utbyte av olika 

budskap, idéer och tankar. Individer som delar med sig av budskap till andra individer för att 

skapa mening och leda en verksamhet framåt. I mitt fall så handlar det om hur ledare 

kommunicerar och delar med sig av immateriella värden. I Larsåke Larssons (2014) bok, 

Tillämpad Kommunikationsvetenskap så beskrivs flera modeller som kan användas för att 

förstå en kommunikationsprocess mellan två individer. 

I varje meddelande som sänds ut så kodas det in ett budskap (Larsson 2014 s. 51). Dessa 

budskap kan variera och få olika typer av effekt beroende på vilken kontext sändaren och 

mottagaren befinner sig i (ibid s. 52). Kontexten i denna uppsats blir då just hur den här 
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processen fungerar i en organisation. I en organisation så skulle ett exempel på ett 

meddelande med ett kodat budskap kunna vara ett företags olika värderingar.  

Ett intressant problem som man hamnar i är, vilka är det som ska kommunicera? Det är sällan 

den verkställande direktörens uppgift att se till så att verkstadsarbetaren förstår hur det 

fungerar att arbeta på företaget. Lotten faller på de ledare som står precis i mellan den högsta 

ledningen och de medarbetare som sköter det praktiska arbetet. Wolmesjö (2005) tar upp just 

detta problem i sin rapport om den ledningsfunktion som mellanchefer idag har i 

organisationer. Organisationens struktur och ordning har gjort att denna typ av ledare hamnar 

i kläm. Detta i och med att de får krav på sig från två olika håll och att de ofta får ta en 

medlande roll mellan individer och grupper (Wolmesjö 2005 s. 46) 

Att kommunicera externt och förmedla sina immateriella värden har blivit en allt större del av 

vad organisationer lägger resurser på. Dels för att särskilja sig mot organisationer och 

konkurrensen gentemot dem, men också för att dagens konsumenter konsumerar för att stärka 

sin egen självbild (Falkheimer & Heide 2014 s. 24). Om ett företag lyckas med att 

kommunicera ut rätt värden till de externa kunderna, finns det en högre chans för ett lyckat 

affärsmässigt samarbete.  

Allt eftersom det har blivit svårare att skilja på en organisation och dess omgivning  har 

gränserna mellan vad som är intern och extern kommunikation suddats ut (Dalfelt, Heide & 

Simonsson 2001 s.78). I och med detta uppstår ett problem eftersom medarbetarna och 

medlemmarna i en organisation blir allt mer medvetna om företagets värden från de externa 

kanalerna. Dalfelt, Heide och Simonsson (2001 s. 78) menar att kommunikationen i moderna 

nätverk och organisationer inte längre består av enkelriktad kommunikation. Externa och 

interna budskaps beblandas lätt med varandra och vad som enbart kommunicerades internt för 

20 år sedan kan idag även vara ett viktigt externt budskap till omgivningen.  

2.2 Vad är immateriella budskap?  

Vad är immateriella budskap? I denna uppsats tänker jag använda mig av begreppen strategi, 

vision, mål och värderingar. Dessa begrepp går under samlingsnamnet, immateriella värden. 

Alla dessa begrepp är medel för att kunna beskriva essensen av en organisation och fyller en 

viktig roll i den meningsskapandeprocessen.  
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2.2.1 Värderingar 

Värderingar är önskvärda och generella mål som varierar i betydelse och som tjänar som 

vägledande principer för en person eller en organisation (Kirkhaug 2013 s. 70). Värderingar är 

det som definierar det en organisation står för. Värderingar kan t.ex. vara ord eller egenskaper 

som förtjänar aktning och särskiljning. Värderingar skapar en känsla av identitet. Den känslan 

ska sprida sig från konferensrum till verkstadsgolv, och de ska få människorna på respektive 

plats att känna sig lika unika och utvalda. De värderingar som räknas är enbart de som 

organisationen arbetar och lever utefter (Bolman & Deal 2013 s. 302).  

Värderingarnas existens inom organisationen påverkar val och handlingar som görs av 

individerna inom den. När väl en viss typ av värderingar har etablerats inom en organisation 

så är det inte lätt att byta ut dem. Forskare menar att man idag kan se en skiljelinje mellan så 

kallade hårda (ekonomiskeffektivitet och verksamhetseffektivitet) och mjuka (frihet, kvalitet, 

jämlikhet) organisationers värderingar (Wæraas 2010 s. 3-4). 

2.2.2 Vision 

Vision är avgörande för dagens organisationer. Bolman och Deal (2013 s. 302) menar att 

visioner omvandlar en organisations mest kärnfulla värderingar till en bild av hur framtiden 

kommer att se ut. Visioner kan bidra med att skapa identifikation till de kärnvärderingar som 

existerar inom organisationen. Det kan ge anställda en extra känsla av måluppfyllelse i sitt 

arbete, vilket i sin tur kommer att driva dem att uppnå de organisatoriska och individuella mål 

som sätts upp (Heide, Johansson & Simonsson 2012 s. 147). 

I de mest framgångsrika och företagsamma organisationerna så finns det en visionär tanke 

bakom dem. Ett visionärt företag visar sig från sin sanna sida när företaget översätter sina 

värderingar in i sin arbetsprocess och organisationskultur (Bolman & Deal 2013 s. 303). 

Vision är ett begrepp som ofta bil sammankopplat med värderingar. Exempelvis så blir ofta en 

ledare som använder sig av tydliga värderingar i sitt arbete ofta sedd som en visionär 

(Kirkhaug 2013 s. 71). 

2.2.3 Mål 

Begreppet mål ska hjälp en att förstå exakt vad i ens arbete som är viktigt att uppnå. I 

processen att översätta strategiska beslut till handling så är just mål en central del av detta.  I 

en organisation så finns det flera olika mål med olika typer av karaktär och på olika nivåer 

(Heide, Johansson & Simonsson 2012 s. 145).  
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Ett mål kan beskrivas som ”ett önskvärt framtida förhållande eller tillstånd” (Kirkhaug 2013 

s. 70), och det finns 3 olika typer av mål man bör ta hänsyn till. Delmål, leveransmål och 

effektmål. Kirkhaug (2013 s. 70) menar att olika typer av mål fyller olika funktion inom 

organisationen. Ett delmål kan t.ex. vara en bit av ett leveransmål. Mål ska fungera som ett 

verktyg i att styra arbetet framåt. 

2.2.4 Strategi  

Begreppet strategi förhåller sig som en övergripande samordning av hela organisationens 

viktigaste mål och riktlinjer. En genomarbetad strategi kan fungera som ett hjälpmedel i att 

identifiera svagheter och styrkor i organisationen (Heide, Johansson & Simonsson 2012, 

s.144)  

Strategisk kommunikation är något som många företag lägger stor vikt vid. Strategisk 

kommunikation är ett begrepp som växt fram allt mer inom ramen för 

organisationskommunikation. Hallahan, Holtzhausen, van Ruler, Verčič och Sriramesh (2007, 

s. 3) definierar strategisk kommunikation som ”the purposeful use of communications by an 

organization to fulfill its mission”. 

Vidare så påstår Hallahan et al (2007 s. 4) att så som dagens organisationsklimat och 

komplexa samhälle ser ut så är det viktigt att en organisation har en tydlig strategi för att nå 

sina mål och uppnå effektivitet. 

3. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att granska hur ledare kommunicerar och använder sig av 

immateriella värden i sitt arbete. Min studie ska även bidra med att granska ett specifikt 

segment inom organisationen, nämligen mellancheferna.  

Frågeställningar som jag hade tänkt koppla till mitt syfte är följande: 

 Hur används dessa värden av ledarna?  

 Skapar dessa värden mening i deras arbete?  

 Upplever mellancheferna att de står inför en svår situation att kommunicera dessa 

värden?   
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4. Tidigare forskning 

4.1 Hur ska man kommunicera immateriella värden? 

Heide, Johansson och Simonsson (2012 s. 65) menar att organisationskommunikation kan 

vara ett sätt att förstår och förklara olika organisationsfenomen ur ett 

kommunikationsperspektiv. Putman och Cheny (1995 s. 11) erbjuder en mer traditionell 

definition och hävdar att organisationskommunikation kan definieras som en analytisk 

process av meddelanden, information, värderingar och symboliska aktiviteter inom 

organisationen.  

De Chernatony, Cottam och Segal-Horn (2007) gör I artikeln Communicating Services Brand 

Values Internally and Externally ett försök till att undersöka vilka faktorer som är avgörande 

när ett företag ska kommunicera sina värderingar och varumärke internt och externt. Denna 

studie har stor relevans för mitt arbete då den listar faktorer som är avgörande och kritiska i 

den process som skapar tillhörighet och mening jämtemot ett företags kärnvärden. Genom att 

utföra intervjuer på konsulter inom varumärkesutveckling, så har de kommit fram till ett antal 

slutsatser kring vad som är det mest effektiva sättet att kommunicera ett företags värderingar 

till sina anställda (De Chernatony, Cottam & Segal-Horn 2007 s. 831). Intern kommunikation, 

ringarna-på-vattnet principen, att ledare visar upp sig som exempel och visar engagemang 

samt HR-aktiviteter är alla viktiga medel för att medarbetarna inom organisationen ska kunna 

ta del av företagets kärnvärden så effektivt som möjligt (De Chernatony, Cottam & Segal-

Horn 2007 s. 828).  

