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Förord 

Vi vill inledningsvis tacka alla individer som tog sig tiden för att hjälpa oss med detta arbete. Det har 

varit en glädje att få ta del av det företaget som denna uppsats handlar om och en ära att få träffa 

alla de fantastiska människorna på och runtomkring detta företag.   

VI vill även tacka vår fantastiska handledare Linda Höglund som alltid funnits där för oss. 
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1.0 Introduktion 
Organisationskultur som begrepp blev allt vanligare under 1980-talet.

1
 Innan 1979 fanns det 

bara att fåtal referenser och användningar av begreppet.
2
 Detta betyder givetvis inte att 

organisationskultur inte fanns innan dess, organisationer hade tidigare förklarats som kulturer 

och skrifter visade tedenser till det vi idag kallar just organisationskultur, men begreppet 

fanns knappt.
3
 

Vi kom i kontakt med ett företag som stod inför ett VD-byte, samt hade bytt VD vid flera 

tillfällen under en relativt kort period. Detta presenterade en intressant möjlighet för oss som 

forskare eftersom vi då fick uppdraget att undersöka och presentera organisationskulturen för 

den nye VDn för att förbereda denna så att kulturkrockar undviks och tillträdandet och 

anpassningen till den nya rollen i ett främmande företag skulle ske så smidigt som möjligt. 

Detta uppdrag innebar även vissa problem, de främsta eftersom vi var ute efter de djupaste 

delarna av organisationskulturen, då organisationsteori gör påståenden om att förändringar 

måste ligga i linje med de redan etablerade värderingar som ligger under ytan hos de 

anställda inom företaget.
4
 Eftersom vi hade begränsat med tid och resurser för denna 

undersökning av organisationens kultur utvecklade vi det vi kom att kalla ”Skogh-Klarsten 

metoden” för att kunna genomföra uppdraget på bästa möjliga sätt med de begränsningar vi 

tvingades rätta oss efter. 

Företaget som vi undersökte är ett medelstort bolag placerat i Sverige som arbetar både på 

nationell nivå samt internationell nivå. Med medelstor menar vi ett företag som har mellan 50 

och 250 anställda. Företaget i fråga är bland de ledande inom sin bransch och när 

undersökningen genomfördes fanns det endast en temporärt agerande VD på företaget..  

Skogh-Klarsten metoden bygger på diskursanalys, vi samlade in data genom att subjekt på 

företaget intervjuades för att sedan jämföra deras induviduella responser. Vi använde oss av 

”interpretative repertoires” och ”discoursive devices” för att analysera vår insamlade data. Vi 

fick på detta sätt snabbt och relativt enkelt insikt i organisationskulturen. Det är viktigt att 

poängtera att Skogh-Klartsten metoden inte svarar på frågan ”Hur ser organisationskulturen 

ut?” utan ”Hur uttrycker de anställda sig om sin arbetsplats?” och detta sedan genom analys 

leder till en syn av organisationskulturen. 

Vi, i samtycke med företaget i fråga, kom fram till att hålla företaget anonymt och även alla 

intervjusubjekt. Företaget som undersöktes refereras till som företaget och [företaget]. 

Intervjusubjekten blir benämnda som varsin på måfå vald vokal, vi har medvetet valt ut 

benämningar till intervjusubjekten utan system, så att det inte finns något logiskt med namnet 

och där av garanterar största möjliga anonymitet. Även ordningen intervjuerna presenteras 

under de olika repertoarerna (kap 5.0) ligger inte i kronologiskordning för att säkerställa att 

läsning av denna uppsats inte ska kunna avslöja vilken respondent som har uttryckt vilken 

                                                           
1
 Bang, Henning, Organsiationskultur, andra upplaga, Lund 1999, s. 12 

2
 Ibid. 

3
 Bang, s. 13 

4
 Bakka et al., Organisationsteori, Upplaga 5:1, Slovenien 2006, s 133 
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åsikt (om insikt i intervjuordningen finns hos någon läsare). Detta för att säkerställa att de 

anställa som i företroende gav sin personliga uppfattning och sin syn på kulturen de upplever, 

på gott och ont, på sin arbetsplats inte kan blir utpekade.  

Denna uppsats ämnar presentera en ny metod för att undersöka en organisationskultur på 

effektivt sätt som presenterar möjligheter för en nytillsatt VD:n eller annan intressent, och ge 

kunskap om de nuvarande föreställningarna på hur ett företag upplevs och fungerar inifrån. 

Undersökningar med denna metod ger möjligheten att få insikt i organisationskulturen, eller i 

VD:ns fall, förbereda sig och ta åt sig av de anställdas uppfattning av organisationskulturen. 

Vi menade att undersöka hur de anställda på företaget uppfattar sin organisationskultur för att 

ge en ny VD underlag för att snabbare anpassa sig till sin nya post inom organisationen samt 

möjliga förväntningar. 

1.1 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att presentera och testa Skogh-Klarsten metoden teoretiskt och 

praktiskt som ett verktyg för att effektivt undersöka en organisationskultur. Metoden är 

designad för att undersöka hur de anställda på företaget i fråga uttrycker sig om sin 

arbetsplats. 

1.2 Forskningsfråga 
Hur uttrycker de anställda på det undersökta företaget sig om sin arbetsplats? 
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2.0 Organisationskultur 
Benämningen organisationskultur kallas även ”företagskultur”. Vi påpekar ordet 

företagskultur på grund av att vi använde oss av frågan ”vad är företagskultur för dig?” under 

våra intervjuer. Vi ansåg initialt att det var ett mer lättförståeligt begrepp än 

organisationskultur. För att vara konsekvensa i detta arbete kommer vi dock löpande att 

använda ordet organisationskultur istället för företagskultur då vi menar att det inte är någon 

skillnad mellan orden, och kommer inte göra någon skillnad på orden i denna uppsats. 

Vi kommer först att presentera Edgar H. Scheins syn på organisationskultur för att förklara 

vad det är vi menar att Skogh-Klarsten metoden används för och hur det fungerar. Vi kommer 

efter det jämföra Scheins idéer med andra forskare och texter för att komma fram till vår syn 

på vad som ingår i organisationskultur. 

2.1 Edgar H. Scheins syn på organisationskultur 
Edgar H. Schein skriver i Organizational culture and leadership om sina slutsatser om 

organisationskultur.
5
 Han menar att alla grupper med ett stabilt medlemskap och historia av 

kollektivt lärande kommer att utveckla en kultur
6
 men nöjer sig inte där, för han definerar till 

och med en ”grupp” som flera människor med i alla någon liten nivå av kultur, utan en kultur 

är det inte en grupp utan just en samling människor.
7
 

Scheins teori på kultur bygger på att organisationskultur är strukturerat efter tre nivåer. Först 

den ytliga biten som han kallar artefakter (egen översättning) och innebär allt som syns, hörs 

och känns när man träffar en ny grupp med en främmande kultur.
8
 Schein menar att dessa 

ytliga bitar av gruppens kultur är lätta att finna, men svåra att förstå. Han exemplifierar hur 

liknande artefakter kan ha olika betydelser för två olika grupper, och därför är det inte så lätt 

att finna kulturen som att se någonting äga rum, det är även viktigt att förstå varför det äger 

rum.
9
 

Den mellanliggande nivån kallar Schein för hyllade övertygelser och värderingar (egen 

översättning), vad som ”borde vara” istället för ”vad som är”.
10

 De som faller in under denna 

nivå är sådant som gruppen anser fungera, anser vara ”rätt” respektive ”fel” och används vid 

indoktrinering av nya medlemmar i gruppen.
11

 De bitar av kulturen som faller in under denna 

kategori eller nivå är alltså det som är uttalat inom gruppen, en övertygelse eller värdering 

kan enligt Schein röra sig från denna nivå till nästa, då den längre inte anses behöva uttalas 

utan antas vara sann.
12

 

                                                           
5
 Schein, Edgar H., Organizational culture and leadership, 4th edition, USA 2010 

6
 Schein, s. 21 

7
 Schein, s. 73 

8
 Schein, s. 23 

9
 Schein, s. 24f 

10
 Schein, s. 25 

11
 Schein, s. 25ff 

12
 Ibid. 
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Den sista nivån kallar Schein för underliggande antaganden (egen översättning, egentligen 

”grundläggande underliggande antaganden”, men vi kortade ned det), detta innebär det som 

”är taget för givet” i gruppen, och blir därav individernas ”verklighet”.
13

 Dessa 

underliggande antaganden är så pass tagna för givet att handla på något annat sätt blir 

otänkbart för gruppen och varierar från ingenting till väldigt lite hos medlemmarna i 

organisationen.
14

 

För att undersöka en organisationskultur anser Schein att forskaren bör börja med att 

observera företaget, för att sedan ifrågasätta sina observationer hos någon av de anställda.
15

 

Han menar att hantera och tolka ”subjekt” är svårt eftersom de kan ljuga, försöka dölja data, 

överdriva för effekt samt uppleva frustration av olika anledningar så deras svar blir 

vinklade.
16

 Schein säger även att efter forskaren har ”poängsatt” enkäter eller intervjuer så är 

förståelsen för kulturen fortfarande ytlig.
17

 

Det Skogh-Klarsten metoden ämnar att göra är att genom diskursanalys inte behöva börja 

med det Schein anser att forskaren bör göra, alltså observera organisationens artefakter utan 

direkt ge ge sig in i den uttalade hyllade övertygelser och värderingar för att finna 

underliggande antaganden. 

2.2 Organisationskultur enligt andra forskare 
Vi ska nu hitta, diskutera kring, jämföra och välja ut de aspekter som andra forskare är 

relativt överrens om innefattas av ”organisationskultur” för att få en bredare tolkning av 

begreppet än från endast en ensam forskare (Schein, trots att hans tankar kring 

organisationskultur ligger som grund) för att sedan skapa den definition som vi menar att 

använda oss av för att testa vår metod. Vi kommer inte jämföra samtliga forskare och texter 

på ämnet, då det finns för många böcker och artiklar på just ”organisationskultur” för oss att 

hantera i denna undersökning. Vi har därför valt att bortse ifrån de praktiska fallen (vilket 

innefattar de flesta artiklarna) trots att dessa definierat organisationskultur i sina texter och se 

till vad ett urval av de mer teoretiska texterna säger innefattas av organisationskultur.  

Bakka et al. hänvisar till Edgar Schein när de definierar organisationskultur enligt begreppen: 

fysisk layout av lokaler, kontaktregler som nyanställda kan lära, grundläggande värderingar 

och ”bakomliggande begreppsmässiga kategorier och antaganden som gör att folk kan 

kommunicera och tolka vardagens händelser”
18

 

Det framgår att dessa begrepp hör hemma i samtliga tre av Scheins kulturnivåer då fysisk 

layout av lokaler antar vi och förutsätter att han menar saker som har massa, konkreta fysiska 

objekt som skapar betydelse för organisationen. Med detta väljer vi att tolka det som ”hur 

lokalerna ser ut” och med det menar vi allting som ”går att se med ögat” på arbetsplatsen 

                                                           
13

 Schein, s. 27f 
14

 Schein, s. 28 
15

 Schein, s. 178 
16

 Schein, s. 180 
17

 Ibid. 
18

 Bakka, s. 128 
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(planlösning, färger, vad som lämnas framme, öppna/stängda dörrar, konst etc.), därav hör 

den hemma i Scheins första nivå artefakter.
 19

 

Kontaktregler som nyanställda kan lära menar vi inte skiljer sig långt ifrån Scheins nivå av 

hyllade övertygelser och värderingar då dessa ska förmedlas till medlemmarna av 

organisationen.
20

 Bakkas grundläggande värderingar och ”bakomliggande begreppsmässiga 

kategorier och antaganden som gör att folk kan kommunicera och tolka vardagens 

händelser” vill vi däremot placera in båda i Scheins tredje nivå underliggande antaganden 

eftersom dessa ”är tagna för givet” och blir medlemmarnas ”verklighet”.
 21

 

Cristian Lima, extern lektor i organisationspsykologi vid Köpenhamns universitet, tolkar 

organisationskultur och skriver följande: 

Organisationskultur är det speciella klimat som finns i en organisation och som avspeglas i 

den fysiska strukturen, i de rutiner och vanor och i de historier om grupper och enskilda som 

finns i organisationen.
22

 

I denna definition ser vi ett huvudbegrepp som är av intresse: användningen av ordet klimat. 

Lima nämnder dessutom fyra underaspekter: fysiska strukturen, rutiner, vanor och historier 

även de av lika stort intresse. Men vad menar Lima med fysiska strukturen? Vad som 

innefattas med detta har Lima inte definierat tydligare än så. Vi tolkar det på samma vis vi 

tolkar Bakka et al.s fysiska layout av lokaler och anser att dessa begrepp innefattar det 

samma. Historier tolkar vi som Schein då han säger att de är de ”legender”, ”myter” eller 

”liknelser” som finns på arbetsplatsen.
23

 Vår tolkning av den fysiska strukturen och historier 

innefattas av Scheins första nivå artefakter då det man kan se och höra ingår i Scheins 

definition av artefakter, men även det som går att känna.
24

 

Två av Limas underaspekter kan dessutom vara problematiskt att skilja på, då innebörden av 

begreppen rutiner och vanor inte skiljer sig markant. Vi utgår ifrån att rutiner är mer 

formella, det kan vara tillexempel säkerhetsföreskrifter eller riktlinjer för hur en arbetsuppgift 

ska utföras medan vanor är mer informella, till exempel vad som förväntas vid kafferaster 

(te.x förväntas fikabröd? Vem kokar kaffet?), hur bordsplaceringen är vid lunch, hälsningar, 

samtalsämnen etc. Dessa begrepp kan placeras i två av Scheins nivåer, beroende på ifall de är 

uttalade då de innefattas i hyllade övertygelser och värderingar eller underliggande 

antaganden ifall de är så ”självklara” att gruppen inte anser att de behöver uttalas.
25

  

Henning Bang, civilekonom från Norges handelshögskola och psykolog från universitetet i 

Oslo ser djupare på begreppet än vad Lima gör då han definierar organisationskultur som 

följande: 
                                                           
19

 Schein, s. 23 
20

 Schein, s. 25ff 
21

 Schein, s. 27f 
22

 Lima, Cristian, kommunikation, organisation och ledarskap, Upplaga 1:1, Slovenien 2007, s. 91 
23

 Schein, s. 255 
24

 Schein, s. 23 
25

 Schein, s. 27ff 
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Organisationskultur är den uppsättning gemensamma normer, värderingar och 

verklighetsuppfattningar som utvecklas i en organisation när medlemmarna samverkar med 

varandra och omvärlden
26

 

Vi isolerar således tre begrepp i Bangs citat som verkar sammanfatta hans syn på vad som är 

inräknat i organisationskultur: Normer, värderingar och verklighetsuppfattningar. Vår 

tolkning på normer överrensstämmer med Nationalencyklopedins definition som lyder ”norm 

(latin no´rma 'rättesnöre', 'regel'), handlingsregel, påbud om hur man bör handla eller om hur 

något bör vara beskaffat eller organiserat”
27

. Vad som menas med värderingar anser vi 

däremot är vad som anses vara viktigt av/inom organisationen, vad som har prioritering och 

vilka åsikter som förmedlas. Verklighetsuppfattningar är däremot väldigt svårt at definiera 

men grovt kan det kallas ”hur någonting tolkas”. Vi anser att samtliga av dessa bör placera 

sig i Scheins tredje nivå underliggande antaganden
28 

då de inte framstår som att någon av 

dessa tre behöver vara eller i regel är uttalade, utan underliggande.  

Här kan vi se att Bakka et al. och Henning Bang överlappar varandra när de menar att 

definiera vad som innefattas av kultur. Men det samma går att säga för Bakka et al. och 

Cristian Lima. Både Bakka och Bangs texter har med värderingar, och då vi önskar att tolka 

det sista av Bakkas begrepp som verklighetsuppfattningar har de även den aspekten 

gemensamt. Således har Bakka och Lima båda med den fysiska miljön. 

Jonas Stier, lektor i samhällsvetenskap vid Mälardalens högskola, menar att kultur är de 

”gemensamma och för andra synliga beteenden och handlingsmönster”
29

 som existerar i 

sådant som värderingar och normer. Detta innefattas därav i Bangs syn på 

organisationskultur, vilket gör hans definition till en bredare och mer användbar föreställning, 

inte endast tillämpbar på organisationsämnet. Precis som med Bang så placerar vi hela Stiers 

definition under Scheins tredje nivå underliggande antaganden. 

2.3 Vår definition samt bildandet av ”Begreppskluster” 
Det finns i våra ögon två olika typer av syn på organisationskultur. Den ena synen av forskare 

anser att det mest väsentliga är normer och värderingar på företag, dessa två axiom 

producerar sedan det aktuella organisationskultur begreppet. Den andra gruppen av forskare 

anser att det finns fler underliggande faktorer som skapar och reproducerar 

organisationskulturen, dessa inkluderar även indoktrinering av rutiner, historier, myter, 

handlingar och interaktioner. Det är viktigt att peka ut att dessa två ”synsätt” går in i 

varandra, och det finns forskare som påstår att det är värderingar och normer som ’är 

underliggande, men att de visar sig bland annat i rutiner, historier, myter, handlingar och 

interaktioner mellan individer. Vi valde att ha en bred och mer generell tolkning av 

kulturbegreppet för intervjuerna, detta för att vi skulle ha möjligheten att se till det mesta som 

individerna på företaget lade fram som väsentligt. Anledningen till att en tolkning av 

                                                           
26

 Bang, s. 24 
27

 http://www.ne.se/lang/norm/271418 
28

 Schein, s. 27f 
29

 Stier, Jonas, Kulturmöten, Upplaga 2:1, Polen 2009, s. 27 
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begreppet organisationskultur var nödvändigt att skapa och redogöra för var för att få ett 

ramverk för att veta vad vi skulle söka efter och därav som underlag till intervjufrågorna, då 

målet ändå är att undersöka organisationskulturen på företaget för en kommande VD. 