Det räcker inte med att enbart berätta för sina anställda vad ens företags olika värden är. Som 

företagsledare så bör man lägga fokus på att skapa medel för att öka medvetenheten av ett 

företags värden med hjälp av de interna kommunikationers möjligheter som finns. (De 

Chernatony, Cottam & Segal-Horn 2007 s. 832). Det finns en rad olika aktiviteter och 

metoder en ledare kan använda sig av för att öka medvetenheten, bl.a. nyhetsbrev, affischer 

och konferenser (ibid s. 832). Genom att öka medvetenheten och förståelsen av värdena som 

finns i organisationen så kan man utveckla workshops och utbildningar kring dem. Detta blir 

då ett forum för diskussion och frågor, som ska möjliggöra att medarbetarna lättare ska kunna 

anpassa sina egna värderingar mot företagets. Genom att utmana sina anställda i en diskussion 

så tvingar man dem att revidera sina roller. Deras gamla roll faller ofta inte in inom ramen för 

företagets värderingar (ibid s. 833). 
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All form av kommunikation mot anställda måste vara utvecklad med en baktanke att anställda 

nästan alltid hamnar under någon form av tidspress. Att de ska leverera produkter eller utföra 

ett visst arbete på en viss tid. I och med detta så är de inte vana med att tänka på sitt företags 

immateriella värden under en arbetsdag. Det är viktigt att de hela tiden får upprepningar om 

dessa värden för att de ska kunna komma ihåg budskapet (De Chernatony, Cottam & Segal-

Horn 2007 s. 832). Extra viktigt är det även att den seniora delen av ledningsgruppen visar 

upp sig själva som goda exempel för dessa värden, det fungerar också som en god form av 

påminnelse för medarbetarna (ibid s. 833).  

4.2 Ledarskapets roll i kommunikationsprocessen 

Forskning kring ledarskap har visat hur kommunikationsprocesser kan kopplas ihop med 

organisationens resultat. Resultaten visar att medarbetare som är mer nöjda med sin chefs 

ledaregenskaper, har mer tillit och har mer lojalitet till organisationen (Downs & Adrian 2004 

s. 6). Vidare forskning kring ledarskap i organisationer visar att ledare är en central roll i de 

strategiska beslut som leder till meningsskapande (Vallaster & de Chernatony 2006, Bromly 

2001). Forskning som Vallaster och De Chernatony (2006) har gjort visar att medlemmarna i 

organisationen måste känna sig delaktiga i uppbyggnaden av strategi, varumärke och mening. 

Ledarskapet fyller därmed en kritisk roll i de interna meningsskapandeprocesser som ska 

involvera  de anställda. 

Bromly (2001 s. 331) menar att de tekniska aspekterna hos en organisations struktur och 

policy kan vara svåra att förstå som ny medlem i organisationen. Northouse (2004 s. 183) 

väljer att uttrycka sig något annorlunda och menar istället att ledare bör agera som sociala 

arkitekter. Detta innebär i sin tur att en ledares primära uppgift blir att tydliggöra 

organisationens värderingar och normer. Inom denna fråga så är både Bromly och Northouse 

överens. Bromly (2001 s. 331) hävdar att det är ledarnas uppgift att integrera nytillkomna 

medlemmar med organistsonens identitet. Effekten av detta bli ofta att en organisations 

identitet blir synonym med de ledare som finns inom den, eftersom de beslutsfattande ledare 

ofta genomsyrar organisationen med sina egna värderingar och tankesätt.  

Genom att verka som ett integrationsverktyg, så riktar ledarna sina anställdas känslor och 

åsikter mot organisationens värderingar. Medlemmarna behöver se och höra att deras ledare 

står bakom organisationens idéer. På så sett skapas tillhörighet och mening till ens 

organisations strategi och vision med. Medlemmarna i en organisation är bland de viktigaste 

beståndsdelarna som en organisation utgörs av. Känner de inte tillhörighet till en 
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organisations olika värden så kommer effektiviteten att minska i det dagliga arbetet (Vallaster 

& de Chernatony 2006 s. 775) 

I doktorsavhandlingen Den kommunikativa utmaningen – en studie av kommunikationen 

mellan chef och medarbetare i en modern organisation, av Charlotte Simonsson (2002), 

beskriver Simonsson att det som håller samman en organisation är inte regler, utan 

gemensamma mål, värderingar och visioner. I och med denna utveckling så har en närmast 

radikal förändring skett av ledarrollen, och kommunikationen mellan chef och medarbetare. 

Chefens kommunikationsroll är inte längre att förmedla enkla order och direktiv. Den nya 

ledningsdoktrinen rymmer istället en kommunikativ utmaning, som handlar om att skapa 

förståelse för, och engagemang kring, de abstrakta målen, värderingarna och synsätt som ska 

utgöra organisationens sammanhållande kraft (Simonsson 2002 s. 14).  

”Ett effektivt ledarskap rymmer förmågan att skapa gemensamma idéer och värderingar, som 

är lika handlingsutlösande som order och instruktioner.” (Simonsson 2002 s. 24) 

Det finns forskning som visar på detta. Ledarskapet inom organisationer har en stor betydelse 

inom utvecklingen av relationer mellan t.ex. anställda och ledningen (Men 2015 s. 469). Men 

(2015) tar upp något väldigt intressant när det kommer till den fortsätta forskningen inom 

området. Forskningen kring ledarskap inom organisationer har varit väldigt centrerat kring de 

högst ansvariga ledarna inom dem (VD positionen). Vidare så hävdar Men att man bör 

segmentera forskningen om ledarskap inom organisationer. Eftersom de olika nivåerna av 

ledare (VD, avdelningschef, gruppchef) måste kommunicera på olika sätt. Olika chefsroller 

ställs inför olika typer av utmaningar och svårigheter (Men 2015 s. 469) 

4.3 Rollen som mellanchef 

Wolmesjö (2005) har forskat kring hur enhetschefer uppfattar sin ledningsfunktion i en 

organisation. Wolmesjö hävdar att enhetschefernas roll inom organisationen har gjort så att de 

hamnar i kläm. Detta i och med att de får krav på sig från två olika håll och att de ofta får ta 

en medlande roll mellan individer och grupper (Wolmesjö 2005 s. 46).  

Dessa enhetschefer som Wolmesjö beskriver kan liknas med det jag valt att kalla 

mellanchefer i mitt arbete. I en organisation finns det ett tryck på dessa mellanchefer. Ledare 

med denna typ av befattning ska förmedla och implementera ett företags beslut nedåt i 

hierarkin. Samtidigt måste de även ta ansvar och lyssna på sina anställda och föra fram deras 

åsikter till ledning. Situationen som uppstår här kan liknas med ett korstryck (Christensen, 

Laegreid, Roness & Rovik 2005 s. 146). 
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Denna typ av tryck är en av de största svårigheter en mellanchef kan stöta på. Det finns alltid 

en viss osäkerhet kring vad man ska prioritera som ledare. Det kan t.ex. riskera att se ut som 

om de inte utför sitt arbete korrekt om de inte förmedlar ledingens direktiv tillräckligt bra. Om 

man istället fokuserar för mycket på just den delen så kan en allt för uppåtgående 

kommunikation leda till att de anställda känner att deras åsikter inte blir uppskattade. 

(Christensen et al 2005 s. 136). Dessa rollkonflikter som existerar i och med korstrycket, 

uppstår när en individ möts av olika typer av förväntningar. Å ena sida förväntas en ledare att 

prioritera sitt administrativa chefskap och förmedla strategi och beslut. Å andra sidan är en 

mellanchef ofta en anställd som tagit ett steg uppåt i hierarkin, vilket gör att de andra 

medarbetarna förväntar sig att chefen är en av dem. Det skapas en konflikt mellan ledar- och 

kamratrollen (Jacobsen & Thorsvik 2008 s. 203) 

5. Teori 

5.1 Olika perspektiv inom organisationer 

Genom att använda oss av teoretiska modeller och perspektiv på hur organisation och 

ledarskap hänger ihop kan vi försöka att analysera och se sambandet mellan dem. Ju fler 

perspektiv man har i sin verktygslåda , desto mer kan man åstadkomma som ledare i olika 

situationer. Jag har valt att titta på fyra olika typer av perspektiv. Dessa ligger som 

teoretiskgrund och förståelse till mitt arbete. De perspektiv jag valt har jag hämtat ur boken 

Nya perspektiv på organisation och ledarskap. Boken är skriven av Lee G. Bolman och 

Terrence E. Deal.  

De fyra olika perspektiven som presenteras ser alla lite annorlunda på funktionen av 

kommunikation inom en organisation. Inom det strukturella perspektivet så ser man det som 

ett medel för att förmedla fakta och information. Inom HR-perspektivet så handlar det mer om 

ett utbyte av information, känslor och behov. När det kommer till det politiska perspektivet så 

är kommunikationen uppbyggd kring att påverka eller till och med manipulera andra 

medlemmar av organisationen, och inom det symboliska perspektivet så handlar det om en 

form av historieberättande där man vill föra vidare traditioner och symboler (Bolman & Deal 

2013 s. 396).  
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5.1.1 Det strukturella perspektivet 

Inom detta perspektiv så framhåller man formell ordning och rationalitet. Genom att framhålla 

dessa kvaliteter så vill man minska uppkomsten av problem och störningsmoment, samtidigt 

som man vill maximera effekten. Om en organisation utformas på rätt sätt så kommer det 

finnas utrymme för både kollektiva och individuella mål (Bolman & Deal 2013 s. 75). 

Det strukturella perspektivet är konstruerat kring sex generella antaganden (Bolman & Deal 

2013 s. 75):  

 Organisationer existerar föra att kunna uppnå uppställda mål. 

 Organisationer förbättrar effektivitet och utfall genom specialisering och tydlig 

arbetsfördelning. 

 Lämpliga samordnings- och kontrollformer säkerställer att olika individers och 

enheters ansträngningar kopplas samman.  

 Organisationer fungerar bäst då rationaliteten ges företräde framför personliga 

preferenser och yttre tryck.  

 Strukturerna måste utformas på ett sådant sätt att de passar organisationens villkor.  

 Problem och försämrande prestation uppstår till följd av strukturella svagheter och kan 

åtgärdas med hjälp av analys och omstrukturering.  

Strukturen i en organisation är det som styr de formella krav och förväntningar som ställs. En 

god struktur kan ofta leda till goda möjligheter för produktivitet, men struktur kan också sätta 

käppar i hjulet och begränsa effekten. Genom detta perspektiv så är alternativen på hur man 

bygger sin organisation närmast oändliga. En organisations utformning och prestanda 

begränsats till stor del enbart av vår egen kapacitet och våra egna begräsningar (Bolman & 

Deal 2013 s. 81).  

5.1.2 Human Resource perspektivet  

I HR-perspektivet så är det individen och människan som står i fokus. Tanken bakom detta är 

att organisationers och individers behov kan förenas så att individernas energi och talang 

maximeras av organisation. Globaliseringen och organisationernas allt mer komplexa storlek 

har ökat intresset i hur man maximerar sina anställas  kvaliteter, och hur man på bästa sätt kan 

ta tillvara på dem (Bolman & Deal 2013 s. 153) 
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HR-perspektivets fyra centrala antaganden (Bolman & Deal 2013 s. 154): 

 Organisationer finns till för att uppfylla människornas behov, inte tvärtom.  

 Människor och organisationer behöver varandra. Organisationer behöver nya idéer, 

energi, kunskaper och färdigheter; människor behöver lön och möjligheter att 

utvecklas och göra karriär.  

 När överenstämmelsen mellan individ och system är dålig blir minst en av parterna 

lidande. Antigen utnyttjar organisationen människorna eller tvärtom, eller så går båda 

förlorande ur spelet.  

 När överenstämmelsen mellan individ och system är god tjänar båda parterna på det. 

Individerna får meningsfullt arbete som sänker dem tillfredsställelse och 

organisationen får den kunskap och energi som krävs för att lyckas. 

Organisationers anställda har som uppgift att lösa uppgifter och utföra ett visst arbete. Men 

varje dag då de kommer till jobbet så tar de med sig sina egna sociala och personliga behov. 

Förhållandet mellan individers möjligheter till att känna tillfredställelse på sin arbetsplats och 

organisationers möjligheter att nå maximal effektivitet är vad som gör en lyckad organisation. 

Det som kan påverka utgången är hur hög kvalitén mellan parterna är, social interaktion och 

utveckling mellan dem är nyckeln till framgång (Bolman & Deal 2013 s. 227).  

5.1.3 Det politiska perspektivet 

Det politiska perspektivet uppfattar organisationer som ett inriktat nätverk snarare än en 

hierarki. Likt den politiska arenan så fungerar en organisation som en plats för debatt där 

olika viljor påverkar utkomsten och resultatet (Bolman & Deal 2013 s. 234) Makt är en 

central del i processen, genom makt och bildandet av olika koalitioner för man arbetet framåt 

(Ibid s. 242).  

Det politiska perspektivet kan sammanfattas med fem påståenden (Bolman & Deal 2013 s. 

235): 

 Organisationer är koalitioner som består av många olika och olikartade individer och 

intressegrupper.  

 Mellan koalitionsmedlemmarna finns det bestående skillnader i värderingar, åsikter, 

information, intressen och tolkningar av verkligenheten.  

 Huvuddelen av alla viktiga beslut handlar om fördelningen av knappa resurser, det vill 

säga vem som får vad. 
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 Knappa resurser och bestående skillnader ger konflikter en central plats i 

organisationsdynamiken och gör makt till den viktigaste tillgången.  

 Mål och beslut växer fram genom förhandling, köpslående och tävlande om bra 

positioner mellan konkurarande intressen.  

Organisationer är arenor för både den interna politiken som bedrivs, och individuella agenter 

som bedriver sin egen agenda. Eftersom det politiska perspektivet betraktar organisationen 

som en arena blir detta en plats för tävling och kamp mellan motstridiga parter och intressen. I 

sin egenskap som politisk agent så blir en organisation ett kraftfullt verktyg för den som 

kontrollerar det. Organisationer lever dock inte helt oberoende, de måste hela tiden hämta 

resurser och stöd utifrån för att kunna överleva och utvecklas. Organisationer lever, 

konkurrerar och utvecklas tillsammans med andra organisationer (Bolman & Deal 2013 s. 

293) 

5.1.4 Det symboliska perspektivet  

Det symboliska perspektivet försöker att tolka och belysa de frågor som rör mening, och tron 

på att symboler skapar kraft och samhörighet i en organisation. Detta perspektiv målar upp en 

bild av verkligheten som radikalt skiljer sig från den traditionella synen på organisationer. 

Organisationer är idag inte längre så rationella, tvetydliga och linjära som förr (Bolman & 

Deal 2013 s. 299) 

Det symbolsikta perspektivets grundläggande antaganden (Bolman & Deal 2013 s. 300): 

 Det viktiga är inte vad som händer utan vad det betyder.  

 Aktivitet och mening är löst kopplande till varandra. Händelser får olika menig därför 

att människor tolkar erfarenheter på olika sätt.  

 För att kunna hantera den osäkerhet och mångtydlighet som vi ställs inför i våra 

dagliga liv skapar vi människor symboler som minskar förvirringen, ökar 

förutsägbarheten och gör det möjligt att finna en riktning och förankra hopp och tro. 

 Många händelser och processer är av större vikt för det som uttrycks än för det som 

produceras. De bildar en kulturell gobeläng av sekulariserade myter, hjältar, 

hjältinnor, ritualer, ceremonier och historier som hjälper människor att finna glädje 

och mening både privat och i arbetslivet.  

 Kultur är det kitt som håller samman organisationer och som samlar människor kring 

en gemensam uppsättning värderingar och övertygelser.  
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Det symboliska perspektivet innebär ätt man ifrågasätter den traditionella synen på 

organisationer. Effektiva team kan skapas på flera olika sätt, och enligt det symboliska 

perspektivet så skapas detta bäst genom att det finns en anda och själ i arbetet. Det finns 

många tecken på att en mängd organisationer idag står inför ett vägskäl, till följd av bristen på 

mening och tro. Chefer ställer sig dagligen frågan hur de ska kunna bygga en stark laganda 

när personalomsättningen är hög, de ekonomiska förutsättningarna är dåliga och många oroar 

sig över att förlora sitt arbete. Men genom att inse att lagbygge och utveckling i grunden är ett 

andligt arbete så kan chefer leda arbetet framåt. Det gäller att skapa ett förtroende till 

företagets kultur och värderingar för att kunna få gemenskap på arbetsplatsen (Bolman & 

Deal 2013 s. 341).  

5.2 Sensemaking-teorin 

Enligt Weick, Sutcliffe och Obstfeld (2005 s. 410-415) är ett centralt ämne i både 

organisering och meningsskapande att människor organiserar sig för att skapa mening i 

tvetydiga situationer. Teorin för detta fenomen kallas för Sensemaking-teorin, eller den 

meningsskapande teorin. Sensemaking-teorin har sju grundläggande delar. Den grundar sig i 

att skapa och bevara identiteter och att ta lärdom från tidigare erfarenheter. Den syftar till att 

stabilisera svåra miljöer och är socialt konstituerande samt hela tiden pågående. Den fokuserar 

även på att framställa så kallade ledtrådar. Dessa ledtrådar, eller cues, är det som skapar 

mening. Detta genom att medarbetarna med hjälp av ledtrådarna lättare kan anpassa sig efter 

organisationens regler och normer. Slutligen drivs sensemaking-teorin av att det ska finnas en 

viss mån av rimlighet snarare än av exakt precision (Weick 1995 s. 20). 

Organisationer kan enligt sensemaking-teorin tolkas på olika sätt, och det finns inget riktigt 

rätt eller fel, utan bara vad en individ inom organisationen tycker sig vara rimligt och vad som 

skapar mening för dem. För att skapa mer enighet mellan individer måste därför en 

organisation erbjuda en plattform för en rik och fyllig kommunikation. Kommunikation som 

kan skapa klarhet över tvetydliga budskap så att man ändrar uppfattning, eller får en klarare 

uppfattning kring ämnet, anses var rik och fyllig information (Weick 2001 s. 9-10). 

Planer och strategier ska få individer i en organisation att agera. De ska fungera på samma sätt 

som en karta gör. De ska finnas till så man ska kunna orientera sig i organisationslandskapet. 

Men det krävs att människor agerar för att resultats ska uppnås och det är chefens uppgift att 

få allt i rullning (Weick 2001 s. 347). 
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Detta gör ledare genom att skapa betydelse och hjälpa till med att tyda och tolka de strategier 

och mål som finns uppsatta. Även dåliga strategier kan bli bra om chefen i tror på den och 

riktar arbetet åt rätt håll. Detta kan bli ett ämne för konflikt om chefen inte är tillräckligt 

tydlig i sin kommunikation av strategin, tvetydighet kan uppstå. Två personer kan agera 

utifrån samma uppsättning av mål men uppnå helt olika resultat. Det är då upp till chefen att 

agera som kartläsare och se till så att deras uppfattning kring målen blir mer likgiltiga (Weick 

2001 s. 347). 