För att förenkla organisationskultursbegreppet för oss själva, samt för att kunna skapa ett 

frågeformulär som hade en så pass bred tolkning som möjligt gjorde vi en sammanställning 

av definitionerna vi har förklarat och diskuterat kring. Vi bortsåg däremot ifrån var i Scheins 

tre nivåer dessa låg (då vi ansåg att det inte var av intresse för våra frågor) och skrev sedan ett 

andra led med nyckelorden vi fann i definitionerna (mellanledet i bilden 2.1 här nedanför). Vi 

tar däremot endast upp ett nyckelord en gång, oavsett hur många av definitionerna som 

använder sig av det nyckelordet. Det sista steget var att klumpa ihop nyckelorden vi ansåg 

vara möjliga att jämföra med varandra eller till och med ansåg vara olika ord med samma 

innebörd och fick då fram våra sex stycken ”begreppskluster” som vi sedan utformade våra 

frågor efter (se Bilaga 1). 

Definitioner av kultur  Utvalda Nyckelord  Begreppskluster 

Normer, värderingar, beteenden och   Normer  1. Värderingar 
handlingsmönster  Värderingar   
(Stier, 2009)  Beteenden  2. Normer 

     
Normer, värderingar och   Handlingsmönster  3. Myter/ Historier 
verklighetsuppfattning  Verklighetsuppfattning   
(Bang, 1999)  Fysiska strukturen  4. Kontaktregler och  
    klimat. 
Fysiska strukturen, rutiner, klimat  Rutiner   
vanor och historier    Klimat  5. Rutiner (Vanor 
(Lima, 2007)  Vanor  och handlingsmönster) 
  Historier   
Fysisk layout, kontaktregler som    6. Fysiska strukturen 
lärs ut, värderingar  Fysisk layout  (fysisk layout) 
(Bakka, 2006)  Kontaktregler som lärs ut   

Bild 2.1 

Dessa sex begreppskluster är de vi utformade frågor efter inför intevjuerna, vilka är baserade 

på definitionerna av kultur ovan. Det vi försöker finna med Skogh-Klarsten metoden är alltså 

den understa (tredje) nivån av Scheins kulturstruktur, alltså underliggande antaganden, där vi 

anser begreppskluster 1, 2 och 4 ligga under i första hand. Men då metoden menar att finna 

det som är underliggande antaganden genom att intervjua och föra samtal med subjekt 

kommer även de övriga två nivåerna (artefakter och hyllade övertygelser och värderingar) vi 

även försöka få subjekten att tala om dessa nivåer genom frågor. För att kunna analysera 

datan vi samlar in under intervjuerna använder Skogh-Klarsten metoden diskursanalys som vi 

i nästa kapitel ska beskriva, diskutera och förklara.  
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3.0 Positionering inom diskursanalys 
Diskursanalys är mer än bara en metod, Jørgensen och Philips kallar det ”en paketlösning” då 

det även innefattar en filosofisk/teoretisk grund (till exempel sociala konstruktioner som vi 

förklarar i nästa rubrik samt det vi presenterar under denna rubrik), metod och analytiska 

tekniker.
30

 Det gemensamma för samtliga diskursanalytiska grenar är till att börja med (och 

det viktigaste) uppfattningen av språket. Diskursanalys har sina rötter i språkfilosofi från 

strukturalismen (t.ex. Foucault, för en förklaring av denna koppling samt förklaring av hur 

det diskursanalytiska fältet kom till se Jørgensen & Philips kapitel 1, vi kommer inte ge en 

sådan redogörelse i denna uppsats) som påstår att språket är det som skapar individers 

verklighetsuppfattning. För att förtydliga är diskursanalys beroende av den verklighetssynen 

som säger att vår upplevda verklighet inte är oberoende av ”vår förståelse och våra 

kategoriseringar”.
31

 Meningen med diskursanalys är däremot inte att förneka att det finns en 

materiell verklighet, men det är först när vi använder oss av språk i någon form som vi 

förmedlar och skapar kunskap om den, det är först när den ingår i en diskurs som den får en 

betydelse. Språket ses inte heller som en representation av en objektiv verklighet, inte minst 

hos ett socialt fenomen som organisationskultur som vi menar att undersöka.
32

 
33

  

Att kunna förklara hur verkligheten ser ut, hur någonting verkligen är, är inom diskursanalys 

ouppnåbart eftersom en forskares slutsatser och analys alltid är ifrån forskarens perspektiv 

och inte en objektiv verklighet, trots att forskningsresultaten nästan exklusivt presenteras som 

någonting fristående ifrån subjektets uppfattning. Mats Börjesson jämför forskarens så 

kallade objektiva förhållning med hur det en gång i tiden var med prästerskapets förväntade 

renhet, och konsekvenserna detta fick för de intellektuella möjligheterna.
34

 Diskurser ses inte 

som någonting universellt eller externt ifrån individen, utan diskursen skapar en världsbild 

och uppfattning som upplevs som verklig för individen.
35

 

Språket ses i diskursanalys som det som ”skapar” verkligheten vi upplever. Då vi som 

individer använder språk för att framföra information och för att kommunicera blir språket 

det sättet som verkligheten skapas. Vi sätter stämplar och namn på allt ifrån personer och 

grupper till händelser och förhållanden, detta leder således till att det är hur vi uppfattar dessa 

ord och berättelser som bedömer vår uppfattning av det som beskrivs.
36

 Tillexempel har 

grupperingar ofta stor innebörd, betydligt mycket mer än andra former av stämplar och namn. 

Att försöka beskriva en individ med ”Erik” ger ingen tydlig bild av individen, vi får vissa 

antaganden däremot, så som att det är en man och troligtvis nordisk (behöver inte vara 

däremot). Om vi istället säger att en person är en ”punkare” får vi däremot direkt en bild av 

en person med färgat hår, extrem frisyr, jeans klädd med nitar och politiska åsikter som 

gränsar på det extrema, kanske rent av är personen anarkist, vilket är ytterligare en grupp 

                                                           
30

 Jørgensen och Philips, Diskursanalys som teori och metod, Lund 2000, s. 10f 
31

 Börjesson et al., Diskursanalys i praktiken, Upplaga 1:2, Egypten 2010, s. 33 
32

 Börjesson et al., 2010, s. 9 
33

 Jørgensen och Philips, s. 15f 
34

 Börjesson, Mats, Diskurser och konstruktioner – En sorts metodbok, Upplaga 1:8, Malmö 2003, s. 10 
35

 Jørgensen och Philips, s. 104 
36

 Börjesson et al., 2010, s. 10 
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vilket ger oss ytterligare bilder av vem eller hur denna person är. Mats Börjesson använder 

sig av ett exempel då han byter ut benämningar på olika grupperingar i en tidningsrubrik för 

att helt ändra innebörden av vad vi uppfattar att artikeln handlar om.
37

 

För att förtydliga vad vi menar med att det inte finns en ”objektiv verklighet" har vi ett fiktivt 

exempel vi vill lägga fram (alltså ett exempel vi konstruerar, inte taget ifrån någon) på vad vi 

menar med att det inte finns en objektiv verklighet av en kultur är detta: 

Det är med denna problematik, denna egentliga omöjlighet till att förklara en objektiv 

verklighet som vi har valt metoden diskursanalys. Då vi analyserar språket, och 

språkanvändningen för att förklara den pågående diskursen hoppas vi kunna få ut den 

kollektiva verklighetssynen på vårt undersökningsobjekt (företaget vi undersöker), och 

presentera detta som underlag för den kommande VD:n, då det menar att avspegla de åsikter 

och uppfattningar som denne sedan faktiskt påverkas av, och inte för denne icke-relevanta 

uppfattningar som våra, då att kunna leda oss inte ingår i VD:n för företagets arbetsuppgifter. 

En aspekt som skiljer sig i denna uppsats från ”normala” forskningsmetoder som är viktig att 

poängtera är att i diskursanalys tas ingen hänsyn till vilken social status en källa har. En 

experts åsikt eller text på ett ämne har samma vikt som en lekmans så länge båda gör anspråk 

på att avspegla verkligheten. Om båda påstår sig avspegla någon slags verklighet är de båda 

en bit av samma diskurs, alltså får de samma trovärdighet och blir jämförbara.
38

 

Börjesson jämför diskursanalysen med ett fisknät som kan fånga upp små bitar av 

information. Han anser att varje diskurs har några punkter som är extra viktiga och 

intressanta.
39

 Dock finns det alltid trådar som hänger löst och kan vara svåra att identifiera 

och sätta in i sin rätta kontext. Diskursanalysen möjliggör att vi som undersökare kan arbeta 

                                                           
37

 Börjesson et al., 2010, s. 7 
38

 Börjesson et al., 2010, s. 16f 
39

 Börjesson et al., 2010, s. 35 

En forskare kommer till ett företag för att göra en ”objektiv” kulturanalys via 

observationer. Forskaren spenderar hela dagar på företaget och gör allt i sin makt 

för att inte påverka undersökningssubjekten (individerna). Forskarens slutsats är 

att Kalle mobbas på arbetsplatsen för att han kör en Toyota när alla andra kör 

Volvo bilar. Vid en intervju vid ett senare tillfälle påstår samtliga medarbetare 

(och Kalle själv) att han inte alls mobbas, de menar inget illa utan tycker bara att 

det är underhållande att påpeka hans Toyota och Kalle själv är stolt över att inte 

vara en i mängden, men trivs ändå bra med sina medarbetare. Vad för verklighet 

var det egentligen forskarens slutsats beskrev? Den ses åtminstone inte som 

”objektiv” eftersom ingen av subjekten anser den sann, alltså måste det vara en 

enskild individs verklighetsuppfattning. Det var ju inte Kalles eller medarbetarnas 

verklighet, alltså var det forskarens verklighet som beskrevs, men när denne 

lämnar företaget för forskningen är färdig, är den verkligheten då verkligen 

relevant? 
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med problematiska materialtyper och olika tolkningar som har olika karaktär lika i 

analysen.
40

 Metoden innebär att vi som undersökare inte är intresserade eller fokuserade på 

vad som är sant eller falskt, utan endast försöker att få insikt i den bild våra 

undersökningssubjekt beskriver.
41

 

Den mest praktiskt anledningen till varför diskursanalys passar, och framförallt fungerar väl 

(teoretiskt) när man ska genomföra en kulturanalys summerar Börjesson (2003) ganska väl då 

han skriver: 

”Att studera diskurser och sociala konstruktioner innebär, uttryckt på ytterligare ett annat 

sätt, att fundera över det som sägs, hur det sägs och hur det annars skulle ha kunnat sägas. 

Diskurser är talordningar och logiker som bestämmer gränserna för vad som är socialt och 

kulturellt accepterat som ’sant’, ’trovärdigt’, ’förnuftigt’, ’gott’, med mera”
42

 

Eftersom Börjesson menar att en diskursanalys pekar ut vad som är kulturellt och socialt 

accepterat leder detta alltså till att på sätt och vis peka på vilka normer och värderingar som 

existerar inom en organisation, två av de sex begreppskluster vi formulerade av det forskare 

inom organisation menar är grundläggande för organisationskulturen (se kapitel 2). 

3.1 Diskursspykologi 
I diskurspsykologi anses text och tal vara socialt konstruerade ”som orienteras mot sociala 

handlingar”.
43

 I tidigare teoretiska områden (främst kognitivismen) ses ”jaget” som 

självständigt från den sociala världen. Information tas in och tolkas av individen och baserat 

på individens personlighet får denna tolkning (och därav kategorisering, eftersom detta är det 

enda sättet för en individ att göra all information hanterbar) olika påverkan och betydelse för 

olika individer baserat på tidigare erfarenheten och kunskap.
44

 Diskurspsykologins 

förhållningssätt är däremot att den sociala världen och ”jaget” (och därav kategoriseringar) 

inte är frikopplade ifrån varandra utan identiteten är beroende av den sociala situationen och 

historiska förutsättningar.
45

 Att tala är inom diskurspsykologi det samma som att konstruera 

en identitet, därav har en individ inte en identitet utan flera som dessutom är flexibla 

beroende av diskurs.
46

 Samma förhållningssätt gäller för attityder
47

 och grupptillhörighet och 

gruppkonflikt
48

 som för identitet, att de är socialt konstruerade snarare än produkter av 

mentala processer.
49

 

Diskurspsykologin kan svara på att indentiteter skapas genom ställningstagande i diskurser, 

men har däremot en svaghet i varför olika individer intresserar sig för och kastar sig in i vissa 
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 Börjesson et al., 2010, s. 44 
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 Börjesson et al., 2010, s. 45 
42

 Börjesson, 2003, s. 21 
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 Jørgensen och Philips, s. 97 
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 Jørgensen och Philips, s. 99 
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 Jørgensen och Philips, s. 100 
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 Jørgensen och Philips, s. 106 
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48

 Jørgensen och Philips, s. 102f 
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diskurser och inte i andra, detta kan inte förklaras utifrån ett enbart diskursanalytiskt 

perspektiv. Forskare har däremot gjort försök att svara på detta problem genom att bland 

annat hämta inspiration ifrån psykoanalytiska teorier.
50

 Denna problematik påverkar däremot 

inte denna uppsats, då varför individerna agerar inom en diskurs inte är av intresse, utan att 

de gör det är intressant nog för organisationskulturen på företaget vi undersöker. 

Jørgensen och Philips pekar dessutom ut två olika typer av diskurspsykologi, där den ena 

(som de kallar ”analys av diskurser”) menar att identifiera olika diskurser samt visa hur de 

skapar världsbilder och identiteter för individer. Den andra typen av diskurspsykologi (som 

de kallar för ”diskursanalys”) menar att genom att undersöka hur utsagor rörande diskursen 

(text och tal) är retoriskt uppbyggda och därav hur de ”underbygger bestämda konstruktioner 

av den sociala världen”
51

. ”Diskursanalys” riktar därmed in sig på hur diskurser används som 

verktyg i social interaktion. För att påvisa att diskurserna inte är fasta utan flexibla används 

termen ”tolkningsrepertoarer” (på engelska ”interpretative repertoires”)
 52

, hädanefter endast 

hänvisat till som ”repertoarer”, för att understryka denna flexibilitet.
53

 I denna uppsats är det 

Jørgensen och Philips kallar ”diskursanalys” inom diskurspsykologin den teoretiska 

inriktningen vi främst använder oss av, eftersom vi menar att skapa förståelse för en given 

organisationskultur är ett antagande vi gör att det finns ”bestämda konstruktioner av den 

sociala världen”
54

 inom detta företag, och därför är det av intresse för undersökningen.  

Craig Shepard
55

 skriver om repertoarer som “systematically related sets of terms, often with 

stylistic and grammatical coherence, and often organized around one or more metaphors”
56

. 

Detta kommer vi i denna uppsats använda oss av för att förstå bitar av organisationskulturen, 

då alla, eller majoriteten av våra subjekt tar upp ett ämne självständigt från vår påverkan, 

eller leder samtalet in på ämnet anser vi detta vara ”systematiskt relaterade uppsättningar av 

termer” som påverkar dessa individers vardag. 

Shepard visar även att det diskursanalytiska angreppssätten kan hänvisas till två olika 

dimensioner eller faktorer av förhållningssätt (han hänvisar detta synsättet till Alvesson och 

Kärreman) till hur data ses av forskarna.57 Den första faktorn menar att visa hur ”hållbart” 

forskningsresultatet är utanför den kontext som undersökningen ägde rum inom, alltså hur 

kontextbaserat fynden förhåller sig. På ena sidan skalan befinner sig Focault som menar att 

diskursen har hållbar betydelse och på den andra sidan är Potter och Wetherall som ser 

diskursen som kontextuell.
58

 Enligt denna skala placerar vi in oss själva på Potter och 
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Wetheralls sida eftersom vi menar att undersöka ett specifikt fall, vilket betyder att det är 

väldigt lokalt och inte har någon egentlig betydelse utanför detta specifika företaget. 

Den andra dimensionen kallar Shepard ”nära/lång distans” och bedömer vilken typ av diskurs 

som undersöks. Här hänvisar Shepard till Alvesson och Kärreman då de menar att det finns 

fyra olika typer: micro-, meso-, Stor- och Megadiskurs.
59

 Denna dimension menar att påvisa 

ifall diskursen som undersöks är lokala (micro- och mesodiskurser) diskurser som i vårt fall 

är pågående diskurser inom företaget vi undersökte. De större, mer generaliserbara synsätt att 

uppfatta världen med kallas Stor- eller Megadiskurser, dessa kommer vi inte beröra eftersom 

det skulle innebära pågående diskurser på samhälls-, nations- eller globalnivå.
60

 Det vi 

undersöker med repertoarer i vårt specifika fall är micro- och/eller mesodiskurser. Den 

minsta beståndsdelen är en enskild individs syn eller åsikt på en diskurs, dock är det inte en 

diskurs innan minst två individers synsätt eller åsikter jämförs med varandra (microdiskurs). 