Det finns många som talar om vikten av Karl Weicks teori ångande meningsskapande. Många 

har inspirerats av hans arbete och i sin tur utvecklas egna slutsatser och meningar som man 

kan koppla till hans arbete. Heide, Johansson och Simonsson  (2012 s. 73) menar att 

sensemakeing-teorin bör uppmärksammas när man vill fokusera på kommunikationen mellan 

en organisations medlemmar. Då teorin ser kommunikationen mellan medlemmar i en 

organisation som det huvudsakliga verktyget i organisationsprocessen. Även Dalfelt, Heide 

och Simonsson (2001 s. 82) betonar vikten av Weicks forskning, och hävdar att hans 

grundläggande arbete har möjliggjort en tydligare koppling mellan begreppen organisation 

och kommunikation.  

Falkheimer och Heide (2003) gör en ansats i att sätta Weicks grundläggande teori i en specifik 

social kontext, då de beskriver hur det kan gå till på en arbetsplats. De menar att vi människor 

arbetar mot att hela tiden förstå det som händer omkring oss och att vi hela tiden måste skapa 

mening kring saker och ting (Falkheimer & Heide 2003 s. 93). När man t.ex. kommer till en 

ny arbetsplats ställs man som individ inför en mängd olika nya intryck. Det är berättelser, 

organisationens historia, viktiga händelser, viktiga kunder, ägarna och en mängd med normer 

och arbetssätt. Allt detta fyller en stor funktion i att skapa och utveckla organisationens kultur 

och mening (ibid s. 99). Eftersom vi människor har en begränsad kapacitet att ta in sådana 

saker så kan integrationsprocessen ta lång tid. Som ny organisationsmedlem så får man 

försöka välja, medvetet eller omedvetet, mellan olika delar av information och tolka den på 

det sätt så det skapar mening just för den individen (ibid s. 93). 

Även Bolman och Deal (1997) har hämtat inspiration från den sensemakeing-teorin. De 

menar att mening skapas genom att man ska använda sig av symbolik. Bolman och Deal 

menar i likhet men Falkheimer och Heide att historier och berättelser är det som gör att 

gemensamma värden och uppfattningar skapas. Det är genom att använda sig av symboler, 

ritualer och historier som individer inom organisationen finner betydelse i sitt arbete och 

kommer samman som grupp (Bolman och Deal 1997 s. 397). 
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5.3 Roller 

I boken Att skapa effektiva team, skriver Susan Wheelan (2013 s. 87) att skapandet av roller är 

en del av organisationsprocessen. Wheelan menar även att roller är en extremt viktig del i alla 

former av arbete i grupp. Just roller är en av de viktigaste nycklarna man måste ha för att nå 

produktivitet i ett team (Wheelan 2013 s. 85). 

Begreppet roll för oss till den kanadensiska socialpsykologen Erwin Goffman. Goffman har 

gjort en ansats i att försöka reda ut begreppet. Han menar att en individs roll är 

sammankopplas med de sociala attribut som personen besitter, och att en roll är starkt 

förknippad med den sociala situation som individen befinner sig i. Det vill säga att andra 

individer i ens närhet påverkar ens roll och förändrar den beroende på situation (Goffman 

1961 s. 85-86).  

En individ kan ha olika huvudroller, Goffman illustrerar detta genom att beskriva hur en 

läkare agerar på sin arbetsplats. Läkaren är tvungen att bete sig på olika sätt mot de olika 

individer som man interagerar med på en dag. Varje social situation är unik, och beteendet 

blir annorlunda beroende på vilka man interagerar med. Patienter, sjuksköterskor och 

läkarkollegor får alla träffa en och samma person under en dag, men läkaren kommer att anta 

olika sub-roller som är specifik för just den sociala situationen (Goffman 1961 s. 85-86). 

Detta exempel går att relatera till en vilken organisation som helst. I den kontext som det här 

arbetet berör så handlar det snarare om att en mellanchef har olika sub-roller gentemot de 

ledare som står högre upp i hierarkin och de anställda han ansvarar för. Dessa två grupper 

skapar olika sociala situationer som mellanchefen måste förhålla sig olika till. Goffman 

(1959/1998 s. 194) menar att individer hela tiden läser av situationer och för att skaffa sig 

kunskap om hur en själv och andra uppfattas. Det är dock inte bara den sociala situationen 

som har betydelse för hur man ska tolka. Utan en individs erfarenheter, förväntningar och 

samhällskontext är lika viktiga faktorer. 

5.4 Sammanfattning av den teoretiska delen 

Med hjälp av dessa teorier kring meningsskapande och tidigare forskningen på hur 

organisationskommunikation fungerar i samband med de olika immateriella värdena så 

kommer jag kunna utföra mitt analytiska arbete. Jag kommer även ha en större förståelse för 

hur det kan se ut i en organisation och hur ledare arbetar för att skapa mening på 

arbetsplatsen. Viken av att förstå roller och hur olika roller ändrar sig i olika sociala 
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situationer kommer bidra med en djupare insikt kring de potentiella skillnader det finns 

mellan mina respondenters olika ledarroller.  

De olika perspektiven som beskriv i Bolman och Deal är ett sätt för mig att rent praktiskt se 

hur kan se ut i en organisation, och hur en ledare inom en organisation kan agera. De olika 

perspektiven bidrar med olika tolkningar och olika sätt att organisera sin organisation utefter. 

Det symboliska perspektivet har dock störst betydelse i denna undersökning, mycket av min 

analys kommer att vila på just detta perspektiv. Inom ramen för detta perspektiv så gäller det 

att skapa ett förtroende till företagets kultur och värderingar för att kunna få gemenskap på 

arbetsplatsen (Bolman & Deal 2013 s. 341). Just detta är i synnerhet viktigt för mig att förstå 

då det ligger i linje med flera av mina frågeställningar. Nämligen, hur används dessa värden 

av ledarna? Skapar dessa värden mening i deras arbete? Det symboliska perspektivet går 

också att koppla ihop med Weicks teorier om sensemaking, då denna teori är en del av de 

olika symboliska kontexter som Bolman och Deal beskriver.  

Man ska dock inte förbise viken av att förstå helheten av en organisation. Det är viktigt att 

förstå att en organisation kan se ut på flera sätt och växla mellan perspektiven. Det är därför 

jag har valt att presentera samtliga perspektiv, för att erbjuda en helhetsbild över hur 

komplexa organisationer kan vara.   

6. Metod 

6.1 Kvalitativ intervju 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015 s. 35-36) menar att intervjuer är bland de vanligaste 

formerna av forskningsmetod bland studenter och forskare som sysslar med den kvalitativa 

inriktningen. Intervjuer har en mängd olika användningsområden och kan tjäna flera syften. 

Genom att intervjua personer i olika sociala sammanhang och miljöer så kan man som 

forskare eller student få en djupare insikt om de förhållanden som råder där. 

Semistrukturerade intervjuer har enligt Kvale och Brinkmann (2009 s.43) som utgångspunkt 

att fånga intervjupersonens egna subjektiva perspektiv kring ett fenomen. Även Trost (2010 

s.133) menar att kvalitativa intervjuer strävar efter att få komma åt vad den intervjuade menar 

eller hur den uppfattar ett fenomen eller händelse.  
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Mina intervjuer, som jag utfört med 4 stycken mellanchefer på Atlas Copco, syftar till att just 

belysa de fenomen och kommunikativa svårigheter som en ledare ställs inför i sitt vardagliga 

arbete. Jag vill med hjälp av deras uppfattningar kring de här fenomenen försöka skapa en 

tydligare bild av vad ledare kommunicerar ut för budskap kopplat till företagets värderingar 

och kärnvärden, samt föröka fastställa vad de har för typ av användningsområden.  

Min arbetsprocess kring intervjuerna var att jag först läste på om ämnet. Både att utföra 

intervjuer och den teoretiska kunskap jag behöver för att förstår ämnet jag ska undersöka. 

Sedan spelade jag in mina intervjuer och transkriberade dem. Därefter så läste jag igenom det 

transkriberade materialet och valde ut de delar och teman som har relevans för mina 

frågeställningar och syften. Hela den här processen har varit en del i en så kallad 

meningskoncentrering. Eftersom jag valt att arbete med att just försöka koncentrera mig på att 

förstå meningen i de svar jag får har jag valt att inte beskriva tonfall eller kroppsspråk. Då jag 

anser att det faller lite utanför ramen för min analys (Kvale & Brinkmann 2009 s. 221-224).  

Analysen bygger på att göra noggranna överväganden med hjälp och stöd av de teorier som 

beskrivits tidigare. Jag gjorde även en typ av innehållsanalys på materialet och delade upp det 

efter olika kategorier (Wibeck 2000 s. 87) Där försökte jag att se olika fenomen och teman i 

det insamlande materialet som jag kunde markera med hjälp av olika färgpennor. Med hjälp 

av denna kartläggningsmetod (Wibeck 2000 s. 89), så kan jag enklare hitta samband mellan 

individerna som jag intervjuat. Samt att jag enklare kan se om deras svar antigen motsätter sig 

vad den teoretiska bakgrunden säger, eller faller helt i linje med vad tidigare studier på 

området har kommit fram till.  

6.2 Urval och material  

Den första avgränsningen jag gjorde i min urvalsprocess var att välja en organisation. Jag ville 

titta på en organisation som är väletablerad och där frågor om värderingar och 

organisationskultur sedan länge är inarbetat. Detta för att med större säkerhet kunna få fram 

information om ämnet. Valet föll då på Atlas Copco. Atlas Copco har en stor produktion 

förlagd just här i Örebro. En faktor som spelar en stor roll i valet av organisationen är att jag 

medvetet valde dem för att jag visste att jag skulle kunna får kontakt med just den målgrupp 

jag sökte efter. Detta med hjälp av flera personliga kontakter som jag har inom 

organisationen. 
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Atlas Copco är ett världsomfattande företag inom tekniksektorn, de utvecklar bland annat 

maskiner och material för att bedriva gruvdrift och industriarbete men bidrar också till att 

utveckla både kompressorteknik och anläggningsteknik. Hela koncernen omsätter cirka 102 

miljarder kronor och levererar varor till cirka 180 länder. I dagsläget har de 44 000 anställda i 

hela koncernen. 1900 av dessa anställda är förlagda här i Örebro och den huvudsakliga 

inriktningen är att producera och leverera borrmaskiner för gruvdrift.  

En annan avgränsning jag har gjort att välja ut ett specifikt ledarsegment, nämligen 

mellancheferna. Detta har jag gjort för att det finns forskningen som visar på att det är viktigt 

att dela in de olika ledarsegmenten i organisationen när man ska studera dem, olika typer av 

roller kan ha olika typer av uppfattningar av ett problem (Men 2015, s.469).  

Mina intervjupersoner är alla män som arbetat på Atlas Copco i en längre tid inom olika 

områden och befattningar inom av organisationen. De har alla olika typer av roller inom 

produktionen och utvecklingen av borrmaskiner. Ingen roll är riktigt den andra lik och det är 

något som jag tror gynnar mig då det ger en ökad nyas kring de svar som jag får. De utsätts 

alla inför lite olika problem och svårigheter och med hjälp av detta så tror jag att jag kan 

fånga upp fler problemområden än om jag bara hade intervjuat en typ av mellanchef.  

Tillvägagångsättet som mitt urval kan beskrivas på, skulle kunna vara ett bekvämlighetsurval. 

I och med att jag väljer att intervju de personer som jag får kontakt med och som i slutändan 

ställer upp (Bryman 2011 s. 194). Men det är också målstyrturval i och med att jag valt att 

rikta arbetet mot just mellanchefer på Atlas Copco och inte valt att inkludera några andra 

(Bryman 2011 s. 320-321). En stor anledningen till att jag valt just dessa typer av 

urvalsmetoder har att göra med att tiden är en faktor som arbetar emot mig och arbetet med att 

hitta personer som kan tänkas göra den här intervjun på ett företag är bara det en lång process. 

Jag förstår att det hade kunnat vara önskvärt att försöka bredda mig och intervjua individer 

med liknande roller i likande organisationer för att göra en mer överförbar studie.  

6.3 Metod problem 

När man ska diskutera problem med metoder och vad metoder och val gör med en studie eller 

uppsats så brukar man landa i begreppen validitet och reliabilitet. Kvale och Brinkmann (2009 

s. 264) menar att termen validitet främst är kopplat till den kvantitativa forskningen, och att 

man bör tolka begreppet i ett utvidgat perspektiv då det egentligen handlar om att man faktiskt 

undersöker det man hade för avsikt att undersöka. 
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Vad beträffar reliabiliteten så menar Kvale och Brinkmann (2009 s. 188) att reliabiliteten 

inom kvalitativ forskningen  är ett sätt att pröva de teorier och svar som kommit fram genom 

mer kvantitativa metoder. Exempelvis så kan direkt ledande frågor inom en kvalitativ intervju 

vara ett sätt för att testa reliabiliteten i svaren.  

Bryman (2011) hävdar dock att  det inte alls är så enkelt som man tror att översätta begreppen 

validitet och reliabilitet från en kvantitativ forskningsansats till en kvalitativ. Han visar på ett 

altivernativ till dessa begrepp som är mer anpassat till kvalitativ forskningen, nämligen 

tillförlitlighet. Begreppet tillförlitlighet är i sin tur indelat i fyra stycken underkategorier: 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. Bryman 

hävdar med hjälp av detta alternativa synsätt, att det inte går att hävda att man funnit någon 

absolut sanning. Den sociala verkligheten kan beskrivas på ett flertal olika sätt. Detta sätt att 

se på verkligheten ligger mer i linje med den kvalitativa forskningens grundläggande ansatser 

än vad de gör den kvantitativa (Bryman 2011 s. 351-356). 

Vad beträffar min egen studie så har jag försökt få min studie så tillförlitlig som möjligt. I den 

mån jag är kapabel till som student och i relation till det ämne jag valt. Min avsikt var att 

undersöka hur mellanchefer använder sig av immateriella värden i sitt arbete. Jag menar att 

den del av den sociala verkligenheten som mina informanter ingår i, har jag beskrivit med 

hjälp av de skildringar jag fått av dem i intervjuerna. Detta har jag gjort i enlighet med 

Brymans trovärdighetskrav (2011 s. 354).  

Ett argument som ofta används mot kvalitativa intervjuer är att eftersom det är individuella 

tolkningar och skildringar av fenomen och händelser så blir det aldrig en helt trovärdigt. Trost 

(2010 s. 133) menar att det är ofta trovärdigheten som blir bristande i en kvalitativ studie som 

denna. Han menar att den som leder studien bör ha i åtanke att den måste kunna visa att 

datamaterialet är insamlat på ett sådant sätt så att det blir relevant för den aktuella 

problemställningen.  

Den som vill skulle kunna göra om mina intervjuer med de frågor som finns i Bilaga 1. I och 

med att det skulle vara någon annan som ställer frågorna så kommer svaren som den personen 

får skilja sig mot mina eftersom det inte helt går att replikera mitt sätt att intervjua. Det kan 

helt enkelt finnas problem med att styrka och konfirmera mitt resultat. Jag vill dock påstå att 

eftersom mina specifika frågor har blivit besvarade i ett det korrekta sociala sammanhang som 

jag vill undersöka och till rätt målgrupp så gör jag ett försök till att öka trovärdigheten i min 

uppsats (Bryman 2011 s. 354). Jag vill också påstå att jag inte låtit mig påverkas på något 
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otillbörligt sätt under mina intervjuer, och det stärker i sin tur min möjlighet att styrka och 

konfirmera. Mina urvalsprinciper komplicerar dock dessa frågor för mig då de inte är 

slumpmässiga och ger där med en mindre grad av trovärdighet och pålitlighet. Men trots detta 

så anser jag att eftersom jag inte har några personliga relationer till någon av de individer jag 

har intervjuat så ökar graden av pålitlighet en viss grad (Bryman 2011 s. 355).  

6.4 Studiens begräsningar 

Vad har du min studie för begräsningar? Att grunda sin studie och tro att man kan beskriva 

verkligheten på ett korrekt sätt med hjälp av enbart fyra intervjuer är inte att räkna med. Det 

ger helt enkelt inte en tillräckligt heltäckande bild. Bryman (2011 s. 369) hävdar att det kan 

vara svårt att göra några generaliseringar utöver den situation man beskrivit när man använder 

sig av ostrukturerade intervjuer med ett litet antal individer. Mitt urval och metod blir helt 

enkelt för litet och för bristfälligt för att kunna överföras till någon större population.  

Min ovana kring att intervjua känns också som en begräsning. De som professionellt forskar 

kring det här ämnet har en större vana i hur de ska gå tillväga samt vilka frågor som de ska 

ställa för att få ut rätt information. Det var två faktorer som jag brottades med under arbetet. 

Jag upptäckte rätt snabbt att jag inte alltid fick de svar som jag hade förväntat mig, men är det 

kopplat till min egen ovana i själva metoden? Eller är det faktiskt så deras verklighet ser ut?  

Mina intervjupersoner valdes ut för att de hade ett allmänt intresse i att bli intervjuade och för 

att de passade in i den specifika målgruppen. Inte för att de besatt någon särskild kunskap 

kring ämnet. Om deras svar i och med detta återspeglar verkligheten bättre eller sämre är 

oerhört svårt att avgöra.  

Jag upplevde ändå att intresset kring de frågor och ämne som jag tog med mig. Jag får utgå 

från att de svar jag fått åtminstone ger en rättvis bild av dessa fyra individers verklighet och 

deras tolkning av den.  

6.5 Etiska överväganden 

Jag var väldigt noga med att göra de etiska överväganden som Vetenskapsrådet har tagit fram 

som riktlinjer för att säkerhetsställa etiken i forskningen. De finns till för att skydda de 

individer som deltar i forskningsstudier (Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning 2002 s. 6).  