Vi menar däremot att våra repertoarer blir mesodiskurser, eftersom det är diskurser som pågår 

på en arbetsplats, större än en socialgrupp men mindre än ett samhälle, flertalet utsagor från 

genomförda intervjuer jämförs med varandra i kapitel 5. 

Ett annat verktyg vi använder oss av för att analysen är ”discoursive devices”.
61

 Det är ett 

analytiskt verktyg inom diskursspykologi för att underlätta tolkningen av hur utsagor och 

påståenden används för att forma en viss bild av världen och ett förhållande till den.
62

 Craig 

Shepard använder även ”discoursive devices” (men kallar ”systematic constructionism”
63

) för 

att analysera sin data (hädanefter endast hänvisat till som “DD”). Muller och Whittle har en 

väldigt tydlig uppställning med vanliga DD samt pedagogiska förklaringar till vad dessa olika 

DD innebär.
64

 Vi kommer däremot endast presentera och förklara de DD som vi kommer 

använda oss av i denna uppsats, baserat på de DD som Muller och Whittle presenterar (se kap 

4.3). 

DD menar inte att visa vad som uttrycktes i en diskurs som känslor, attityder eller liknande 

utan visa vad individen gör med talet (vad sa personen egentligen?) utan att spekulera eller 

göra antaganden gällande individens avsikter eller mentala tillstånd.
65

 

3.2 Sociala konstruktioner 
Ett antagande vi gör i denna undersökning är att vi inte kan avspegla en objektiv verklighet av 

en organisationskultur. Då organisationskultur inte är någonting fysiskt, utan är “något som 

människor konstruerar i det sociala samspelet”.
66
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Socialkonstruktionism tar i första hand avstånd ifrån den dualistiska verklighetssynen, som 

menar att individen och verkligheten är oberoende av varandra och därför möjliga att studera 

separat samt hur de förhåller sig till varandra.
67

 Till skillnad ifrån detta menar 

socialkonstruktionism att individ och verklighet inte går att helt skilja åt, eftersom individens 

beskrivning av verkligheten är influerad av bland annat kultur och ideologier, verkligheten de 

beskriver är inte objektiv utan socialt konstruerad.
68

 

Liknande förhållningssätt gäller för den objektiva verklighetssynen, individualistiska 

kunskapssynen samt språket som representation av verkligheten.
69

 I socialkonstruktionism 

ses verkligheten som socialt konstruerad, kunskap ses som någonting skapat av det sociala 

samspelet snarare än individuellt samt att språket inte representerar en objektiv verklighet 

utan är socialt konstruerat, alltså är det definierat genom sociala interaktioner och används på 

olika sätt i olika sammanhang.
70

 

Mary Jo Hatch och Ann L. Cunliffe beskriver sitt socialkonstruktionistiskt synsätt och menar 

även att “verkligheten” (sociala fakta) endast verkar objektiv för att den är socialt konstruerad 

och reproduceras på ett sätt som upplevs objektivt. De menar även att språk och 

konversationer är det som skapar och underhåller den sociala verkligheten som upplevs och 

följs av individer.
71

 

Bakka skriver om en oerhört intressant aspekt som är värd att nämn i denna uppsats. Bakka 

nämner Gagliardi´s slutsatser från 1986 att nya värderingar inom ett företag bör passas in i 

den redan existerande hierarkin av värderingar som finns på företaget. Enligt dessa två 

författare måste nya värderingar öppet konkurrera med existerande värderingar. Både Bakka 

som grundar sin forskning och bygger vidare på Schiens slutsatser samt Gagliardi är ense om 

att ledarens bidrag till den sociala konstruktionen och värderingarna på företaget är 

essentiella.
72

 Schien (m.fl.) har valt att axla hela denna biten på ledaren, att det är ledarens 

ansvar att lösa problemet.
73

 Detta perspektiv av Schein instämmer inte vi med då, vi utgår 

från att organisationskulturen är något som skapas genom interaktionen mellan alla 

medlemmarna på företaget, tillexempel är ledarskap ett fenomen som ligger i relationen 

mellan ledare och ledda och inte ett objektivt faktum.
74

 Dock instämmer vi och utgår från 

Schein (m.fl.) att nya värderingar måste ligga i linje med existerande värderingar eller 

förhandlas fram. Detta ligger i linje med Arbnor och Bjerke som anser att individer tolkar 

verkligheten genom att förhandla med varandra. Detta på grund av att verkligheten alltid är 
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öppen för varianter eller nya bekräftelser genom förändringar hos medlemmar i 

organisationen.
75

 

Dock menar Sjöstrand att makten tillhör dem som kan definiera och beskriva de 

omständigheter som råder och övertala andra hur saker förhåller sig.
76

 Vidare enligt Sjöstrand 

(m.fl.) så finns det ett samspel mellan individer och det samspel som de skapar.
77

 Detta leder 

således till att det är omöjligt att skapa och producera objektiva beskrivningar av 

verkligheten. Sanningen ligger alltså i åskådarens ögon.
78

 Stier instämmer med detta faktum 

och menar att individens uppfattning på verkligheten spelar stor roll på kulturen.
79

 Detta 

ligger i linje med de tankar och funderingar som Hatch och Schein har och det är i detta 

perspektiv som vi har grundat våra frågor på. Hatch menar att vår sociala värld och kultur 

skapas när vi tolkar vad som händer omkring oss,
80

 organisationskulturen produceras och 

reproduceras av det sociala samspel som sker mellan individerna på företaget.
81

 Med 

faktumet att språkanvändningen på företaget är en subjektiv företeelse och grundande till den 

pågående kulturen så kommer detta leda till att vi kan med hjälp av diskursanalys få insikt i 

den pågående kulturen. 

3.3 Sammanfattning av positionering 
I Skogh-Klarsten metoden antar vi en utgångspunkt i diskurser och sociala konstruktioner 

från ett diskurspsykologiskt perspektiv och tar hjälp av repertoarer och DD för att behandla 

och analysera datan vi samlade in från våra intervjussubjekt.  
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4.0 Genomförande 
I detta kapitel ska vi presentera hur metoden tillämpas praktiskt. Men först ska vi presentera 

lite närmare hur vi kom fram till vårat urval samt en kort förklaring av vissa termer vi 

använder för att censurera termer och benämningar som är branschspecifika och skulle hota 

företagets anonymitet. 

Företaget har fyra olika ”avdelningar” som identifieras och nämns under intervjuerna, dessa 

fyra kallar vi för ”ledning”, ”operativa kärnan”, ”tekno avdelning” och ”extern arbetsplats”. 

”Ledningen” är troligtvis ganska självförklarande, men det är den avdelning där bland annat 

VD, avdelningschefer, försäljare och ekonomiska poster arbetar. ”Operativa kärnan” är den 

största avdelningen där själva arbetsprocessen äger rum och företagets huvudsakliga syssla 

utförs, det är i denna avdelningen själva ”tillverkningen” utförs. ”Teknoavdelningen” är en 

stöttande avdelning som är till för att planera och underlätta för den ”operativa kärnans” 

arbetsprocess. Slutligen finns den ”externa arbetsplatsen” som vi inte anser behöver defineras 

tydligare än så, eftersom den inte ingår i vår undersökning, då den ligger på annan ort och 

kontakten mellan dessa två arbetsplatser är väldigt begränsad menar vi inte att 

undersökningen ska inkludera denna ”avdelning” eftersom denna troligen har sin egen kultur 

separat (eller delvis separat) ifrån kulturen på den arbetsplats vi i detta arbete undersöker. 

Tillsammans med den nuvarande, tillfälliga VD:n bokade vi in fyra stycken enskilda 

intervjuer samt en gruppintervju med fyra subjekt. Anledningen till att vi valde att genomföra 

detta antal intervjuer var för att få en övergripande bild på arbetsplatsen, men ändå inte så 

pass många intervjer att materialet hade blivit näst intill ohanterbart för oss. Subjekten i 

gruppintervjun kommer samtliga ifrån det vi kallar ”operativa kärnan” medan de övriga 

intervjusubjekten kommer ifrån dels det vi kallar ”ledningen” men även stöttande 

avdelningar, vi anser däremot att detta inte är så pass intressant att det är värt att peka ut antal 

från respektive avdelning då vi letar efter organisationskulturen, och inte nödvändigtvis 

subkulturer.
82

 

Vi ansåg med urvalet att komma fram till en bred representation av företagets olika 

avdelningar med så pass få individer så att vi kunde genomföra undersökningen väl. Då 

Skogh-Klarsten metoden menar att samla in information om de pågående diskurserna på 

företaget som kännetecknar kulturen på en begränsad tid via intervjuer måste vi själva bli en 

del av samtalet (tillskillnad från t.ex. endast observationer av samtal), av denna anledning 

kommer vår kontext även finnas med i analysen, detta upplever vi vara oundvikligt. Vi ser 

det inte som ett problem då uppgiften är att visa hur subjekten talar om sin arbetsplats, och vi 

blir då en del av samtalet, ett samtal precis som vilket annat, som Börjesson lägger fram det 

”lika naturligt som en diskussion om vad man ska äta till middag”.
83
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Vi bör däremot påpeka att trots att vi accepterade att bli en del av diskursen försökte vi ändå 

tillåta så mycket genomskinlighet
84

 som möjligt med representativa textutdrag och tydliga 

förklaringar av våra tolkningar på dessa data material.
85

 Vi försöker dessutom vara så tydliga 

som möjligt med vad vi hade tänkt på innan vi gick in i intervjusituationerna och hur samtalet 

gick till. 

4.1 Skogh-Klarsten metoden 
Skogh-Klarsten metodens praktiska utförande går att sammanfatta med några få steg. Den 

teoretiska bakgrunden med vissa antaganden är däremot viktigt, men det har vi redan gått 

genom i tidigare kapitel och kommer därför nu presentera på enklast möjliga sätt hur metoden 

används: 

1. Intervjuer – Det första steget är givetvis att samla in data visa semi-strukturerade 

intervjuer. Vi anser det vara avgörande för metoden att intervjuerna är semi-

strukturerade då det ska likna ett vardagligt samtal, men dels för undersökningens 

skull men även intervjusubjekten är det mer praktiskt att ha förutbestämda frågor som 

forskaren söker svar på, då ostrukturerade intervjuer nödvändigtvis inte ger utsagor 

om i närheten liknande ämnen och helt strukturerade intervjuer inte liknar vardagligt 

samtal. 

2. Transkription – När datan är insamlad bör forskaren använda en noggrann 

transkription. En fonetisk transkription hade kunnat tillämpas men vi valde att 

använda en skriftspråklig sådan istället, vi motiverar och förklarar detta valet senare i 

detta kapitel. Detta steg är tidskrävande, men väldigt nödvändigt då transkriptionerna 

blir underlaget för samtliga följande steg. 

3. Läsning – Läsning och upprepad läsning krävs för att se, upptäcka och sortera de 

utsagor som intervjusubjekten ger. Subjekten vidrör ständigt olika ämnen och det är 

dessa ämnen forskaren letar efter, ett första steg för att finna ämnen kan vara att 

försöka sammanfatta förklaringar och påståenden i enstaka ord, men efter upprepad 

läsning var detta, i alla fall för oss, inte någon större utmaning. Då vi gjorde detta steg 

för denna undersökning valde vi att färgkoda ämnen i transkriptionerna för att lättare 

se vilka subjekt som diskuterade och tog upp olika ämnen. 

4. Val av repertoarer – När vi hade delat in subjektens utsagor i olika ämnen valde vi 

ut våra repertoarer, de ämnen som de flesta eller alla subjekten tog upp under 

intervjuerna utan våran direkt påverkan. Här anser vi det vara viktigt att bortse ifrån 

ämnen som är tydligt direkta svar på våra frågor, tillexempel är det inte intressant att 

subjekten diskuterar vädret ifall det är som svar på ”Hur tycker du vädret är idag?”, 

men om flera subjekt tar upp sin bil på samma fråga är det av intresse eftersom det är 

frikopplat från frågan, men kan och troligtvis är intressant för hur och varför de kom 

in på det ämnet. 

5. Analys och slutsats – Analysen innerhåller även den flera steg. Det första vi gjorde 

var att tittade på varje enskilt utdrag och analyserade detta med discursive devices 
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(DD, förklarar tydligare senare i detta kapitel), sedan jämförde vi dessa analyser med 

varandra med syn på subjekten för att slutligen sammanställa en slutsats kring våra 

repertoarer enskilt, som ni kommer se i kapitel 5 och 6. Vi valde att använda oss av 

fem stycken DD, men det finns flera och skulle samtliga troligen vara användbara för 

analysen, men vi valde att inte använda några fler i denna undersökning, men vi 

återkommer till DD. 

Det framstår troligen som väldigt enkelt att använda Skogh-Klarsten metoden enligt dessa 

fem steg, men det finns innebyggda problem som forskaren måste ta hänsyn till. Exempelvis 

är transkriptionen tidskrävande, speciellt då man utför flera stycken timmeslånga intervjuer 

som samtliga måste transkriberas, för att sedan läsas upprapade gånger vilken även det är 

tidskrävande. Dessutom kan valet av repertoarer och analysen vara problematiskt, då många 

val och ställningstaganden kan presentera sig som forskaren inte är berädd på. Förslagsvis 

bestäms en gräns innan undersökningen påbörjas för hur många av subjekten som behöver 

självständigt ta upp ett ämne för att det ska räknas som en repertoar (meso-diskurs). 

Dessutom kan själva analysen med DD presentera problem, så som ”var går gränsen för just 

denna DD?”, vilket vi tyvärr anser endast kan bedömmas på ett ”case-by-case” sätt, eftersom 

det handlar om formuleringar från subjektens sida och inte någonting som är direkt eller 

enkelt mätbart. Av denna anledning blir motiveringen till varför forskaren klassar ett visst 

utlåtande som en DD viktigt, och avgörande för undersökningen. 

Så trots att Skogh-Klarsten metoden menar att undersöka en kultur tids- och kostnadseffektivt 

ställer den vissa krav på forskaren och tidsåtgången, en kulturundersökning är ändå ingenting 

som vi anser går att göra på en dag. Vi ska nu försöka förtydliga arbetsgången vidare för att 

slutligen komma fram till själva undersökningen. 

4.2 Bakgrund till Intervjuer 
Efter sökningar på Google Scholor, LibHub (f.d ”Elin@Örebro”) och ”Uppsök” fann vi att de 

flesta kulturdefinitioner som användes i arbeten var direkt tagna ifrån vissa (och begränsade) 

teoretiska skrifter, oftast i stil med läroböcker. Eftersom vi önskade att använda oss av en 

modern tolkning av begreppet organisationskultur fann vi att en del definitioner var förlegade 

men det fanns de som var moderna (senare än 1996, yngre än 15 år) och därför valde vi att 

plocka ut vad organisationskultur innebär direkt ifrån källorna till de vanligaste definitionerna 

i arbeten och avhandlingar. Vi använde oss sedan av Örebro universitetsbibliotek och på detta 

sätt fick vi tillgång till vårt urval av litteratur som inriktade sig på organisationskultur. 

Bild 2.1 (i kapitel 2) menar att på ett visuellt sätt visa hur urvalsprocessen gick till för att gå 

ifrån de definitioner av organisationskultur vi presenterade tidigare i kapitel 2 till de delar av 

dessa vi formulerade frågor kring som vi menade att få svar på av respondenterna under 

intervjuernas gång. I det första ledet presenteras forskarnas definitioner så kortfattat som 

möjligt. I det andra ledet presenteras de nyckelord vi valde ut med tanke på vad vi kunde 

ställa fråga kring (tillexempel ”verklighetsuppfattningar” som Bang nämner eller Stiers 

”beteenden” ansåg vi inte vara möjligt att ställa frågor kring) och det sista ledet klumpar vi 

ihop dessa nyckelord till endast sex stycken – vad vi valde att kalla – ”begreppskluster” 
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baserat på vilka ord vi tyckte det inte fanns någon definitionsskillnad på eller den var så pass 

liten att det inte markant hade påverkat de frågor vi formulerade och sökte svar på. 

Vi formade utifrån dessa sex begreppskluster – som vi valde enligt teorierna inom 

organisationskultur – som grund de frågor som vi sökte svar på under intervjuerna. Med 

frågorna vi formulerade utifrån dessa begreppskluster avsåg vi fånga upp de anställdas 

utsagor gällande organisationskulturen på företaget (Se bilaga 1 för de frågor vi menade att få 

svar på under intervjuerna). När vi formulerade frågorna valde vi en språknivå som var enkel 

att förstå, såg till att frågorna inte var ledande och gav tillräckligt med att utrymme för fri 

tolkning av intervjuobjekten inom kontrollerbara gränser.
86

 Dessa frågor var däremot endast 

en grund för intervjuerna och lades nödvändigtvis inte fram i den speciella ordningen de står 

enligt i bilaga 1 eller enligt just dessa formuleringar. 

Vi, i samspel med uppdragsgivarna, bestämda att föra en öppen dialog och förbereda därför 

företagets anställda på en kommande undersökning. Vår kontaktperson på företaget 

informerade därför alla anställda en vecka innan undersökningen att intervjuer skulle ske och 

att det var helt frivilligt att delta. På vår egen förfrågan som undersökare fick vi komma på ett 

morgonmöte och hälsa på alla anställda, detta för att få en uppskattning om företaget och 

kunna träffa personalen, men även för att bekanta sig med miljön.
87

 Vi som undersökare gav 

de anställda en grov uppskattning om att det kommer att handla om organisationskultur och 

att alla skulle förbli anonyma, så oavsett vad som sägs kommer inget att kunna kopplas till 

dem som individer och de kommer inte att kunna bli utpekade.  