Det första kravet är informationskravet, och det betyder att informanten ska informeras om 

vad deras berättelser ska användas till och vad som gäller för deras deltagande 
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(Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 2002 s. 6). Då 

jag kom i kontakt med de personer som jag önskade att intervjua så informerade jag dem att 

de skulle vara med i en uppsats på kandidat nivå. Jag informerade dem även om vad min 

studie skulle handla om samt att de skulle var anonyma i arbetet. Detta gjorde jag så att de 

kunde skaffa sig en uppfattning om vad de skulle bli intervjuade om och reflektera över sitt 

deltagande. De gav sitt samtycke till detta och till deltagandet i studien. I och med detta så 

uppfyller även min studie det andra kravet, samtyckeskravet (ibid s. 9)  

Det tredje kravet uppfylls också, konfidentialitetskravet (Forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 2002 s. 12) Då ingen information kan spåras till 

de individer jag har intervjuat. Varken namn, avdelningen, division eller en specifik ålder har 

beskrivits i uppsatsen. Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet (ibid s. 14). Detta 

uppfyller denna studie också i och med att informationen som framkommit enbart har använts 

till just denna studie. Efter studiens slut så förstörs det transkriberade materialet samt 

ljudfilerna med intervjuerna.  
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7. Resultat 

I denna del så kommer jag att redogöra för vilken roll dessa ledare spelar inom 

kommunikationen i organisationen, samt hur de immateriella värdena fungerar som verktyg i 

den dagliga verksamheten. Inom ramen för dessa två teman så kommer jag även att svara på 

mina frågeställningar. 

Frågeställningarna är: 

 Hur används dessa värden av ledarna?  

 Skapar dessa värden mening i deras arbete?  

 Upplever mellancheferna att de står inför en svår situation att kommunicera dessa 

värden?  

7.1 Mellanchefernas roll 

7.1.1 ”Det klassiska mellanchefsdilemmat” 

I det här stycket så ska jag redogöra för hur mina intervjupersoner upplever att deras 

mellanchefs roll är. Centralt här är att också att svara på frågan om ifall de, upplever att de 

står inför en svår situation att kommunicera dessa värden?  

På frågan om de känner att deras roll hamnar under särskild press eller står inför olika typer 

av förväntningar så råder det en annan typ av uppfattning än det Christensen et al (2005 s.146) 

menar, att det t.ex. är ett vanligt förekommande fenomen att mellanchefer hamnar i ett så 

kallat korstryck. 

”Hm det klassiska mellanchefsdilemmat. Nej egentligen inte, den rollen är ganska väl 

inarbetat inom Atlas Copco. De flesta vet vad en mellanchef har för befogenheter och 

likadant uppifrån. Vad som faller på min roll och vad som faller på nästa chef. Jag upplever 

inte att det inte är nått bekymmer.”- Intervjuperson C 

”Nej inte min roll just nu, men om man är förstelinjeschef så är man mer utsatt. Det kan vara 

väldigt krävande för då får man de här med att det egentligen inte finns någon begräsningen 

om vad man kan säga till en flödesledare”- Intervjuperson A 

”Min uppfattning om Atlas Copco är i alla fall att det inte är så mycket som trycks ut, vi är en 

ganska decentraliserad organisation och har mycket självstyre. Så då är det ganska få gånger 

per år det trycks ut nått budskap som man då ska kommunicera utan att medarbetarna tycker 

det är rätt och riktigt. Det är ju ofta då man kan hamna i kläm.”- Intervjuperson B 
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Dessa tre upplever alltså inte att deras roll utsätts för någon större from av press. Det så 

kallade korstrycket upplevs alltså inte, och tack vare att det finns tydliga och etablerade roller 

och förväntningar på dem. Intervjuperson A sammanfattar dock vad som krävs för att man ska 

hämna under större press. Det är kopplat till personalen och hur nära man hamnar dem i den 

dagliga verksamheten. Är det så att en närmare kontakt skapar lite mer tryck och press?  

Ja, och det är därför jag har valt att inför nästa år ska se till så att det är hela 

ledingensgruppen som presenterar ett budskap. Annars så får vi ett glapp mellan vad jag 

tycker och säger och var medarbetarna tycker och någonstans däremellan finns det en 

flödesledare som hamnar lite i ingenmansland”-  Intervjuperson A 

Det är alltså skillnad på rollerna inom en ledningsgrupp, och man kan utsättas för mer 

problematik om man har en närmre kontakt med personalen. Intervjuperson D är innehavare 

av en roll som är mer anknuten till att ha daglig kontakt med personalen. Han förklarar den 

utmaning han står inför såhär:  

”Jag tror dom är ganska medvetna om att jag har en ganska tuff kravbild på mig och den tror 

jag är ganska given. När jag pratar med gruppen så försöker jag vara ledaren men jag är ju 

en del i teamet, jag försöker alltid få min grupp att känna sig som ett lag kan man säga.”- 

Intervjuperson D 

”Ibland så kan det vara ganska orda ord som fälls så då får man ha en diskussion att det inte 

är okej att göra sådär. Det är ju lätt att säga att det här är en verkstadsmiljö och vi har alltid 

hållit på såhär, men det är fortfarande inte okej”- Intervjuperson D 

Detta går att koppla till det Goffman hävdar om roller. En roll är förknippad med de sociala 

situationer som en individ ställs inför. Andra individer i ens närhet påverkar ens roll och 

förändrar det till viss del (Goffman 1961 s. 85-86). Det är tydligt här att denna ledare ställs 

inför andra sociala situationer och problem än några av de andra respondenterna. Hans mer 

dagliga kontakt med medarbetarna gör så att hans roll ändras och formas av sin omgivning. 

Detta gör att just han, i sin roll, hamnar under mer press. 

7.1.2 Svårigheter i kommunikationsprocessen 

Frågan som kvarstår är ifall de upplever att de har några svårigheter att kommunicera 

företagets olika värden? Genomgående så upplever mina intervjupersoner att det inte alltid är 

så enkelt att förklara och förmedla företagets olika värden till den breda massan.  
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”Vi har jobbat fram fyra förhållningssätt som vi vill jobba med och nöta in i arbetet och 

verksamheten. Att försöka begränsa det, Atlas Copco är väldigt duktiga på att göra mycket 

saker med vi har svårt att begränsa oss till nånting som gemene man kan koppla till.”- 

Intervjuperson D 

”Ju mer konkret desto enklare blir det, när det väl kommer till kritan så är det för fluffigt. Det 

är lättare när det blir mer konkret”- Intervjuperson C 

”Jag vet att kollegorna nere på produktion kör puls-möten och där ska de lyfta de här 

frågorna, och det där tror jag att det är det svåraste de har att göra och ta upp det på den 

dagliga agendan utan att det blir kalle-anka utav alltihopa”.- Intervjuperson B 

Det går att konstatera att det finns svårigheter med att kommunicera ett företags olika värden. 

Det är ett problem som alla ledare upplever på ett eller annat sätt, vilken roll en ledare innehar 

har inte så stor inverkan på själva svårigheten att kommunicera ut budskap. Mellanchefs-

rollen påverkar dem inte något specifikt i någon större utsträckning. Den rollen varken gynnar 

eller försvårar den kommunikativa utmaning de ställs inför. Varje typ av ledarroll som finns 

inom en organisation kommer att ställas inför olika typer av svårigheter och förutsättningar. 

Den problematik som Wolmesjös (2005 s. 46) forskning presenterar upplevs inte i så stora 

utsträckning av mina respondenter. De upplever alltså inte att de är i någon klämd situation 

som kan liknas vid det som Christensen et al (2005 s.146) kallar för korstryck.  

Man ska dock inte avfärda all form av problematik. Mina respondenter ställs fortfarande inför 

utmaningar. Svårigheterna de har ställts inför har inte att göra med varken korstryck eller så 

kallade klämda situationer.  

”Vi kopplar vädringarna till en handling, men när vi lyckas med det, vilket är väldigt svårt då 

når man en förändring.” Intervjuperson A 

Svårigheten de har stött på i sin kommunikationsprocess är att de har varit tvungna att 

omarbeta värderingarna, då de tidigare kan ha uppfattas som för ”fluffiga” eller att de inte var 

tillräckligt konkreta. En av mina respondenter hävdar att om man lyfter alldeles för abstrakta 

värderingar på den dagliga agendan i verksamheten så är det lätta att det blir ” kalle anka utav 

alltihopa”. Även Intervjuperson A i citatet ovan instämmer och menar att det är ”väldigt 

svårt” koppla värderingar till handling. 

 



Erik Törnblom 
 

28 
 

Arbetet med att göra värderingar till mer lätthanterliga för en bredare massa är det som till 

stor del har varit det problem de har stött på. Detta arbete, att koppla värderingar till 

handlingar, har varit nödvändigt att utföra för att nå en förändring i sin verksamhet. 

Förändringsarbetet har gått ut på att verksamheten enklare och effektivare. Det återspeglas i 

sin tur i arbetet med utformningen av värderingar. De har också tagit sig an en mer enkel och 

strömlinjeformad karaktär. Detta ska möjliggöra att det som man faktiskt tycker och känner, 

ens värderingar, ska blir lättare att applicera till konkreta handlingar inom verksamheten.  

7.1.3 Värderingar blir till handling 

Som jag nämnde i slutet av det tidigare kapitlet så ligger problematiken kring att 

kommunicera ett företags olika värden kring att de allt för sällan inte är tillräckligt konkreta. 

Enligt minna intervjupersoner så ger konkreta värden en tydlig bild utav vad verksamheten 

går ut på och hur man ska agera inom den.  

”Vi hade 16 eller 18 från början och vi kände att det här är helt ogreppbart. Vi vill ju 

förändra nånting och få in det i vår vardag och då valde vi i en utvecklingsgrupp ut de fyra 

som vi tyckte var mest intressanta”- Intervjuperson A 

De fyra som de tyckte var mest intressanta är: Vi gömmer oss inte, och vi tror på öppenhet. 

Det finns alltid ett bättre sätt. Vi kommunicerar för att uppnå resultat. Vi lär oss av våra 

misstag. Den process de har inlät här är att de tillsammans utvecklar mer lokalt anpassade 

värden som ska passa deras verksamhet bättre. När det rör sig om ett så pass stort företag med 

flera olika arbetsområden, så kan detta vara viktigt att bryta ner allt och göra det mer 

greppbart. De Chernatony, Cottam och Siegel (2007 s. 832) menar på att enbart berätta för 

sina anställda exakt vad ens olika värden är räcker inte, det finns effektivare metoder. De 

menar att om man sitter i en ledande funktion istället ska försöka visa upp exempel på vad de 

är för nått (ibid s. 828). Här har de ledare jag talat med reflekterat över det här problemet. 

Istället för att ha 16 olika värdeord att arbeta efter så har man bantat ner det till fyra. Detta är 

ett exempel på hur man kan göra värderingar mer greppbara för fler individer.  

Detta för att göra det mer konkret och visa på tydligare exempel till sina anställdas Vallaster 

och De Chernatony (2006 s. 775) hävdar att om inte medarbetarna känner tillhörighet till en 

organisations olika värden så kommer effektiviteten att minska i det dagliga arbetet. Minskad 

effektivitet skulle kunna vara förödande för en produktionsverksamhet, där procent och 

pression är allt. Därför är det extra viktigt att förenkla sina värderingar för att göra dem mer 

greppbara. Nästa steg är att se hur man ska använda sig av dem mer konkret.  



Erik Törnblom 
 

29 
 

7.2 Immateriella värden som verktyg 

7.2.1 Att identifiera meningen med verksamheten 

Jag började gå in på frågan om hur de olika värdena används i verksamheten redan i förra 

stycket. Jag kan konsttarera att ett företags värden kan ha flera olika typer av 

användningsområden. Ledarna, mina intervjupersoner, använder sig av värden som ett 

flexibelt verktyg. Dessa verktyg används för att lösa och förhindra problem i verksamheten. 

Grunden till detta har till stor del att göra med en förändring som skett på arbetsplatsen, ett 

nytt arbetssätt för att göra produktionen så kostnadseffektiv som möjligt.  

”Men Lean arbete, handlar om att förändra en kultur där allt handlar om att kommunicera 

med varandra. Och Lean handlar om att skapa en så resurseffektiv verksamhet som möjligt. 

Och för att göra det så vill vi främja avvikelser, för så fort vi får en avvikelse så bidrar det 

inte med något utan det är tar bara resurser. Så den kulturen handlar om, att se avvikelser 

och lösa dem, inte fixa dem.”- Intervjuperson A. 

I och med att göra rätt så måste man också ha ett standardiserat arbetssätt. Det är en av 

hörnstenarna i Lean arbetet för att hjälpa en att bli resurseffektiv. Lean handlar också om att 

man måste göra det på sitt eget sätt.”- Intervjuperson A 

Att lösa problem, var effektiv, tänka på kostnad och resurser samt att standardisera. Det är 

viktiga delar i den kulturella förändring som ska göras inom produktionen. De försöker alla få 

fram det i sitt vardagliga arbete. Nyckeln till att får fram det handlar om att man 

kommunicerar med varandra. Detta återspeglas i de fyra kärnvärden som har valts ut för att 

driva verksamheten: Vi gömmer oss inte, och vi tror på öppenhet. Det finns alltid ett bättre 

sätt. Vi kommunicerar för att uppnå resultat. Vi lär oss av våra misstag. Dessa värden är 

anpassade för att göra processen att ändra kulturen och arbetssättet inne på produktionen 

lättare och mer hanterbar. I det tidigare kapitlet visade det sig att om man har en samling med 

värderingar som inte är tillräckligt greppbara för alla, så blir de också för svåra att 

kommunicera. Konkreta värden ska bli till konkreta handlingar.  

Vad har det här då betytt rent praktiskt, skapar dessa värdeord mening för dem och i deras 

verksamhet? Som jag nämnde tidigare så är dessa värden ett verktyg och hjälpmedel för att 

utföra en form av förändring, och för att få bort avvikelser. Genom att använda sig av dessa 

värderingar på detta sätt så kommer de närmre den optimala effektivitet som de vill uppnå i 

sin produktion. Optimal effektivitet och minimalt antal avvikelser är det som är kärnaran i 

verksamheten, och i slutändan även det som ger dem mening i arbetet. 
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7.2.2 De fyra ledorden 

Vi gömmer oss inte, och vi tror på öppenhet är en av kärnfrågorna i produktionsarbetet. 

Innebörden av detta värde blir att fungera som ett bekämpningsmedel mot avvikelser, och 

tanken bakom den är att man ska arbeta tillsammans. 

”Har vi en avvikelse så ska man lyfta det. För att en del ta hjälp och för att lösa det, och det 

här är en jätte utmaningen i vår verksamhet för här vill man inte göra fel, det är fult att göra 

fel. Så den är jätte stark. Så kommer vi åt det är så är det ett värdefullt steg i vårt 

förbättringsarbete.” Intervjuperson A 

Att det alltid finns ett bättre sätt är en hörnsten i arbetet att standardisera och hålla allt så 

enkelt som möjligt. Det blir ett tydligt exempel på hur de händer sig av en värdering för att 

effektivisera sin verksamhet. Även att de ska kommunicerar för att uppnå resultat och att lära 

oss av våra misstag är en del i att skapa effektivitet och lösa problem.  

”Det stora problemet här blir ju att vi vill ju inte ha flera sätt utan vi vill hitta ett sätt. Sen 

kanske man får en avvikelse på det och då utvärderar man, är det här verkligen det bästa 

arbetssättet. Finns det ett bättre sätt? Här är också utmaningen att när man skapar ett sätt att 

arbeta, att standardisera, så är det många som känner sig inlåsta eller att de inte får ha 

någon kreativitet.”- Intervjuperson A 

”Att vi pratar med varandra när vi har ett problem. T.ex. när en grupp levererar till en annan 

och nått är fel eller att det man får inte är okej gjort. Det är viktigt att vi tar den diskussionen 

och korrigerar det direkt så det blir bättre till nästa gång.”- Intervjuperson A 

Var och en av de här fyra värdarna är medel för att knyta an till det gemensamma målet som 

är en Lean-produktion. Man kan även likställa dessa värden med de ledtrådar som beskrivs 

inom Sensemaking-teorin. Det är ledtrådarna som är det som skapar mening. Det är med hjälp 

dessa ledtrådar som medarbetarna lättare kan anpassa sig efter organisationens regler och 

normer (Weick 1995 s. 20). Vi gömmer oss inte, och vi tror på öppenhet. Det finns alltid ett 

bättre sätt. Vi kommunicerar för att uppnå resultat. Vi lär oss av våra misstag. Dessa fyra 

ledord som ledarna kommunicerar till sina medarbetare agerar som ledtrådar i den 

meningsskapandeprocess som medarbetarna måste göra för att kliva på tåget. Tåget i det här 

fallet är att skapa en Lean-produktion kring verksamheten.  
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Heide, Johansson och Simonsson (2012 s. 73) menar att Sensemakeing-teorin ser 

kommunikationen mellan medlemmar i en organisation som det huvudsakliga verktyget i 

organisationsprocessen. Organisationens utsträcka arm i den här processen blir ledarna inom 

den. Ledarnas verktyg för att kunna ordna och styra processen blir i sin tur dessa värderingar 

och ledord. Detta ligger i linje med det Simonsson (2002 s. 24) hävdar om effektivt ledarskap, 

att man måste ha en förmåga att skapa gemensamma idéer och värderingar som är lika 

handlingsutlösande som en order eller en instruktion.  

Detta är den kommunikativa utmaning som ledarna står inför. En kommunikativ utmaning, 

som handlar om att skapa förståelse och engagemang kring de nya idéerna som är Lean och 

göra dessa immateriella värden mottagbara för alla. Till deras hjälp så kommer de att ha 

konkreta värden. De ska vara är enkla att applicera i vardagligt arbete, minimera risker och 

avvikelser. Men hjälp av, Vi gömmer oss inte, och vi tror på öppenhet, Det finns alltid ett 

bättre sätt, Vi kommunicerar för att uppnå resultat, Vi lär oss av våra misstag så kommer de 

kunna leda produktionens utveckling framåt. Standardiseringen av arbetet och 

identifikationen av Lean som en kärnaktivitet ska skapa mening i verksamheten. Dessa 

konkreta värden är medlet som ledarna använder sig av för att göra det. Det är ett verktyg för 

arbete, ett verktyg för sammanhållning och ett verktyg som ger dem mening i sitt arbete.  

8. Diskussion 

Tidigt i bakgrunden till arbetet så tog jag upp att organisationer har lagt allt mer resurser på att 

kommunicera sina immateriella värden externt. För att visa upp sig och för att förklara vad 

man står för (Falkheimer & Heide 2014 s. 24). Immateriella värden som visioner och 

värderingar har haft en tydlig plats inom organisationers kommunikationsmönster. De har 

används för att kommunicera ut hur det egentligen ser ut inne i företaget till omgivningen, hur 

man arbetar och vad man står för. Det här är en tydlig extern kommunikationsfunktion som 

immateriella värden har.  