Vidare hade vi noggrant diskuterat hur vi skulle klä oss och valde skjorta, jeans och 

gympaskor för att säkerställa att vi inte skulle alienera oss allt för mycket (då vi inte hade 

kunskap i den rådande klädkoden) och vi ansåg detta vara acceptabelt i de flesta 

sammanhang. En viktig aspekt är att försöka skapa tillit till oss som undersökare hos de 

anställda genom att ta en väldigt ödmjuk framtoning. Detta gjorde vi genom att medvetet 

använda en väldig mjukröst, passiv/neutralt kroppsspråk, stabil ögonkontakt och att försöka 

få våra kommande intervjusubjekt att skratta eller le vid de samtalen vi hade med dem under 

våra introduktionsmöten med dem. 

Intervjuerna utfördes semi- eller halvstrukturerat där vi utifrån en aktuell definition av 

organisationskultur hos teoretiker (se kap. 2) förberedde vi frågor som intervjusubjekten 

förväntades svara på under intervjuns gång, men inte i en bestämd ordning och inte 

nödvändigtvis med just dessa frågor som grund för deras svar.
88

 Vissa begrepp eller 

påståenden krävde utveckling eller förtydelse under intervjuns gång, dvs. då subjektet tog upp 

något intressant så bad vi denne utveckla detta. Eftersom vi valde att undersöka företaget 

genom ett flertal intervjuer så krävde detta vissa förberedelser. En viktig aspekt vid 

utformningen av intervjufrågor var begreppsoperaturens koppling till teori. För att kunna 

tillämpa och koppla med det företagsekonomiska perspektivet kopplade vi frågor till aktuell 
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teori om organisationskultur . Detta för att få undersökningsobjekten på rätt spår och ställa 

frågor som fick den att beskriva sin verklighet av just sin arbetsplats.  

Som vi tidigare har skrivit så ämnade vi inte att hitta något rätt eller fel, utan endast att kunna 

återge och beskriva organisationskulturen som upplevs på företaget. Därför bröt vi ner vår 

tolkning på organisationskultur till dessa sex begreppskluster och skapat frågor kring dessa 

(Se bilaga 1). Eftersom vi ”vet” att kulturen skapas och reproduceras medvetet och omedvetet 

var vi tvungna att få insikt i bakomliggande faktorer. 

4.3 Reflexivitet 
Då diskurspsykologin inte anser att det finns en objektiv sanning utan endast enskilda 

subjektiva verklighetsuppfattningar gäller detta själva uppsatsen likaså. Allt vi kan producera 

bör ses lika mycket som en subjektiv verklighetsuppfattning som vilken utsaga som helst 

behandlas inom diskursanalys. Detta leder till att det inte är ett problem när det gäller 

validiteten och forskaren påverkan.
89

 Självfallet kommer vi som undersökare att påverka 

subjektet eftersom vi i denna uppsats inte använder ”naturligt förekommande data” utan är 

själva medproducenter av den. Då våra frågor var utformade med avsikt att ge transparens på 

organisationskulturen är det oklart hur ofta de anställda egentligen pratar om de repertoarerna 

vi identifierade. Wetherall & Porter belyser faktumet att forskare är i en maktposition där 

forskare gärna tenderar att favorisera sin syn och ståndpunkt i tolkningen av det som sägs.
90

 

Genom att se om det finns ett sammanhang mellan svaren när man gör en diskursanalys så 

framgår det om det är undersökningen är valid. Enligt diskurspsykologi kan man genom att 

undersöka analysens fruktbarhet, det vill säga värdet av det man kommer fram till och 

förklaringskraften bevisa validiteten på undersökningen.
91

   

Detta var fallet även för oss när vi valde repertoarer. Det finns alltid ett intressant 

ställningstagande vid all form av undersökning där man får överväga vems sanning som man 

väljer, observatörens eller subjektets, fast i vår undersökning tog vi med våra subjekts utsagor 

vilket vår metod kräver och grundar sig i.
92

 Detta innebär att det självfallet finns fler 

repertoarer på företaget och de vi valde ut och uppfattade kanske bara är en del av de 

repertoarer som reproducerar kulturen. Dock upplever vi att de som vi valde är så pass viktiga 

och tydliga att de bör uppmärksammas i denna uppsats.  

Däremot är det viktigt att förtydliga att svaren och de utsagor vi fått är ett subjektivt 

ställningstagande, de subjekt som vi intervjuade gav sina sanningar, som vi sedan tolkade 

utifrån vår metod . Eftersom vi håller alla våra intervjusubjekt och branschen konfidentiell så 

är det omöjligt för utomstående att göra en komparativ analys med anställda från andra 

företag i samma eller liknande situation och få samma slutsatser. 
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Det bör även nämnas att vi inte kommer kunna använda allt som kommer fram under 

intervjuernas gång, vi valde att använda oss av de fem repertoarerna vi presenterar i kapitel 5, 

med åtanke på vad som vi ansåg vara av intresse för organisationskulturen enligt vår 

redogörelse i kapitel 2.  

Vårt resultat kommer således vara en slags sammanfattning av vår jämförelse och analys av 

utsagorna ifrån våra respondenter. Det är här i resultatet vi kommer försöka svara på hur 

organisationskulturen ser ut enligt den pågående diskursen på företaget. 

4.4 Verktygslåda för analysen 
Vi försöker dock inte förneka att det finns viss problematik när det gäller diskursanalys och 

enskilda intervjuer
93

 eftersom detta sätter individen i ett sammanhang som annars inte hade 

uppstått på naturligt sätt och sammanhanget är egentligen inte av speciellt intresse för 

företaget eller för kulturen.
94

 Vi fann det däremot nödvändigt att intervjua individer från 

ledning och stödenheter enskilt för att kunna få svar på samtliga aspekter som forskare anser 

innefattas av begreppet organisationskultur (kap 2) på ett – för företaget och för oss – 

praktiskt sätt. Med denna medvetenhet om stor representation av företag har vi därför även en 

gruppintervju, där subjekten kom från den operativa kärnan. Vi hade önskat att intervjua även 

dessa subjekt individuellt men på grund av tidsbrist hos de anställda ur denna enhet så var det 

inte aktuellt. 

I en “traditionell” analys av språkanvändandet jagar forskaren någon slags objektiv verklighet 

som återspeglas eller går att finna i hur individer använder språket,95 även detta tar vi avstånd 

ifrån i denna undersökning, dels på grund av att vi inte menar att denna undersökning ska 

vara generaliserbar utan endast tillämpas på detta fallet (kulturen är bunden till företaget vi 

undersöker) samt att vi inte är på jakt efter någon objektiv verklighet, vi anser att individernas 

(och gruppens) syn på verkligheten och kulturen är det som är av intresse för 

undersökningens syfte. Vi måste bara vara ärliga och säga att det är vår uppfattning, och inte 

någon annans eller en objektiv verklighetssyn.
96

 

Analysmässigt sökte vi i första hand efter repertoarer genom att läsa transkriptionerna flera 

gånger
97

 och fann fem stycken repertoarer som vi uppfattade som intressant och 

genomgående, alltså bitar av företagets kultur. Denna analysmetod kräver först och främst en 

noggrann transkription.
98

 Vi använde oss av en transkriptionsmetod som visar skriftspråk 

snarare än talspråk, för att inte bara underlätta för läsaren utan även för oss själva då 

fonetiska transkriptioner enligt oss ser väldigt ”kladdiga” och ostrukturerade ut,
99

 och med 
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vårt syfte, problem och metodval var det mer av intresse vad respondenten säger snarare än 

hur denne säger det, även om detta är av intresse.
100

 Eftersom hur individerna använder 

språket även är intressant för vår undersökning applicerade vi sedan våra utvalda DD på de 

utdrag vi fann (vi presenterar och förklarar våra DD senare i detta kapitel). I transkriptionerna 

inkluderade vi sådana saker som skratt, bekräftelseord och ljud och liknande från både vår 

och respondentens sida, eftersom en intervju i metoden diskurspsykologi ses som en social 

interaktion som vilken annan blir det lika viktigt för analysen vad vi (intervjuarna) säger och 

hur vi säger det som för respondenten.
101

 Vilka repertoarer vi kom att använda oss av 

bestämdes genom att vi läste transkriberingarna och sökte efter gemensamma områden eller 

”teman” som användes av alla eller de flesta av våra respondenter och vi anser är av intresse 

för organisationskulturen (se kapitel 2). 

Diskursanalys bygger som nämnt på socialkonstruktionism, men analys mässigt blir det 

egentligen en jämförelse av respondenternas uppfattningar och åsikter och en tolkning av 

detta. Det kommer inte vara möjligt för oss att skilja på empiri och analys i denna uppsats 

med metoden diskursanalys helt enkelt eftersom en respondents svar eller enskilda 

observationer inte är en diskurs, det måste sättas i relation till någonting för att fungera som 

en diskurs.
102

 Mängden data är även det en faktor då en enskild intervju kan producera upp 

till 20 sidor när transkriberad betyder detta att vi skulle kunna få ett ”empiri” kapitel som var 

närmare 100 sidor långt. Därför sammanfaller empiri och analys i ett liknande sätt som 

exemplet av Wetherell & Potter som Jørgensen och Philips visar i sin text.
103

 Då empirin är 

respondenternas svar eller observationer, men saknar värde ifall de inte sätt i relation till 

varandra eller mot någonting externt (som vår egen uppfattning eller våra egna vanor) 

kommer empiri och analys presenteras samlat, ”datan” kommer direkt sättas i relation till 

varandra som uppfattningar av organisationskulturen samt vår analys och jämförelse av deras 

utsagor följer därefter. Alternativet hade varit att visa allas utsagor vi använder under en 

rubrik och sedan i en följande rubrik genomföra själva jämförelsen (analysen) men detta hade 

tvingat läsaren att hoppa fram och tillbaka i texten för att förstå vårt perspektiv samt 

utsagorna, vilket hade varit väldigt opraktiskt. Notera då även att detta är även det ett steg till 

att vi inte kommer kunna undvika att våra subjektiva uppfattningar kommer finnas med i 

denna uppsats, men vi har gjort vårt yttersta för att få individerna på företagets perspektiv och 

uppfattningar kring dessa fenomen skilda ifrån våra egna, däremot blir det ju subjektivt från 

vår sida eftersom det är vi som upptäcker och väljer ut dem som just repertoarer. 

4.4.1 Discursive Devices 

De DD (Discursive Devices) vi valde att använda oss av kommer samtliga ifrån Muller och 

Whittle uppställning samt förklaring av vanliga DD, vi valde däremot att döpa om dem för att 

inte engelska ord i analysen ska förvirra läsaren. DD är ett analytiskt verktyg inom 

diskursspykologi för att underlätta tolkningen av hur utsagor och påståenden används för att 
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forma en viss bild av världen och ett förhållande till den.
104

 Först kommer vi endast 

presentera vilka DD vi har valt i tabell 4.1 med en väldigt kort sammanfattning av vad de 

innebär och efter det kommer vi förklara dem med separat. Vi kommer hänvisa till våra DD 

med dess namn och numreringen i tabell 4.1 (positionering blir ”DD 1” etc.) i analysen. 

Tabell 4.1 – Utvalda discursive devices (DD) 

1. Positionering (”Footing”) – Vilken roll talaren ställer sig till i påståenden 

(”jag”, ”vi” ”dem” etc.) 

2. Utomstående förhållanden (”Externalization” [”out-there-ness”]) – Att 

presentera ett påstående som någonting externt ifrån talaren (t.ex. ”så är det 

bara”) 

3. Kategorisering (”Categorization”) – Hur subjekten beskriver och 

kategoriserar sig själv och andra, även hur dessa kategoriseringar beskrivs 

gällande förväntningar, ansvar, skyldigheter, moral, personliga egenskaper 

etc. (”vi”, ”dom” etc.) 

4. Formulering (”Formulation”) – Ett påstående över vad som precis hände i en 

interaktion eller summering av det som redan antas vara medvetet eller 

överrenskommet. 

5. Autenticitet (”Authenticity”) – Att förklara sig själv eller sina åsikter som 

autentiska och baserade på personligövertygelse, till skillnad ifrån att ”endast 

följa order”.
105

 

(DD 1) Positionering  

Positionering är vilken roll talaren sätter sig själv i. Exempelvis ”Jag” indikerar en personlig 

och egen uppfattning eller tolkning medan ”Vi” menar att påståendet representerar en grupp 

som talaren menar att representera. Att byta positionering indikerar en brytning i ställningen 

individen håller och att sätta sig i en annan roll.
106

 

(DD 2) Utomstående förhållanden  

Påståenden som presenteras som att de inte är öppna för debatt, utan bara som ett faktum 

faller under denna DD. Då någonting presenteras som någonting som ”bara är” eller som 

oberoende av talaren är detta ”utomstående förhållanden”, tillexempel kan talaren skylla 

förhållanden på utomstående faktorer som marknad, konsumenter, konkurrenter eller 

liknande faktorer som finns ”där ute” för att en åsikt eller tillstånd ska presenteras som 

rationellt eller den enda lösningen.
107

 

(DD 3) Kategorisering  

Kategorisering innebär kategoriseringen av sig själv eller andra individer som en talare 

presenterar. Vad anser talaren att detta medlemskap för med sig för moraliska och sociala 

implikationer? Och vad finns det för skyldigheter, ansvar, förväntningar, rättigheter etc. som 

följer med medlemskapet till denna sociala grupp? Denna kategorisering kan även ligga som 

grund för påståenden gällanden en individ eller grupp, en individ av ”ledningen” kan 

                                                           
104

 Muller och Whittle, s. 4 (pp. 189) 
105

 Muller och Whittle, s. 6 (pp. 191) 
106

 Muller och Whittle, s. 7 (pp. 192) 
107

 Muller och Whittle, s. 8 (pp. 193) 



Örebro universitet  Filip Klarsten 830919 
FEK C – Uppsats 15hp  Billy Skogh 890111 
VT11 
 

27 
 

presenteras som kunnig och respektabel, eller som motsatsen, beroende på det kontext 

påståendet befinner sig i.
108

 

(DD 4) Formulering  

En formulering är det en talare gör när denne försöker summera det som kan (för tillfället) 

vara givet och accepterat av de närvarande (eller delar av dem) för att föra samtalet vidare. 

Dessa formuleringar kan involvera att översätta eller tolka idéer och åsikter.
109

 Vi bör påpeka 

att denna DD används främst på gruppintervjun. 

(DD 5) Autenticitet  

Autenticitet i det här fallet är att lägga en personligövertygelse eller personliga värderingar 

bakom ett påstående. Att visa övertygelse om ett påstående gör att talaren verkar mer 

uppriktig och påståendet verkar mer autentiskt. Denna DD motverkar att talaren bara pratar 

ifrån sitt jobb eller position, utan faktiskt ”menar det de säger” istället för att bara göra sitt 

jobb. Det kan jämföras med predikare som talar med övertygelse.
110 

4.4.2 Användning av DD 

Discursive devices används för att komma in djupare i tolkningen och analysen av de utdrag 

av vad våra subjekt uttryckte under intervjuerna. Detta tillåter oss att se in i djupet på hur 

utsagor om våra repertoarer uttrycks och formulerar begrepp så att tolkningar blir mer 

systematiska. Det är däremot INTE meningen att detta på något sätt ska representera 

underliggande betydelser, känslor, attityder eller liknande utan endast peka ut och visa hur 

språket används, och vad subjekten faktiskt säger.
111

 Meningen är att visa hur DD används av 

respondenterna för att skapa utsagor och påståenden om viss bild av världen och ett 

förhållande till denna världsbild.
112

 

4.5 Sammanfattning av genomförandet 

 Vi använde oss av semi- eller halvstrukturerade intervjuer för att samla in vår data. 

 Efter intervjuerna transkriberade vi dem på ett noggrant men skriftspråkligt sätt för att 

underlätta läsning och användning av dem. 

 Efter upprepade läsningar sorterade vi ”datan” (de utsagor gällande repertoarerna) 

enligt de repertoarer som vi fann vara av intresse för organisationskulturen som togs 

upp av flera eller samtliga av våra respondenter.  

 För analysen använde vi oss av fem stycken utvalda DD för att analysera texten.   

                                                           
108

 Ibid. 
109

 Muller och Whittle, s. 9 (pp. 194) 
110

 Ibid. 
111

 Muller och Whittle, s. 4f (pp. 189f) 
112

 Muller och Whittle, s. 4 (pp. 189) 



Örebro universitet  Filip Klarsten 830919 
FEK C – Uppsats 15hp  Billy Skogh 890111 
VT11 
 

28 
 

5.0 Empiri/ Analys 
Efter upprepande läsning av alla utsagor identifierade vi fem stycken repertoarer som 

uppkom av flera av subjekten, och i vissa fall av samtliga. Dessa repertoarer valdes då ut och 

blev underlaget för vår analys. Vad som är viktigt att poängtera är att dessa repertoarer togs 

upp av subjekten självmant för att svara på de frågor vi ställde angående 

organisationskulturen. Eftersom vi önskade att tolka repertoarerna använde vi oss av våra 

valda DD för att visa på variansen i uttalanden i de olika utsagorna. Detta för att jämföra hur 

de olika subjekten ställer sig i förhållande till repertoarerna samt ser på t.ex. repertoaren 

stress. Detta är något som traditionellt sätt försvinner då många arbeten endast söker likheter 

för generalisering. Vad vår analys visar är hur olika individer samtidigt kan se exakt samma 

sak på flera repertoarer (eventuellt utan att veta om det), och skilja sig markant på andra. 