Min studie visar dock på tendenser att de även fyller en viktig intern 

kommunikationsfunktion. Exempelvis att det finns ett tydligt sätt att faktiskt använda sig av 

dessa värden och använda dem som verktyg för att lösa konflikter och avvikelser. Det är ett 

sätt att materialisera det immateriella. Att tydliggöra det som inte känns konkret och sätta det 

till en handling. Värdena fyller både en intern och extern kommunikations funktion.  
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”Hittar vi en avvikelse och vi tar hand om den och ser till så att den inte inträffar igen då. Så 

i grund och boten handlar det om att se och lära vad som inte fungerar så bra, varför det inte 

gör det och att tillsammans kommunicera för att komma till rätta med det och att den 

lösningen vi kommer fram med blir bestående.”- Intervjuperson A 

Det här är ett exempel på att vad som är meningsfullt för någon, inte nödvändigtvis behöver 

vara det för någon annan. Det är meningsfullt i deras verksamhet att minimera avvikelser, att 

lösa fel och att se till så att samma fel inte händer igen. De kan bara göra det här genom att 

kommunicera med varandra. Ledare till medarbetare. Medarbetare till ledare. Mina 

respondenters användning av de fyra ledorden som kommunikativa verktyg i den här 

processen är ett exempel på det.  

Jag har fått mig en tankeställare kring vad betydelsen av ordet mening och meningsfullhet är i 

den här kontexten. Vad som är meningsfullt för någon, betyder inte att det är så få någon 

annan. Detsamma gäller när det kommer till organisationer. Traditionellt sätt är den 

meningsskapandeprocessen kopplad till ett driv av att det ska finnas en viss mån av rimlighet 

snarare än av exakt precision (Weick 1995 s. 20). Mitt resultat motsäger sig detta till viss del. 

Detta i och med att mina respondenter menar att det är viktigare att vara så konkret som 

möjligt när det kommer till att kommunicera ut värderingar. Det underlättar deras arbete och 

den viktiga kommunikationsprocess som krävs för att skapa mening på arbetsplatsen. I deras 

arbete med att skapa en meningsfull verksamhet så har de mina respondenter gått ifrån det 

som Weick (1995 s. 20) kallar en viss mån av rimlighet, och istället fokuserat på exakt 

pression och konkreta värderingar för att ge dem meningsfullhet. Man kan fråga sig varför?  

Men vi kan återkoppla detta till de olika perspektiv som Bolman och Deal (2013) presenterar, 

det kan ge oss en något klarare bild kring omständigheterna. Inom det symboliska 

perspektivet handlar det om att tolka och belysa de frågor som rör mening, och tron på att 

symboler skapar kraft och samhörighet i en organisation (Bolman & Deal 2013 s. 299). Enligt 

Bolman och Deal (2013 s. 396) så handlar den symboliska kommunikationen om att berätta 

historier och föra vidare traditioner. En sådan tradition som de skulle vilja föra vidare är t.ex. 

Lean-produktionens idéer om att arbeta avvikelseorienterat. I mina informanters strävan efter 

ett avvikelseorienterat beteende hos sin verksamhets medlemmar så har de reducerat antalet 

värderingar eller symboler för att får större effekt i processen. 
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Mina informanter hävdar att det inte går att bygga en verksamhet kring alldeles för 

högtravande ledord. Det ger inte en tillräckligt klar bild över vad verksamheten går ut på och 

det kan skapa förvirring. ”Fluffiga” värderingar som inte är tillräckligt konkreta eller för 

många värderingar leder till vad en av mina informanter kallar för ”Kalle Anka” – 

verksamhet. Mina informanter pekar på bristerna med att ha alldeles för många högtravande 

värderingar genom sina yttranden. Dessa värderingar är symboliska representationer av vad 

organisationen vill arbeta och leva utefter. I och med att man har arbetat med att reducera 

antalet värderingar och göra den enklare att förstå så har man även skalat ner nivån av 

symboliska representationer som det går att göra tolkningar om. Detta medför att de nya 

värderingarna hamnar närmre verksamheten, det resulterar i att man inte behöver göra fullt så 

många tolkningar. Man kan som medlem av den här verksamheten nu göra enklare och mer 

tydliga tolkningar av vad verksamheten faktiskt går ut på. Värderingarna är trotts allt det som 

ska definiera det en organisation står för (Bolman & Deal 2013 s. 302), och då behöver de 

vara lätta att tolka och lätta att kommunicera.  

Reduktionen av värderingarna förändrar dock inte användningsområdet för dem. De är 

fortfarande ett symboliskt verktyg. Men reduktionen gör verktyget en aning mer skarpt. Inom 

den nya, mer konkreta, uppsättningen av värderingar så kan man urskilja att språket är en 

viktig symbol för att värderingar ska kunna få genomslag. Ett tydligare och klarare språkval 

och formulering har alltså stor vikt när man ska utforma sin verksamhets värderingar. Det 

gäller att använda sig av väl valda ord för att kunna effektivisera sin verksamhet, alltså väl 

valda symboler. Mina informanter använder språkligt mer lätthanterliga symboler för att få till 

en kollektiv handlingsförändring. Genom att ha färre ledord, alltså färre symboler, så gör de 

sin verksamhet mer applicerbar och lättare att tolka.  

8.1 Slutsats 

I slutändan handlar det om att identifiera vilka symboler som man behöver i sin verksamhet 

för att få den effektiv. Man kan göra som mina informanter och reducera sin verksamhet så att 

man får fram den verkliga kärnan, att man plockar de så kallade russinen ur kakan. Att 

använda sig av olika immateriella värden likt värderingar och olika symboler är bara en del av 

det. Det är även viktigt att fokusera på användningen av dem, och hur man kommunicerar 

dessa värden till de som är en del av ens verksamhet.  
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Idag behöver man vara flexibel och snabbtänkt som ledare för att lösa situationer och hantera 

de kriser som kan uppstå på en arbetsplats. Kommunikationen är ens främsta verktyg, det 

gäller att vara tydlig och konkret med vad kärnan i ens verksamhet är för att kunna nå ett 

meningsfullt och effektivt arbete. En meningsfull arbetsplats eller organisation kommer att 

leda till effektivitet inom de områden man har verksamhet i. Som ledare är det viktigt att 

agera utefter den position man faktiskt har, att man faktiskt leder verksamheten.  

Verksamheten kring många organisationer idag är inte lika rationell och strukturerad som den 

var för 50 år sedan. Min studie blir ett exempel på att till och med i en industriell produktion 

så kommer det ställas krav på att man som ledare kan hantera frågor som rör meningsfullhet 

och hur man skapar det för sina anställda. Att endast peka med hela handen och köra ett eget 

race blir inget alternativ som passar in i dagens mer moderna organisationsformer. En ledare 

behöver besitta egenskapen att vara en tydlig och konkret kommunikatör. Samtidigt behöver 

man vara en konstant lyssnare, som kan ta in och analysera den information och de krav som 

ställs på en. 
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9. Sammanfattning 

Denna studie har genomförts med hjälp av kvalitativa interjuver med fyra mellanchefer på 

Atlas Copco i Örebro. Utifrån teorier som bland annat sensemaking-terorin och det 

symboliska organisationsperspektivet, så har jag ställt frågor till mina respondenter om hur 

dessa de kommunicerar och använder sig av immateriella värden i sitt arbete.  

Slutsatserna som man kan dra kring resultatet är att det ligger till viss del i linje med de teorier 

och tidigare forskning som jag använt mig av. Det går tydligt att se att ledarna alla försöker 

skapa meningsfullhet med hjälp av olika värderingar. Värdena blir ett symboliskt verktyg för 

ledarna som används som ett bekämpningsmedel för att korrigera avvikelser och reda ut 

konflikter. De upplever inte att deras roll som mellanchef försvårar deras kommunikation. De 

upplever att de har haft vissa svårigheter med att kommunicera ut dessa värden. Ett av dessa 

problem är relaterat till till personalens ovilja att ta till sig dem. En analys som mina 

informanter har gjort kring detta är att de har reducerat värderingarna kring sin verksamhet 

enklare. I och med detta så blir verksamheten enklare att tolka och förstå, på så sätt ska 

medlemmarna i verksamheten lätta kunna ta till sig värderingarna.  
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11. Bilagor 

11.1 Bilaga 1 – Intervjumall 

 Berätta lite om dig själv, vad har du gjort tidigare? Utbildning, längd på arbetsplatsen, 

inom branschen, annan bransch.  

 Vad är din roll och arbetsuppgift just nu inom företaget?  

 Har du några förväntningar på dig som ledare?  

 Har/får du olika förväntningar på dig från olika håll?  

 Har du något exempel på hur du är en viktig del av den interna kommunikationen? 

Hur upplever du din roll inom den?  

 Hur har du fått tagit del av företagets olika immateriella värden Strategi? Vision? 

Värderingar? Och mål? 

 Hur ser företagets framtid ut, visionen? Hur ska ni utvecklas och komma framåt?  

 Har de olika områdena olika betydelsegrad, prioriteras de annorlunda?  

 Har du blivit utbildad i det? Förståelse?  

 Är det något ni diskuterar och utvecklar här på arbetsplatsen?  

 Kan du beskriva din syn på av core-values? Är de enkla och förklara och sätta in i ditt 

dagliga arbete? Förstås dem?  

 Varför behövs dem? 

 Hur förmedlar du dem?  Är det något som du medvetet använder?  

 Hur arbetar du för att få anställda i att känna tillhörighet till företaget, tillhörighet mot 

företagets värderingar? Hur integrerar du en anställd in i företagets värderingar??  

 Försöker du vara ett exempel för dina anställda?  

 Upplever du att dina anställda kan ta till sig företagets core-values?  

 Hur påverkar företagets core-values ditt sett att leda? 

 Har det någon gång varit ett riktmärke vid viktiga beslut?  

 Upplever du att i din roll (mellanchef) hamnar under press?  

 Motsätter du dig något i företagets core-values, ? 

 