Denna information kan ge klarhet om hur bitar av organisationskulturen ser ut. 

Intervjuare F är i samtliga utdrag Filip Klarsten och Intervjuare B är i samtliga utdrag Billy 

Skogh. Som vi tidigare i arbetet skrivit har alla subjekt som vi intervjuat fått en på måfå vald 

vokal.  

I gruppintervjun fanns det fyra stycken subjekt som fått vokalerna I, Å, A, U. Resterande 

subjekt som intervjuades individuellt fick vokalerna Y, Ö. E. Ä.  

5.1 Stress 

Repertoaren ”stress” dyker upp löpande under intervjuerna, självständigt från våra frågor för 

det mesta (med ett undantag i intervju med subjekt Ä). Vi kommer exemplifiera detta genom 

utdrag ifrån transkriptionerna som ger en sådan allsidig bild av de uttryckta åstikerna som 

möjligt, men kommer inte kunna använda alla de exempel på denna repertoar som vi fann. 

Repertoaren ”stress” syns allra tydligast under den intervju som utfördes i grupp och därför 

har vi valt att inleda presentationen med denna. 

Grupp intervju 

Utdrag 1 

1. Intervjuare F: Hur skulle ni beskriva en vanlig dag på jobbet ungefär, så där? 

2. Subjekt I : Stress, stress, stress, stress, stress, stress 

3. Intervjuare F: Hahaha 

4. Subjekt Å : Stress, stress, stress 

5. Subjekt I: Förbannad stress,  

6. Subjekt Å: stress 

7. Subjekt I: må dåligt stress 

8. Subjekt Å: Nej, men det är mycket 

9. Subjekt I: det är frustrerande 

”Stress” kom upp vid flera av varandra oberoende tillfällen, och dessutom i flera olika former 

under gruppintervjun. Som ni ser i det första utdraget är det endast två (av fyra) av subjekten 

som talar, detta var ganska genomgående i gruppintervjun med vissa undantag. Vi upplevde 

däremot aldrig någon känsla av att de andra subjekten inte höll med den eller de som talade, 

och i vissa få fall då de faktiskt inte höll med sa de till om detta. Subjekt I uttrycker i rad 7 att 

han mår dåligt av stressen, och detta nämnde samma subjekt vid flera tillfällen under 

intervjun, som vi exemplifierar ytterligare i utdrag 2, men denne var ensam om att uttrycka 
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något slags obehag av stressnivån. Ta tillexempel subjekt Å i utdrag 1, då även denna 

upprepande säger ”stress” som en vanlig arbetsdag på rad 4 och rad 6 men sedan ändrar sig 

till ”Nej, men det är mycket” på rad 8, vilket indikerar att han håller med om att det är 

mycket stress, men ändå inte till en sådan nivå att det faktiskt är ett problem. Subjekt Ås 

formulering i rad 8 kan även ses som ett exempel av en formulering (DD 4), alltså en slags 

sammanfattning för att föra samtalet vidare. 

Utdrag 2 

[Efter en lång monolog om hur Subjekt I ansåg arbetsplatsen vara i dagsläget och hur denne önskar att det egentligen skulle 

fungera frågade vi även de andra subjekten i gruppintervjun, som satt passiva under en lång tid ”hur skulle ni vilja ha det?”] 

10. Intervjuare B: Ni andra då, hur skulle ni vilja ha det? 

11. Subjekt A: Ja man vill ju ha att det fungerar, det måste man ha 

12. Intervjuare B: Mm 

13. Subjekt A: ja jag ser ju mycket efter, ja, produkten, när det blir klart 
14. Intervjuare F: Mm 

15. Subjekt A: Jag har ju tid, jag har ju bara tider det ska vara klart, och då ska det vara klart då också, det finns ju inga undantag. 

16. Subjekt Å: Mindre stressigt vore väll skönt och ja, 

17. Subjekt I: Ja 

18. Subjekt A: sen blir det ju stress 

19. Subjekt I: För det är inte, trivsamt på det sättet just nu, det är, det är att man har en press på sig alltså 

20. Subjekt Å: Mm 

21. Subjekt I: när man är här. Jag har faktiskt, jag är, ärligt talat, jag är stressad när jag kommer hem i två timmar innan jag slappnar av 

22. Subjekt Å: Mm 

23. Subjekt I: Jag känner den här känslan i kroppen fortfarande, tills den släpper på kvällen liksom, när man väl ligger på soffan 

24. Subjekt Å: Försök lämna den där skiten här 

25. Subjekt I: Ja men det blir när man kommer hem 

26. Subjekt Å: Jag vet det är svårt 

27. Subjekt I: man är fortfarande uppe i varv liksom 

28. Subjekt Å: Mm 

Subjekt I uttrycker i utdrag 2 att denne känner stressen ganska länge efter arbetsdagens slut, 

och att det påverkar dennes fritid. Denne generaliserar även med positioneringen (DD 1) 

”man”, genom påståenden som att ”man är fortfarande uppe i varv” på rad 27. Däremot 

använder samma subjekt positioneringen ”Jag”, alltså en personlig ståndpunkt i påståendet 

”känslan i kroppen” eftersom denne uttrycker det som att ”Jag känner” och inte någon 

generell term som ”man” eller ”vi” på rad 23. Subjektet byter flera gånger mellan 

positioneringarna ”jag” och ”man”. Subjekt I använder sig även av autenticitet (DD 5) då 

denne motiverar sin upplevda stress genom att exemplifiera detta med sin personliga 

övertygelse på rad 21, 23, 25 och 27. 

Subjekt A uttrycker även denne i utdrag 2 en upplevelse av stress med dead-lines som ska 

uppfyllas, någonting subjekten i gruppintervjun vid separata tillfällen uttryckte som 

oresonabla dead-lines dessutom. Det är däremot viktigt att peka ut att denne inte uttrycker en 

upplevelse av obehagliga stressnivåer utan att ”sen blir det ju stress” (rad 18) som att det är 

ett faktum som denne accepterar, alltså ett exempel på utomstående förhållande (DD 2). 

Subjektet generaliserar däremot inte dessa ”tider det ska vara klart” med någon annan 

positionering (DD 1) som ”vi” eller ”man” utan håller sig till ”jag” och talar alltså endast 

utifrån sig själv, trots att flera under intervjuns gång (och innan detta) uttrycktes dessa 

tidskrav som någonting samtliga subjekt under gruppintervjun arbetade efter. 
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Subjekt Å uttrycker en önskan om mindre stress, men uttrycker det som att det ”vore skönt” 

(rad 16), alltså inte nödvändigt. 

Utdrag 3 

29. Intervjuare B: Hur är atmosfären här på jobbet? 

30. Subjekt I: Bra faktiskt, 

31. Subjekt Å: Mm 

32. Subjekt I: vi som har jobbat här, så här, vi som är vi är jävligt samspelta, 

33. Subjekt Å: jaja 

34. Subjekt I: vi vet allt om alla liksom, det är skoj och skämt, det är aldrig tjafs och bråk mellan oss, inte med någon egentligen 

35. Subjekt Å: Nej 

36. Subjekt U: Nej 

37. Subjekt I: Även de nya som kommer, de trivs ju, det är ju avslappnat, även fast det är stressigt så är det lugnt och skoj, man kan skoja 

38. med varandra. Och så där 

39. Subjekt U: Jag kan säga så här, dom som kommer in som ny här 

40. Subjekt I: Dom vill komma hit igen 

41. Subjekt U: Ja dom vill komma hit igen 

42. Intervjuare F: Haha 

43. Subjekt U: Det är det roligaste företaget man kan jobba på 

44. Subjekt I: Ja precis. 

I utdrag 3 får vi däremot en motsägande bild av subjekt I, som tidigare uttryckte ett obehag av 

stressnivån säger nu istället att trots att det är mycket stress är det även ”avslappnat” på rad 

37 (till skillnad från rad 7, 19, 21, 23, 25 och 27). Subjekt I uttrycker däremot en medvetenhet 

om denna motsägelse på rad 37 och 38 men tycks inte göra något större försök att motivera 

denna motsägelse. Subjektet använder även positioneringen (DD 1) ”vi” och förklarar denna 

samspelta grupp med ”vi som har jobbat här, så här” på rad 32, men nämner även gruppen 

”de nya” och påstår att de ”trivs” på rad 37. Subjekt I påstår tillsammans med Subjekt U att 

”dom” nya som kommer till företaget vill komma tillbaka (rad 40). 

Utdrag 4.  

45. Intervjuare F: Skulle ni vilja påstå att ni har förändrats under er tid här på företaget? 

46. Subjekt I: Jaaa absolut, till det bättre 

47. Subjekt Å. Jaaa 

48. Subjekt U: jaaa 

49. Subjekt A: jaa 

50. Subjekt I: Allt har ju blivit bättre. 

51. Subjekt Å: Man växer ju som människa. 

52. Subjekt U: Ja det gör man 

53. Subjekt Å: Man klarar ju stressnivåer nu. 

54. Subjekt I: Haha 

55. Subjekt U: Man blir bra härdad. Klarar man det här så klarar man mycket annat. 

56. Subjekt I: På ett par tre år så klarar man vad som helst. 

57. Intervjuare F: haha 

58. Subjekt Å: Och det är ju bra, det som inte dödar det härdar. 

Den enda som egentligen aldrig nämner ordagrant stress är subjekt U, fast det verkar ändå 

som att denne instämmer, eftersom subjekt U ändå i utdrag 4 (rad 55) påstår att ”man blir bra 

härdad” (utomstående förhållande, DD 2) av att jobba vid företaget i fråga. Notera även att 

subjektens diskussion kring stresstålighet och ”härdande” är positionerat av ordet ”man” 

istället för ”vi” eller ”jag”, en generaliserande term som även involverar individer utanför den 

grupp vi var inne i rummet just då. Subjekt U (rad 55) använder även utomstående 

förhållanden då denne lägger fram att ”man blir härdad” som faktum, och inte beroende av 

individen. 
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Utdrag 5 

59. Intervjuare B: Om ni skulle förändra något på [företaget], nu när den nya VD:n kommer, vad skulle det vara? 

60. Subjekt A: Planeringen garanterat 

61. Subjekt I: Planeringen, översikt och framåtseende 

62. Subjekt U: Vi kan ju inte ligga i sista minuten och jobba heeela tiden. 

63. Subjekt I: Vill dom att det skall funka liksom, skall vi hålla på och sönderstressa oss på varenda jävla projekt eller skall vi vara med i  

64. matchen hela tiden och, eller ha ordning och reda hela tiden. För nu finns ju stressen alltid, klart man skall stressa för att få ihop  

65. grejer, men inte så här mycket, Man ligger efter så mycket och fortsätter att ligga efter vecka efter vecka. 

66. Subjekt U: Bättre framförhållning. 

67. Subjekt I: Det är skillnad av att vara stressad och når målet och att du stressar som fan och du kommer aldrig att nå målet, det är det 

68. sämsta som finns. För nu mår du dåligt för fan, för du når aldrig målet. 

69. Intervjuare F: Och så är fallet nu? 

70. Subjekt I: Ja precis, för om du når målet då får du belöning och du mår bra, och du säger att, du klarade det och du skall fan göra det  

71. igen. 

Här ser vi att Subjekt I anser att det ska vara stress (rad 64-65) men att nivån av stress i 

nuläget inte är önskvärd (rad 63, 64-65, 68 och 70-71). Denne använder positioneringen (DD 

1) ”vi”, en generalisering som vi tolkar ska gälla avdelningen den ”operativa kärnan”. 

Subjekt I påstår även att det är skillnad mellan att stressa då målet nås och då målet aldrig 

kommer gå att nå (rad 67-68). Denne tycks även anse att stress kan vara motiverande, ifall 

målet nås (rad 70-71). Subjekt I säger att ”man ligger efter” med positioneringen (DD 1) 

”man”, då vi tolkar det som att subjektet genraliserar att arbetarna på företaget samtliga 

”ligger efter” (rad 65). På rad 63 ifrågasätter Subjekt I ifall ”dom” vill att det ska fungera, då 

vi ser ”dom” som en referens till ledningen. 

Intervju med Y 

Utdrag 1 

72. Intervjuare B: Hur skulle du beskriva en vanlig dag på jobbet? 

73. Intervjuare F: Du har svarat lite men det är, många frågor är väldigt lika men det är för att få många dimensioner på det då  

74. Subjekt Y: Ja men, det är fullt upp.  

75. Intervjuare B: Haha 

76. Subjekt Y: Nej, men det är mycket.  

Under denna intervju ser vi exakt samma kommentar som ”subjekt Å” sa under 

gruppintervjun (gruppintervju, utdrag 1, rad 8), alltså ”Nej, men det är mycket” på rad 76. 

Subjektet tar även denne upp att ”det är fullt upp”, det behöver inte nödvändigtvis vara stress 

subjektet hänvisar till, men det är vårt intryck av vad individen menade. Det är i vilket fall ett 

uttryck som hänvisar till tidsbrist, vilket antyder en upplevd stress, dessutom nämnde 

subjektet stress självständigt vid andra tillfällen under intervjuns gång som vi exemplifierar i 

utdrag 2. Även denna gång kan ”Nej, men det är mycket” (rad 76) ses som en formulering 

(DD 4) trots att det inte fanns flera individers påståenden att summera, eftersom det ändå för 

samtalet vidare och dels ifrån ämnet med att ”det är fullt upp” (rad 74) men ändå bekräftar 

subjektets tidigare påstående. 

Utdrag 2 

77. Intervjuare F: Skulle vem som helst trivas här?  

78. Subjekt Y: Och jobba på verkstad eller?  

79. Intervjuare F: Rent generellt 

80. Subjekt Y: Jag tror att kan man hantera lite stress,  

81. Intervjuare F: Mm  

82. Subjekt Y: då kan vem som helst trivas här. Men, det finns, i och med att det går upp och ned och det är, hela tiden är det tidspress mer 

83. eller mindre så måste man klara av viss stress för annars kommer man inte trivas. 
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84. Intervjuare F: Mm 

85. Subjekt Y: Det är jag rätt säker på. För det ingår liksom lite i jobbet, som vi har det. Det är den, som det ser ut i branschen så är det ju, 

86. det är väldigt kort ifrån det att man får jobben  

Här uttrycker subjekt Y stress ordagrant, och att ”man måste klara viss stress” (rad 83) för att 

trivas på arbetsplatsen. Subjektet säger däremot att nivån av stress skiljer sig över tid, men att 

det alltid ändå finns en tidspress. Även denna individ uttrycker det som ett faktum att det är 

stress (som subjekt A i gruppintervjun, rad 18) men lägger till, ”som vi har det”, som att 

uttrycka en medvetenhet om att det inte måste vara så men att det ändå är ett faktum på 

företaget i fråga. Däremot hänvisar subjektet samtidigt detta till att vara branschstyrt (rad 85), 

alltså utom företagets egentliga kontroll, alltså ett utomstående förhållande (DD 2), vilket 

förflytta ansvaret från företaget till branschen. 

Intervju med Ä 

Utdrag 1  

[Ursprungs frågan var ”hur skulle du beskriva en vanlig dag på jobbet?” då subjektet tog upp ’press’ självmant] 

87. Intervjuare B: Är det mycket press? 

88. Subjekt Ä: Eh, ja  

89. Intervjuare F: haha 

90. Intervjuare B: Eftersom du sa att man blir frustrerad och så 

91. Subjekt Ä: nej men det finns ju press att, när det blir, när det blir lördag – söndag och en helg att man hellre vill ut och spela fotboll  

92. med grabben  

93. Intervjuare F: Mm  

94. Subjekt Ä: men det så känns det, har man en press bakom sig att jag borde ha jobbat  

95. Intervjuare F: Mm.  

96. Subjekt Ä: Och jag försöker lära mig det att skita i jobbet dom flesta lördagarna/söndagarna utan att känna pressen så jag ska börja  

97. testa  att inte ha datorn med mig någon helg. Annars jobbar jag inte extremt mycket så på helgerna men det blir ju konstant press för 

98. man ligger efter.  

99. Intervjuare B: Skulle du säga att det är stressigt arbete?  

100. Subjekt Ä: Ja jag tror att jag, har lite halv stressigt. Men det tror jag dom flesta tycker också. Man jobbar ju och gör så gott man kan,  

101. och sen så, tror jag dom flesta känner i sitt arbete att man borde ha gjort lite bättre. Så att jag tror, att jag har press lika mycket som  

102. någon annan har press, sen när det beror på, ja, vad  man sätter för press på sig. 

Under intervju 4 tog subjektet upp det denne kallade ”press”. Men notera att i slutet av 

utdraget då vi ställde frågan ”Skulle du säga att det är stressigt arbete?” (rad 99) använder 

denne ordet ”stressigt” en gång (rad 100) för att sedan återgå till att säga ”press” (rad 101-

102). Av denna anledning tror inte vi att subjektet menar att det är någon skillnad mellan 

begreppen. Detta subjekt exemplifierar nivån av “press” med en koppling till att spendera tid 

med familjen på helgen (rad 91-92), vilket kan tolkas som autenticitet (DD 5) eftersom 

dennes ”metafor” för nivån av ”press” är så pass personlig som den läggs fram. Subjektet 

generaliserar även känslor av att individen hade kunnat prestera bättre i sitt arbete över ”dom 

flesta” (rad 100, positionering) och att ’pressen’ inte gäller endast för denne eftersom denne 

har ”press lika mycket som någon annan” (rad 101-102), men menar även att det finns en 

subjektiv del i den upplevda nivån av press eftersom denne säger att ”det beror på, ja, vad 

man sätter för press på sig” (rad 102). Ifall Subjektets positionering (DD1) av ”dom flesta” i 

detta fallet innebär ”dom flesta på företaget” skulle detta vara en kategorisering (DD 3) med 

förväntningar på gruppen ”de anställda på företaget”, vi har däremot inget belägg för vad 

subjektet menar med ”dom flesta” eftersom detta även skulle kunna vara till exempel ”de 

flesta människorna” mer generellt och då även inkludera individer utanför denna grupp.  
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Intervju med E 

Utdrag 1 

103. Intervjuare F: Hur skulle du beskriva en vanlig dag på jobbet? 

104. Subjekt E: Intensiv. Nej men det är ju jätte... jaaa, givande, roligt och man känner liksom som man lär sig något varje dag. 

Subjektet svarade snabbt med inget mer än ”intensivt” (rad 104) på frågan hur de skulle 

beskriva en vanlig dag på jobbet. Även denna gång tolkar vi detta som ett uttryck för stress 

eftersom subjektet även nämner stress vid andra tillfällen (se utdrag 2). En positiv inställning 

till arbetet uttrycks däremot samtidigt med att arbetet är ”givande, roligt och man känner 

liksom att man lär sig något varje dag” (rad 104). 

Utdrag 2 

105. Intervjuare B: Skulle vem som helst trivas här?  

106. Subjekt E: Nej, det tror jag inte. Det har vi ju bevis på flera gånger. Det är väldigt hektiskt, stressigt, och man måste vara stresstålig, 

107. och kunna ta egna beslut. 

Precis som intervju subjekt Y menar subjektet i intervju E att man måste vara stresstålig (eller 

”klara viss stress”, rad 83) för att trivas på företaget i rad 106. Subjektet kallar arbetet väldigt 

hektiskt och stressigt i rad 106, tillsammans med kravet att ”kunna ta egna beslut” framstår 

nästan arbetsplatsen som kaotisk, men det verkar ändå som att subjektet trivs med arbetet 

eftersom denne även kallar det ”roligt”, ”givande” och påstår att ”man (generalisering) lär sig 

något varje dag” i utdrag 1, rad 104. Positioneringen (DD 1) på rad 106 är även intressant 

eftersom subjektet börjar med ”Det tror jag inte” men fortsätter med att förklara att ”det har 

vi ju bevis på flera gånger”. Detta byte i positionering underbygger att detta bevis för att inte 

alla skulle trivas på företaget inte är personligt utan något som ”vi” gruppen är medvetna om, 

vilka ”vi” preciseras dock aldrig. Att subjektet påstår att ”man måste vara stresstålig och 

kunna ta egna beslut” (rad 106-107) för att trivas på företaget är ett exempel på en 

kategorisering (DD 3) med förväntningar och krav på medlemmar i gruppen ”anställda på 

företaget” eller åtminstone ”anställda som trivs på företaget”. 

Intervju med Ö 

Den enda som inte självmant tar upp stress eller någon variant av det var subjektet Ö. Detta 

tolkar vi däremot inte och subjektets åsikt uteblir därför snarare än klassas som om en åsikt 

som säger att det inte finns, vi vet ju faktiskt inte denna individs åsikt. För att förtydliga kan 

vi använda generella termer så som att subjektet alltså placeras som ”neutral” istället för 

varken ”för” eller ”emot”. 

5.1.1 Stress – Jämförelse 

Som vi ser finns det en genomgående ställning till stress, stress nämns inte alltid som 

någonting negativt, utan snarare som ett faktum av de flesta (utomstående förhållande, DD 2) 

som vi ser exempel på i rad 18, 55. Subjekt Y förflyttar även ansvaret för stressen ifrån 

företaget till att vara en effekt av branschen (rad 85). 

Den enda som ordagrant upplever obehag av stressen är Subjekt I, som menar att det är 

frustrerande och svårt att släppa stress känslorna när arbetsdagen är slut (rad 21, 23, 25 och 

27), men subjekt Ä menar även denne att det är svårt att släppa arbetet och känner även att 
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det påverkar familjelivet (rad 90-91), men lägger även till att det är till viss del subjektivt, 

baserat på hur mycket ”press” individen lägger på sig själv (autenticitet, DD 5). Vi tolkar det 

däremot inte som att Subjekt I menar att det inte ska finnas stress, och det framträder på rad 

64-65 att denne faktiskt tyckar att det ska vara stress, det tycks vara nivån av stress Subjektet 

upplever obehag av (rad 67-68). Subjekt I påstår även att stress tillsammans med att nå målen 

kan vara motiverande (rad 70-71). 

En intressant kategorisering (DD 3) av att en individ måste vara ”stresstålig” (rad 105) eller 

kunna ”hantera stress” (rad 80 och 82-83) framträder av subjekten E och Y för att ”trivas på 

arbetsplatsen”. Detta bör sättas i relation till Subjekt U som påstår att ”man blir bra härdad” 

(rad 55) och Subjekt I som säger att ”på ett par tre år så klarar man vad som helst” (rad 56) 

men det kan även vara det samma Subjekt Å antyder med påståendet om ”man klarar ju 

stressnivåer nu” (rad 53), där användandet av ordet ”nu” är avgörande för att tolka det som 

”tillskillnad från förut” vilket skulle styrka Subjekt U och Is påståenden och samtliga av 

dessa tre använder positioneringen (DD 1) ”man” som är generell för vilken individ som helst 

som kommer till eller befinner sig på arbetsplatsen. 

5.2 ”Vi och dem” 
Den andra repertoaren som vi har identifierat är synen på sin roll och faktorn ”vi och dem”. 

Detta innebär främst synen de anställda har på synen mellan de i ledningen och de som jobbar 

i den operativa kärnan, men till viss del mellan andra i företaget. Även då intervjusubjekten 

tar upp självständigt att de upplever eller har upplevt ”vi och dem” innefattas av denna 

repertoar. Denna repertoar kommer naturligtvis involvera DD 3 kategorisering väldigt 

mycket eftersom repertoaren kretsar kring just skillnader mellan grupperingar inom företaget. 

Dessutom bör vi varna för ganska många censureringar eftersom i dessa utdrag nämns ofta 

avdelningar och positioner inom företaget som är branschspecifika, och därför har vi valt att 

censurera dem för att prioritera anonymiteten över specifika ord som ändå inte är av intresse 

för undersökningen och våra repertoarer. 

Gruppintervju 

Utdrag 1 
1. Intervjuare F: Skulle vem som helst trivas här, på det här företaget? 

2. Subjekt Å: Ja, ja i stort sett 

3. Subjekt U: Ja 

4. Subjekt Å: Tror nästan det 

5. Intervjuare F: Ja 

6. Subjekt I: Efter ett tag men måste komma in i det 

7. Subjekt Å: Ja man måste nog komma in i det först, sen måste man ju vara lite verkstadskille också 

8. Intervjuare F: Ja 

9. Subjekt I: Ja, man måste vilja hålla på så 

10. Subjekt Å: Jag menar 

11. Subjekt I: man får ju inte vara fin i kanten 

12. Subjekt Å: Kungen och Sylvia skulle ju inte trivas här tror jag 

13. Subjekt I: Nej, man måste gilla att bli skitig liksom 

14. Subjekt U: Nej jo, det, det vette fan 

15. Subjekt Å: Nja kanske 

16. Subjekt U: Kungen han skulle nog gilla det 

17. Intervjuare  B: Haha 

18. Subjekt I: förstår du hur jag menar, arbetare funkar ju bra här alltså, 

19. Subjekt Å: Mm 
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20. Subjekt I:  Man måste bli skitig, och tåla skoj och så där, är man kontorskille trivs man nog inte här, det blir liksom lite ”nja” och så  

21. här 

22. Intervjuare  F: Mm 

23. Subjekt I:  För det är ju mycket skämt och skoj och så där här 

24. Intervjuare  F: Högt i tak? 

25. Subjekt I: Ja det är lite den jargongen liksom, det är lite tufft så där. 

Subjekten i gruppintervjuns utdrag 1 tycks tolka frågan som att det endast gäller den 

avdelning av företaget vi kallar ”operativa kärnan” eftersom ”man måste bli skitig” (rad 20) 

och ”är man kontorskille trivs man nog inte här” (samma rad) med flera exempel (rad 7, 11, 

12 och 18) då företaget ändå har ett kontor med anställda tycks denna grupp bli uteslutna ur 

formuleringen ”trivas här, på det här företaget?”. 

Subjekten visar här tydligt kategorisering (DD 3) då subjekt Å i rad 7 påstår att ”man måste 

ju vara lite verkstadskille också”, medan Subjekt I säger samma sak fast omvänt med ”är man 

kontorskille trivs man nog inte här” i rad 20 och påstår att ”arbetare funkar ju bra” i rad 18. 

Vad som kännetecknar en ”verkstadskille” exemplifieras även av Subjekt I med ”man får ju 

inte vara fin i kanten” (rad 11), ”man måste gilla att bli skitig liksom” (rad 13) och ”tåla skoj” 

(rad 20). 

Subjekt Å använder även metaforen ”Kungen och Silvia skulle ju inte trivas här” (rad 12) 

som metafor för motsatta sidan till ”verkstadskille” som samma person kallar det i rad 7. 

Subjekt U skämtar däremot om att kungen troligen skulle tycka om att arbeta på företaget 

(rad 16), detta tar vi ingen ställning till ifall det är att instämma med metaforen eller inte. 

En annan sak vi önskar att peka ut är att samtliga grupperingar som skulle eller inte skulle 

trivas på företaget (med undantag från ”arbetare” i rad 18) hänvisas till som ”kille” 

(”verkstadskille” resp. ”kontorskille”). 

Utdrag 2  
26. (Vi diskuterar traditioner på företaget.) 

27. Subjekt A: Vi var på drakbåtsfestival. 

28. Subjekt U: Finns den kvar? 

29. Subjekt A: Drakbåtsfestivalen? 

30. Subjekt I: Det var längesen 

31. Subjekt A: Det blev go-cart istället sen 

32. Subjekt I: Precis 

33. Subjekt Å/U/A: Ja ja 

34. Subjekt I: Den nya VD:n kom och, då åkte dom, körde dom, sa dom, satte upp lappar om GOLF. 

35. Subjekt Å: Mmm 

36. Subjekt I: Vem fan i verkstaden spelar golf? Det är bara de här grabbarna här uppe. 

37. Subjekt Å: Vi skulle ha åkt med och tagit med bandyklubbor då och sen.. 

38. Intervjuare F: Haha 

39. Subjekt I: Vi är ju inte det.. 

40. Subjekt Å: Det skulle ha varit skitroligt! 

41. Subjekt I: Vi är ju inga golfkillar så, visst jag skulle kunna prova men, jag är inte så, jag gillar det ju inte 

42. Intervjuare F: Nej jag har fan... 

43. Subjekt I: det är inte jag liksom 

44. Intervjuare F: nej 

45. Subjekt I: Det är ingen verkstadsgrej, om du tänker efter, det är skillnad, det är ju det. 

Subjekt I står för ännu en kategorisering (DD 3) i utdrag 2 i och med att påstå att golf inte är 

en ”verkstadsgrej” i rad 45, samma subjekt kategoriserar även verkstaden som inte 

”golfkillar” tillskillnad ifrån ”grabbarna här uppe” (ledningen) som verkar vara ”golfkillar”. 



Örebro universitet  Filip Klarsten 830919 
FEK C – Uppsats 15hp  Billy Skogh 890111 
VT11 
 

36 
 

Positioneringen (DD 1) i Subjekt Is påstående om att ”vi är inga golfkillar” (rad 41) hänvisar 

till en grupptillhörighet med ”verkstaden” och ”de här grabbarna” (rad 36) som medlemarna i 

gruppen vi kallar ”ledningen”. Subjektet byter även positionering då denne säger att ”jag 

skulle kunna prova” (rad 41), alltså generaliserar inte påståendet över resten av gruppen, som 

vi tolkar som att vara öppen för att prova på golf (som inte är en ”verkstadsgrej”) är 

personligt för subjektet och inte nödvändigtvis någonting som resten av gruppen skulle vara 

öppna för. 

Intervju med E 

Utdrag 1 

46. Intervjuare B: Hur skulle du beskriva stämningen? 

47. Subjekt E: Den tycker jag är bra. Det är lättsamt, vi har väll några stycken komiker som livar upp. Det känns bra, det är en grupp i alla 

48. fall. Så känns det. 

49. Intervjuare B: Du tycker alltså att hela företaget är en gemensam grupp? 

50. Subjekt E: Inte hela företaget, det har ju blivit lite så att här inne är en grupp, där ute är det en grupp och på [extern arbetsplats] är det 

51. en grupp. Man träffas ju inte så ofta. 

52. Intervjuare F: hade du önskat det skulle vara mer kompis här uppe? 

53. Subjekt E: Ja det tror jag, lite mer i alla fall. Ibland är det lite stelt och att man känner att man inte har något gemensamt med någon,  

54. men man  trivs ju med sina arbetsuppgifter och så. 

Subjektet tycks initialt uttrycka i utdraget att det är en gemensam grupp på företaget (rad 47-

48), dock uttrycker subjektet att detta inte var det denne menade då vi frågar specifikt om 

hela företaget. Då framgår det istället att subjektet tydligt identifierar tre olika grupper. Detta 

leder till att positioneringen (DD 1) ”vi” (rad 47) gäller en enskild grupp på företaget (det 

subjektet kallar ”här inne är en grupp”, rad 50). ”Här inne” och ”där ute” i rad 85 är troligtvis 

hänvisningar till ”ledning” och ”operativa kärnan” respektive. Intervjuare F följer upp frågan 

med att fråga om det finns något intresse eller önskemål om en större gemenskap på företaget 

(rad 52) och subjektet berättar att det upplevs lite stelt ibland samt att subjektet inte upplever 

den inte har någon gemensamt med någon (rad 53), vem eller vilka dessa ”någon” är tolkar vi 

som medlemar av de andra grupperna baserat på subjektets tidigare positionering i rad 47 

samt identifikation av grupper i rad 50. 

Utdrag 2 

55. Intervjuaren F: Vad har du för förväntningar på den nya chefen, här? 

56. Subjekt E: Ja, jag önskar ju då att för det första, att han är väldigt mer aktiv, mer ute i [operativa kärnan] och styrt upp, för det känns att 

57. man hela tiden måste ut med pekpinnen, för det mesta där nere. För att dom skall jobba bra, jag tror att dom jobbar bättre om dom är 

58. styrda. För man ser direkt att på arbetsmoralen om det är lite att göra, då blir det inget gjort, även det som skall göras… 

Vid förfrågan om förväntningarna på den nya chefen så dyker operativa kärnan upp som en 

grupp. Kategoriseringen (DD 3) som uttrycks här är tydlig då subjektet påstår att ”dom 

jobbar bättre om dom är styrda” (rad 57-58), och förväntningarna på denna grupp tycks vara 

att de är generellt odisciplinerade eftersom ”man hela tiden måste ut med pekpinnen” (rad 

57). Subjektets positioneringen (DD 1) är däremot personlig relativt genomgående (rad 56-

57) förutom då ”man hela tiden måste ut med pekpinnen” (rad 57) och ”för man ser direkt” 

(rad 58) vilket antyder att det inte nödvändigtvis är en viss individ som måste vara den som 

går ut med ”pekpinnen” (rad 57) och dessutom inte nödvändigtvis just denna individ (Subjekt 

E) är den som gör det. och att det inte är en personlig upplevelse att ”inget blir gjort” då det 

är lite att göra (rad 58), men att önskan subjektet uttrycker (rad 56) och iden om att ”dom 
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jobbar bättre om dom är styrda” (rad 57) är personliga, eller åtminstone uttrycks från ett 

personligt perspektiv. Att positionera sig i jämförelse med ”dom” ger även ett intryck av att 

subjektet inte räknar in sig själv i att jobba bättre om denne är styrd, alltså blir detta 

karaktäristiskt för gruppen i den operativa kärnan (rad 56-58). 

Intervju med Y 

Utdrag 1 

59. Intervjuaren F: Känner du att du får stödet som du behöver, är, är klimatet så bra här att.. det.. 

60. Subjekt Y: Ja det som jag kan säga, vi har väll, vi har väll haft en, det har varit en viss, känsla av att det är ”vi och dom”,  

61. Intervjuare F: Alltså verkad och kontor eller? 

62. Subjekt Y: det har funnit verkstad och kontor, det har varit väldigt mycket, det är en enhet där som är verkstad, så har vi en enhet som 

63. är kontoret, så har vi en enhet som är [extern arbetsplats]. 

64. Intervjuare F: Mm 

65. Subjekt Y: Istället för att alla ska samarbeta så har det varit lite ”vi och dom”, ” ”ja men NI klarar inte av det där”, men det känns lite 

66. som att det är, det blir bättre och bättre. Jag försöker att ha en närmare dialog med dom. 

Under denna intervju dyker ”vi och dom” (rad 60) upp ordagrant. Subjektet anser att det har 

blivit bättre sen tidigare men formuleringen ”det blir bättre och bättre” (rad 66) antyder att 

det ännu inte är ”bra” eller i alla fall så bra som det kan vara. Denne antyder även att det 

existerar en nedvärderande ton och menar parter inte upplever att den motsatta parten är 

förmögna att klara av vissa uppgifter (rad 65). Dessutom är positions (DD 1) ändringen i rad 

60 intressant då subjektet börjar svaret med ”jag kan säga”, går över till ”vi har väll” och 

slutar med att inte ha någon egen positionering då denne säger att ”det har varit” vilket gör 

påståendet positionslöst och vi tolkar det som att detta är för att ingen individ eller grupp 

framställs som ansvarig eller som offer eller gärningsman till denna ”vi och dom” känsla 

subjektet beskriver, samt att denne inte antar någon som helst ställning till påståendet. Enda 

gångerna subjektet faktiskt använder någon typ av positionering (DD 1) i utdrag 1 är när 

denne säger att ”vi har” olika avdelningar (rad 62-63), då ”vi” gruppen borde vara företaget 

och då subjektet använder även ”jag” i påståendet om en närmare dialog (rad 66), vilket 

antyder att denne är ensam om att försöka ha en ”närmare dialog” mellan ”enheterna”, och då 

troligtvis speciellt med de avdelningarna som subjektet inte anser sig själv tillhöra eftersom 

denne refererar till de subjektet försöker ha en närmare dialog med som ”dom”. 

Utdrag 2 

67. Intervjuare B: Hur skulle du säga att stämningen är? 

68. Subjekt Y: Allt som oftast är det väldigt bra stämning, det är när det har varit, när det har varit som mest 

69. Intervjuare F: Mm 

70. Subjekt Y: som mest tidspress. De, alla har ju varit pressade mer eller mindre här. I slutet på vintern kan man säga, då är det klart att 

71. det är svårt att hålla uppe stämningen helt 100 liksom. Det, allt som oftast är det riktigt bra stämning.  

72. Intervjuare F: Både på [operativa kärnan] och här uppe? 

73. Subjekt Y: Ja det tycker jag. Det har varit en del, en del gnäll på [operativa kärnan] och det är det väll fortfarande. [Operativa kärnan] 

74. handlar väldigt mycket om pengar kan man väll säga, 

75. Intervjuare F: Mm 

76. Subjekt Y: löner. Det är återkommande, det kommer frågor varje dag, ifrågasätter varför den har betalt så här, den har inte nå... Och 

77. det gäller några få tjänster som är tillsatta där, det är frågetecken runt varför personerna inte har fått löner enligt det som står i avtalet 

78. utan man har fått lite mer, eller man har fått ett visst påslag. 

Subjektet menar att den ”operativa kärnan” är väldigt fokuserad på pengar, och isolerar detta 

till just den avdelningen (kategorisering, DD 3, rad 73-74) och på grund utav vissa faktorer, 

alltså ingenting denne menar finns generellt på företaget. Positioneringen (DD 1) ”man” i rad 
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73-74 tolkar vi som att subjektet försöker ta personligt avstånd ifrån påståendet om att 

”[operativa kärnan] handlar väldigt mycket om pengar”. Subjeket påstår även att frågor och 

ifrågasättandet av pengar och löner är återkommande och inte enstaka isolerade händelser i 

rad 76. 

Intervju med Ö 

Utdrag 1 

79. Intervjuaren B: Finns det någon "[företaget]" jargong?  

80. Subjekt Ö: Vi har ju en grej som [nuvarande VD] körde igång som heter team [företaget] skulle man nog kunna kalla jargong. Den har 

81. varit borta ett tag, men börjar nog komma tillbaka. 

82. Intervjuare F: Vad innebär team [företaget]? 

83. Subjekt Ö: Man jobbar ihop, att man är team som jobbar, så inte var och en sitter i sin kammare, utan man som team försöker lösa 

84. allting. Och det har varit, man haft svårigheter att få ihop, men jag tror att vi kommit tillbaka, att man är ett team, en plan. en  

85. organisation. Sen är lite beroende på VD:n som kan styra det här. För det finns ju individualister, kanske äldre. Så det kan vara svårt att 

86. komma in som VD när det finns sådana som har jobbat här i [många] år. Som har sina regler. [ca 40 ord censurerat av anonymitetsskäl]. 

87. Men jag tycker nog att vi har en bra sammanhållning. Jag är ganska… bra, gubbarna och kontoret har en väldigt bra kontakt med 

88. varandra, så det är inte kontoret och tillverkarna. Här är man ett, ett gäng. Och det har då gjort att vi har vissa gruppledare, en  

89. [position], det är ju en procedur som måste fungera det är ju [tekno avdelningen] som måste fungera och ligga rätt långt före för att  

90. skicka ritningar till [operativa kärnan] för att få detta att fungera, det är detta som kanske är det stora. 

Subjektet återger att aktioner för ett närmare och bättre samarbete mellan avdelningar har 

införts genom vad subjektet kallar team [företaget], men att det däremot har ”varit borta ett 

tag” (rad 80-81), en förklaring till varför eller hur detta ”team [företag]” har varit borta eller 

nu återkommer (rad 81) uteblir däremot. Subjektet förklarar att ”team [företag]” innebär att 

hela företaget samarbete för att ”lösa allting” (rad 83-84). Positioneringen (DD 1) ”man” 

generaliserar att ”jobbar ihop”, ”att man är ett team” och att ”lösa allting” (rad 83-84), 

däremot används inte ”vi” som hade varit den företagsspecifika generaliseringen och det är 

därför möjligt att ifrågasätta ifall subjektet anser sig själv leva upp till ”team [företag]”? 

I påstående om att det är ”ganska bra sammanhållning” (rad 87) använder subjektet 

positioneringen (DD 1) ”Jag”, alltså försöker inte generalisera upplevelsen av en bra 

sammanhållning utöver flera än sig själv. Denne påstår även att ”gubbarna” (som han senare 

kallar ”tillverkarna”) och ”kontoret” har en ”väldigt bra kontakt med varandra” och att hela 

arbetsplatsen är ”ett gäng” (rad 87-88). Detta påstående lämnas positionerings löst, vi tolkar 

detta som att subjektet inte inkludera sig själv i någon av dessa grupper, och då per effekt inte 

inblandad i denna ”bra kontakt” (rad 87). 

Intressant för just denna undersökning (men mindre för just repertoaren ”vi och dom”) är att 

subjektet påstår att det kan ha varit svårt att komma in som VD eftersom det finns 

”individualister” och de som har jobbat så pass länge att de ”har sina regler” (rad 85-86), 

subjektet har däremot ingen egen positionering (DD 1) i detta påstående, och därför ställer 

sig neutral till att ingå i gruppen ”individualister” (rad 85) eller de som har ”jobbat här i 

[många] år” (rad 86) eller inte. 

Intervju med Ä 

Precis som Subjekt Ö i stressrepertoaren är inte Ä inte inkluderad i denna repertoar. Eftersom 

denne inte tog upp det självmant. Alltså uteblir dennes åsikt angående ”Vi och dom”.  
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5.2.1 ”Vi och dem”- jämförelse 

Flera tydliga kategoriseringar (DD 3) kom fram under intervjuerna, till exempel då subjekten 

i gruppintervjun på raderna 7, 11, 12, 13, 18 och 20 om att man måste vara en viss typ av 

människa (”verkstadskille” eller ”arbetare”) för att trivas i den ”operativa kärnan”. Dessutom 

påstår Subjekt I (på rad 45) att sporten golf inte är en verkstadsgrej till skillnad ifrån 

”ledningen”. Subjekt E ger även denne en tydlig kategorisering då denne antyder på gruppen 

”operativa kärnan” med påståenden som att ”dom jobbar bättre om dom är styrda” (rad 57-

58) samt ”man måste hela tiden ut med pekpinnen” (rad 57). Och slutligen Subjekt Y som 

påstår att ”[operativa kärnan] handlar väldigt mycket om pengar” (rad 73-74). 

Subjekt Y tar även upp just ”vi och dom” (rad 60) men påstår att det ”har varit” (rad 60) och 

påstår senare ”det blir bättre och bättre” (rad 66). Subjekt Ö menar däremot att det i dagsläget 

inte är några ”vi och dom” känslor utan upplever det som att de olika avdelningarna 

(”gubbarna” och ”kontoret”) har en ”väldigt bra kontakt med varandra” (rad 87-88). 

Även Subjekt Ys positioneringar (DD 1) är intressant, då denne i rad 60 går ifrån ”jag” till 

”vi” till att lämna påståendet positioneringslöst, vilket gör att påståendet om ”vi och dom” 

känslan inte peka ut en grupp eller individ i någon aspekt och dessutom gör att subjektet själv 

inte har någon ställning till det. Det samma gäller Subjekt Ys positionering i utdrag 2 då 

denna med possitionering ”man” undviker att ta ställning till påståendet om att ”[operativa 

kärnan] handlar väldigt mycket om pengar” (rad 73-74). Det samma gäller Subjekt Ös 

påstående om att avdelningarna har en ”bra kontakt” (rad 75), även detta påstående lämnas 

positioneringslöst, och subjektet verkar då inte anse sig själv ingå i någon av dessa 

grupperingar, eller den bra kontakt som denne menar finns mellan grupperna. 

Den enda som påstår att hela arbetsplatsen är ”ett gäng” är subjekt Ö på rad 88 medan subjekt 

Y menar att det har varit ”vi och dom” med bristande sammarbete men att det blir bättre på 

rad 65-66. Subjekt E identifierar dessutom tydligt tre olika grupper på rad 50-51 och 

subjekten Å (rad 7 och 12), I (rad 11, 13, 18, 20, 36, 41, 45), E (rad 50, 53, 57-58) och Y (rad 

73-74) gör samtliga kategoriseringar (DD 3) som pekar ut skillnader mellan dessa två 

grupper (ledning och operativa kärnan). 

5.3 Engagemang 
De flesta kommentarer där subjekten nämner eller hänvisar till ”engagemang” är som svar på 

frågor gällande ”vad tycker du kännetecknar en duktig arbetare?”, där engagemang är 

någonting som efterfrågas i anställda på företaget. Det framträder däremot även på vissa 

ställen, och en del tillfällen då vi tolkar det som att svaret beskriver ett engagemang som de 

upplever existerar idag, även dessa har vi valt att ta med för att visa samtliga sidor som 

respondenterna tar upp som berör repertoaren ”engagemang”. 

Vad som menas mer exakt med ”engagemang” är däremot oftast oklart, och få intervjusubjekt 

utvecklar på någonting som kan hänvisas till en definition av detta begrepp. Det är däremot 
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inte ett begrepp där vi är bekväma med att hänvisa till ”ordboksdefinitionen”
113

 eftersom 

denna är mer förvirrande än förtydligande, speciellt i detta sammanhang (se fotnot). 

Vi har av denna brist på en ordentlig och sammanhangs enligt definition tagit med det vi 

subjektivt klumpar samman med begreppet ”engagemang”. Dessa består av ”driv” (rad 2-3), 

”intresse” för arbetsuppgifter eller jobbet (rad 30 och 34-35), ”arbetsmoralen” (rad 59) samt 

”brinner för det man gör” (rad 59) då vi efter diskussion mellan varandra inte kunde skilja 

markant på dessa begrepp. 

Gruppintervju 

Utdrag 1 

1. Intervjuare F: Nu är vi nästan klara, det är några till här. Vad är kännetecknar en duktig arbetare, eller en bra arbetare här? 

2. Subjekt U: Driv 

3. Subjekt I: Driv 

4. Intervjuare F: Mm 

5. Subjekt I: Initiativtagande 

6. Subjekt A: Ja 

7. Subjekt Å: Ja 

8. Subjekt I: Inte står där och glor när han är klar med sin grej då 

9. Subjekt Å: nej precis 

10. Subjekt I: utan han ska se vad som finns att göra, hoppa på nästa grej bara. 

11. Subjekt A: Engagemang liksom 

12. Subjekt U: Det bästa det, det bäst är om han är sin egen arbetsledare 

13. Subjekt Å: Ja precis 

14. Intervjuare F: Det är klart 

15. Intervjuare B: Mm 

16. Subjekt U: Han vet vad fan han ska göra när han är klart det, behöver ingen 

17. Subjekt Å: Behöver inte ha någon arbetsledare liksom det är 

18. Subjekt I: Och engagemang 

19. Subjekt Å: Ja om han liksom kan.. 

20. Subjekt I: för det fattas hos många, engagemang 

21. Subjekt Å: Kastar sig över saker och se vad som... 

22. Subjekt I: Kan göra det som man har sagt till att gör det man har sagt att de ska göra, men sen gör de inte mer, då fattas det engagemang 

23. tycker jag. 

24. Intervjuare F: Mm 

25. Intervjuare B: Mm 

26. Subjekt I: För han ska kunna hoppa på nästa del själv, och han vet ju vad som ska göras liksom, 

27. Intervjuare F: Mm  

28. Subjekt I: då måste man säga åt han, måste säga åt han, måste säga åt han hela tiden.  

Subjekten U och I börjar med att efterfråga ”driv” (rad 2-3), vad de exakt menar med detta 

framgår inte, men vi tolkar det som att det inte är någon större skillnad mellan driv och det 

som senare kallas ”engagemang” (rad 11), som subjekt A först tar upp som en formulering 

(DD 4) eftersom denne tycks sammanfatta det övriga subjekt kallar ”driv” (rad 2-3), 

”innitiativtagande” (rad 5) och ”inte står där och glor” (rad 8). Även Subjekt I följer med in 

på begreppet ”engagemang” (rad 18). Subjekten I och U förklarar att det önskar individer 

som själva ”vet vad fan han ska göra” (rad 16) och ”inte står där och glor” (rad 8). Subjekt I, 

Å och U uttrycker samtliga på olika sätt att en duktig arbetare ska agera självständigt, och 

själva förstå vilka aktiviteter som behöver utföras (rad 5, 8, 10, 12, 16, 17 och 26). 

                                                           
113

 Engagemang: engagema´ng, (stark och osjälvisk) inriktning av krafter och intresse; inriktning av resurser; 
(tillfällig) anställning. (Definition från ne.se den 16 maj, 2011, 13:45 Direktlänk: 
http://www.ne.se/kort/engagemang ) 
 

http://www.ne.se/kort/engagemang
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Subjekt I påstår även att det saknas engagemang hos många (rad 20) och utvecklar detta 

påstående genom att förklara att då en individ utför sina arbetsuppgifter men ”sen gör de inte 

mer” och lägger i efterhand till positioneringen (DD 1) ”jag” för att tillägga att det är hans 

subjektiva uppfattning (rad 22-23). 

Intervju med Ä 

29. Intervjuare F: Vad skulle du vilja påstå kännetecknar en bra arbetare, en duktig arbetare här?  

30. Subjekt 4: Det samma, ärlig, och gör så gott man kan. Det tycker jag, och visar att man har ett intresse.  

Detta utdrag är förvånandsvärt kort, och det är helt enkelt eftersom subjektet stannade där och 

valde att inte utveckla påståendet om att ”visar att man har ett intresse” kännetecknar en 

duktig arbetare (rad 30). Vår tolkning är däremot att detta är översättningsbart till 

”engagemang” eftersom vi i alla fall inte kunde komma fram till någon märkbar skillnad 

mellan dessa två begrepp. Utdraget är så pass kort och enkelt att vi inte finner något bra sätt 

att analysera det på, och därför låter det stå självständigt, men vi anser ändå att det är av 

intresse att ha med i denna repertoar eftersom vi ändå tolkar det som ett uttryck för 

”engagemang”. Det enda vi egentligen kan kommentera på är att positioneringen (DD 1) är 

personlig med ordvalet ”jag” på rad 30. 

Intervju med Y 

Utdrag 1 

31. Intervjuare F: Vad tycker du kännetecknar en duktig arbetare? 

32. Subjekt Y: Ja  

33. Intervjuare F: Eller anställd blir det ju då 

34. Subjekt Y: Ett intresse och engagemang för det man gör. Och i vår verksamhet är det ju, noggrannhet är ju, det är nått som jag tycker att 

35. man är beroende av, det är ju noggrant. Men just att man är intresserad av det man håller på med och engagerar sig i det man ska göra 

36. oavsett om det är [tekno avdelning] eller är, eller på [operativa kärnan]. 

Subjektet är snabb med att peka ut att denne anser att en duktig arbetare ska visa ”ett 

intresse” och vara  engagerad (rad 34). Subjektet påstår även att ”noggrannhet” är viktig i 

deras verksamhet (rad 34), men lägger här till positioneringen (DD 1) ”jag”, vilket vi tolkar 

som att denne privatiserar upplevelsen av att noggrannhet är viktigt, men gör det däremot inte 

för ”ett intresse” och ”engagemang” (rad 34, 35). Denne påstår även att ”intresse” och 

”engagemang” är oberoende av avdelning och exemplifierar genom att nämna två 

avdelningar i företaget (rad 35-36), troligtvis där subjektet anser att ”arbetarna” eller de 

”anställda” är inplacerade. 

Intervju med Ö 

Utdrag 1 

37. Intervjuare F: Vad anser du kännetecknar en duktig arbetare? 

38. Subjekt Ö: Engagerad. Alla måste vara engagerade, är de inte engagerade är de inte duktiga.  

39. Intervjuare F: Mm 

40. Subjekt Ö: står de bara och gör sin jädra grej. Alla måste, vad du än gör, står du bara, du måste vara engagerade och de som inte är 

41. engagerade, de har vi ingen användning av. 

Subjektets egentligen enda kriteriet för en duktig arbetare är just ”engagerad” (rad 38, 40, 

41), och uttrycker dessutom att detta är ett krav för att vara en ”duktig arbetare” (rad 38). 

Subjektet exemplifierar även någon slags initiativförmåga eller liknande eftersom ”står bara 
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och gör sin jädra grej” (rad 40) indikerar att arbetaren ska göra någonting utöver sin ”jädra 

grej”, vilket vi tolkar som att individen ska villigt gå utöver sin arbetsbeskrivning för 

företaget för att klassificeras som ”engagerad”. 

Då Subjekt Ö säger ”du måste vara engagerad och de som inte är engagerade, de har vi ingen 

användning av” (rad 40-41) ser vi som en tydlig kategorisering (DD 3) eftersom subjektet här 

ställer krav på att medlemar av gruppen har ett moraliskt ansvar att vara ”engagerade” för att 

få vara medlemmar av gruppen ”vi” (positionering, DD 1) som vi här tolkar som ”företaget”. 

Utdrag 2 

42. Intervjuare F: Vad finns det för traditioner här på, jobbet? 

43. Subjekt Ö: Tradition?? Jaa du... vad skall jag svara på det... fikat på morgonen är en tradition.. 

44. Intervjuare F: Haha ja visst 

45. Subjekt Ö: Jahaa.. Alltså, en tradition är väl här att man, det är inte så att när klockan är fyra så, så är det rent här, utan det folk kvar. 

46. Folk är här tidigare än åtta. Vi har ju [liknande bolag på en annan ort] och där blir man chockad. När klockan är fyra, så finns det inte, 

47. när man tittar på klockan är alla utanför dörren. Det skulle aldrig hända här. Här kan dom sitta nyårsafton, det har hänt. 

48. Intervjuare F: Det är ju grymt ju. 

49. Subjekt Ö: Det har hänt många gånger, du kan gå hem klockan fyra, så sitter halva kontoret kvar, alla, dom stämplar ju, men det gör 

50. sina jobb färdiga och allting och sen man går hem va. Men annars tradition, jag vette fan... 

Subjekt Ö beskriver i utdrag 2 någonting som vi, med tolkningen som subjektet gav oss 

upphov till i utdrag 1 (rad 40), här skulle vilja kalla ”engagemang”, men vi bör poängtera att 

vi är fullt medvetna om att subjektet aldrig säger den termen själv, men det är vår tolkning av 

detta påståendet. Positioneringen (DD 1) är intressant eftersom subjektet aldrig ger någon 

antydan till att själv tillhöra gruppen eftersom denne använder orden ”dom” och ”folk” i 

påståendet om att anställda sitter sent på kvällar och till och med högtider (rad 45-47, 49). 

Subjektet jämför dessutom med ett annat liknande bolag på en annan ord (rad 46), som vi 

tolkar vara för att begränsa generelliserbarheten av detta påståendet, och visa på att det gäller 

just detta företaget och inte är tillexempel ett bransch styrt fenomen.  

Intervju med E 

Utdrag 1 

51. Intervjuare F: Vad anser du kännetecknar en duktig arbetare?  

52. Subjekt E: Ja, det är väl, resultaten, haha.. 

53. Intervjuare F: Mm  

54. Subjekt E: av jobbet och... hög närvaro, tycker jag är viktigt då.  

55. Intervjuare F: Mm  

56. Subjekt E: Men det är väl för att man sällan är borta själv, så an-, ja, jag tror man blir sån, man triggar liksom, att alla skall vara  

57. likadana, 

58. Intervjuare F: haha 

59. Subjekt E: nej men det är väl arbetsmoralen och att man brinner för det man gör. 

Subjektet tar upp ”arbetsmoralen” och ”att man brinner för det man gör” (rad 59) som vi 

anser är översättningsbart till ”engagemang”. Eftersom subjektet börjar med att säga ”nej 

men” (rad 59) tolkar vi detta som att subjektet tar ett steg ifrån sin förra kommentar med att 

alla skall vara likadana (rad 56-57), och sedan generaliserar den ”höga närvaron” (rad 54) till 

”arbetsmoral” och att individen ”brinner för” dess arbetsuppgifter. 

5.3.1 Engagemang - jämförelse 

Då vi tolkar flera olika begrepp som att betyda ungefär samma sak som ”engagemang” 

(”driv” rad 2-3, ”intresse” för arbetsuppgifter eller jobbet rad 30 och 34-35, ”arbetsmoralen” 
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rad 59 samt ”brinner för det man gör” rad 59) gör samtliga subjekt under de enskilda 

intervjuerna uttryck för att önska detta. 

Subjekt I får ”engagemang” att framstå som ett slags ”innitiativtagande” (rad 22-23) och 

Subjekt Ö har en liknande förklaring av begreppet (rad 40) men det verkar även involvera en 

vilja att gå utöver sin ”jädra grej” (som vi tolkade som att gå utöver sin vanliga 

arbetsbeskrivning, rad 40). Subjekt A framställer däremot ”engagerad” som en 

sammanfattning av ”driv” (rad 2-3), ”innitiativtagande” (rad 5) och ”inte står där och bara 

glor” (rad 8) via en formulering (DD 4). 

Övriga subjekt som ger upphov till ”engagemang” eller närliggande ordval (Ä – rad 30, Y – 

rad 34, 35-36, E – rad 59) ger däremot ingenting som kan kopplas till vad de faktiskt menar 

med dessa begrepp, och blir därför svåra att kommentera på. Det vi kan säga är däremot att 

de tar upp och nämner dessa begrepp självständigt, och det är detta som gör repertoaren 

”engagemang” intressant, trots att vi egentligen kan säga väldigt lite av vad den innebär i 

detta kontext. Denna bristande förklaring från egentligen samtliga av subjekten är däremot 

intressant i sig självt, eftersom det antyder att det finns en etablerad definition på 

arbetsplatsen, som vi inte har fått tagit del av. 

Subjekt I och Ö kan ge en indikation på denna etablerade definition eftersom subjekt Is 

utlåtande ”inte står där och glor” (rad 8) och subjekt Ös ”står bara och gör sin jädra grej” (rad 

40) påminner om varandra, men vi anser att det är väldigt mycket för svagt för att göra 

påståendet att detta på nått sätt skulle vara den etablerade defintionen. 

En annan interssant aspekt vi fann via diskussion sinsemellan var att samtliga subjekt menar 

att individen ska vara ”engagerad” (eller liknande ordval), tillskillnad från att bli engagerad. 

De behandlar alltså tveklöst engagemang (eller ”driv”, ”intresse”, ”arbetsmoral” och ”brinner 

för det man gör”) är en personlig egenskap frikopplad ifrån arbetssituation eller syssla. 

5.4 Direktiv och kommunikation 

En repertoar vi valde ut kallar vi för ”direktiv och kommunikation”. Repertoaren innefattar 

det uttryck kring exsisterande kommuniaktion mellan avdelningar och direktiv men även 

uttryck som antyder en bristande direktiv och kommunikation. Till ”direktiv” har vi även 

räknar in sådana saker som ”framförhållning”, ”planering” och ”gränsdragningar”, denna 

repertoar bör tolkas bredare än ”direktiv” som i ”order”, då vi menar direktiv snarare som 

arbetsbeskrivning och arbetsprocessen i helhet. 

Gruppintervju 

Utdrag 1  

[Diskuterar deras nuvarande projekt] 

1. Subjekt I: Jag tror att, som det ser ut nu, jag tror inte vi kommer kunna levererat det dom har räknat. 

2. Subjekt Å: Men jag tror vi kommer att tjäna in tid på att dom på [extern arbetsplats] fick [problem], vi kommer tjäna på det. 

3. Subjekt I: Det är lite grann, att hur dom räknar. Alltså, en [antälld på tekno avdelning], han köper in ett jobb. Då räknar han ”ja men det  

4. kommer gå till så här många timmar, så här många gubbar”, fast egentligen känns det som att den personen har inte riktiga kollen på, 

5. Subjekt Å: Nej, 

6. Subjekt I: Egentligen, 

7. Subjekt Å: Men så är det hela tiden! 
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8. Subjekt I: Ja! 

9. Subjekt Å: Det har varit så hela tiden jag har jobbat här! 

10. Subjekt I: Det är så varje gång! 

11. Subjekt Å: Jämt, jämt 

12. Subjekt I: Ja och det slår aldrig fel. Liksom att ”Ja men det ska gå åt 50 pers” och sen, men var är det för 50pers? Jo det är 30 inhyrda 

13. av dom 50 persen som inte kan någonting 

14. Intervjuare  F: Mm 

15. Subjekt I: Hur lång tid tar det för dom att göra, förstår du? Han kanske har räknat på att det ska gå på två veckor: 

16. Subjekt A: Du kan inte sitta på papper och räkna  

17. Subjekt I: Nej det går inte 

18. Subjekt Å: ”Det tar så lång tid, det tar så lång tid, 

19. Subjekt I: Teori och praktik 

20. Subjekt Å: Vi är klara den 31a december” och det går inte 

21. Intervjuare F: Ne.. 

22. Subjekt I: Det stämmer inte. 

23. Subjekt Å: Det blir bara en sort överslagsräkning, ungefär vad det... 

24. Intervjuare  F: Mm 

25. Subjekt I: Ja 

26. Intervjuare  F: För vi... 

27. Subjekt U: Dom chansar lite 

28. Subjekt Å: Dom chansar lite på det där 

29. Subjekt A: För att få jobb och kanske och sen.. 

Detta utdrag ger en bild på hur subjekten (från den operativa kärnan) upplever 

kommunikationen mellan avdelningarna. Subjekt I och Å återger en bild där subjektet inte 

upplever att de som planerar produktionen har kontroll eller kunskap över det som måste 

göras (rad 3-4). Medan Subjekt I har en känsla av bristande översikt och insyn på situationen 

inom den operativa kärnan ifrån tekno avdelningen (rad 3). Och Subjekt Å påstår att detta är 

ett löpande problem med ”Men så är det hela tiden” (rad 7) och fortsätter detta med 

påståendet ”det har varit så hela tiden jag har jobbat här” (rad 9). Subjekt A kommer in i 

diskussionen och med en formulering (DD 4) påstår att ”du kan inte sitta på papper och 

räkna” (rad 16), vilket även går att säga om påståendena på rad 19, 23, 27 och 28. På rad 27-

28 ser vi hur subjekt U och Å är påstår att ”dom” dvs personalen på ”tekno avdelningen” 

chansar, vi tolkar detta som en kategorisering (DD 3) i och med att detta blir en 

”förväntning” på medlemmarna av den gruppen. 

Utdrag 2 

30. Intervjuare F: Vad har ni för förväntningar på den nya VD som kommer? 

31. Subjekt U: Väldigt höga förväntningar faktiskt 

32. Subjekt I: Ja det har vi faktiskt, mer koll, mer ordning och reda och ställa krav på ALLA. 

I detta korta utdrag uttrycker Subjekt I att förväntningarna (vi tolkar det som att subjektet 

snarare menar önskningarna) är att den nya VD:n ska medföra att det blir ”mer koll, mer 

ordning och reda” (rad 32), vilket vi tolkar som bättre insyn och planering med hänsyn till de 

åsikter som uttrycktes i utdrag 1 (t.ex. rad 3-4). Positioneringen (DD 1) subjektet använder är 

”vi” (rad 32), vilket vi anser kan tolkas som att denne menar att den uttryckta åsikten är 

generalliserbar över antingen dennes avdelning eller hela företaget, men vi tolkar det som 

dennes avdelning. Subjektet I avslutar med en önskan att krav skall ställas på alla (rad 32). 

Den biten indikerar på att vissa jobbar hårdare än andra, detta är eventuellt en indikation på 

”vi och dem”, men vi anser att det är omöjligt att avgöra om det är mellan ledningen och 
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operativa kärnan eller om de är individer i samma avdelning som inte uppfyller den 

arbetsmängd som önskas. 

Utdrag 3 

33. Intervjuare B: Om ni skulle förändra något på [företaget], nu när den nya VD:n kommer, vad skulle det vara? 

34. Subjekt A: Planeringen garanterat 

35. Subjekt I: Planeringen, översikt och framåtseende 

36. Subjekt U: Vi kan ju inte ligga i sista minuten och jobba heeela tiden. 

37. Subjekt I: Vill dom att det skall funka liksom, skall vi hålla på och sönderstressa oss på varenda jävla projekt eller skall vi vara med i  

38. matchen hela tiden och, eller ha ordning och reda hela tiden. För nu finns ju stressen alltid, klart man skall stressa för att få ihop  

39. grejer, men inte så här mycket, Man ligger efter så mycket och fortsätter att ligga efter vecka efter vecka. 

40. Subjekt U: Bättre framförhållning. 

41. Subjekt I: Det är skillnad av att vara stressad och når målet och att du stressar som fan och du kommer aldrig att nå målet, det är det 

42. sämsta som finns. För nu mår du dåligt för fan, för du når aldrig målet. 

43. Intervjuare F: Och så är fallet nu? 

44. Subjekt I: Ja precis, för om du når målet då får du belöning och du mår bra, och du säger att, du klarade det och du skall fan göra det  

45. igen. 

Detta utdrag bör kännas igen av läsaren, då det även är ”utdrag 5” i gruppintervjun under 

stress repertoaren (rubrik 5.1), men det är olika bitar av utdraget vi menar tillhör de olika 

repertoarerna.  

Önskan på planering tas upp på gruppintervjun igen av Subjekt A när vi frågade om vad de 

önskar att förändra på företaget (rad 34). Subjekt I utvecklar detta och (precis som i utkast 2, 

rad 32) önskar att det skall vara bättre planering, översikt och ”framåtseende” (rad 35). 

Subjekt U förklarar sitt missnöje i att konstant ligger efter i tidsplaneringar (rad 36). Subjekt 

U säger även ”bättre framförhållning” (rad 40), dessa två ord tolkar vi som en formulering 

(DD 4) eftersom det verkar som att denne försöker föra samtalet vidare genom att 

sammanfatta Subjekt Is ”planering, översikt och framåtseende” (rad 35). 

Positioneringen (DD 1) från subjekt I på rad 37 med ”vill dom att det skall funka” och ”skall 

vi hålla på” tolkar vi som att gruppen ”vi” är medlemarna av den operativa kärnan medan 

”dom” i detta fallet bör vara ledningen. Vilket indikerar att subjektet skyller den bristande 

”planeringen, överikt och framåtseende” (rad 35) på ledningen, men skulle även kunna vara 

”tekno avdelningen”. Det verkar även som att subjektet anser att denna bristande 

framförhållning (som subjekt U senare kallar det) är ursprunget till stressen subjektet 

hänvisar till (rad 37-39 och 41-42) och anser nu att de inte är ”med i matchen” (rad 37-38). 

Intervju med Y  

Utdrag 1 

[Ursprungsfrågan var ”Vad har du för position? Vad gör du mer specifikt?” och av anonymitetsskäl kan vi inte ta med någonting innan 

detta utdrag, då subjektet beskrev sin position på företaget men kommer precis innan detta utdrag in på mer generellt hur företaget 

drivs] 

46. Subjekt Y: Det har ju hänt, det har försvunnit ganska mycket folk så, på viktig positioner som gör att det har ju ändrats väldigt mycket 

47. de sista åren hur vi arbetar en del bara det senaste året.   

48. Intervjuare F: Till det bättre eller sämre? Eller bara till det annorlunda? 

49. Subjekt Y: Tanken är väl att det ska bli bättre,  

50. Intervjuare F: Mm 

51. Subjekt Y: sen är det inte exakt spikat vilka gränser man har, var går gränsen för min tjänst?  

52. Intervjuare B: Mm 

53. Subjekt Y: Hela tiden har vi lite svårigheter med att hitta den gränsdragningen,  

54. Intervjuare F: Mm 
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55. Subjekt Y: vem har ansvar för exakt den här grejen? Men vi börjar bli bättre och sen, jag hoppas vi får ännu bättre koll på det nu när 

56. den nya VD:n kommer i mitten på maj här. 

Subjektet berättar att nyckelpersoner nyligen har försvunnit ifrån arbetsplatsen (rad 46-47). 

Efter denna kommentar tar subjektet upp problematiken som denne uppfattar med just 

bristande gränsdragningar. Detta följs upp med att subjektet identifierar sig med gruppen 

genom att använda just ”hela tiden har vi lite svårigheter” (rad 53). Detta är positionering 

(DD 1) och samma sak på rad 55 där subjektet identifierar sig med en grupp vi tolkar som 

hela företaget, men det kan givetvis vara en avdelning eller grupp med. Positioneringen (DD 

1) ”vi” antyder även att just subjektet har varit i situationer där det har varit svårigheter med 

att hitta denna gränsdragning  men att denne inte är ensam om det. Ändringen i 

positioneringen (DD 1) då subjektet på rad 55-56 säger ”Men vi börjar bli bättre och sen, jag 

hoppas vi får ännu bättre koll på det nu när den nya VD:n kommer” är även intressant då 

subjektet inte generaliserar hoppet om att få ”bättre koll” men den ”bättre kollen” och att 

”börja bli bättre” uttrycker subjektet gälla för gruppen ”vi”. Subjektets påstående om att de 

”hela tiden har lite svårigheter” med detta är även ganska hårt dragen, och vi ser detta som ett 

uttryck för en konstant pågående diskussion kring dessa gränsdragningar, och inte någonting 

som subjektet anser uppstå vid enstaka tillfällen. 

Utdrag 2 

57. Intervjuare B: Jag tänkte på det. Det här med att ni hade skrivit riktlinjer. 

58. Subjekt Y: Mm  

59. Intervjuare B: Är det så ni brukar, göra, att sker, vad ska jag kalla det för? ge order? Fast det är inte riktigt order men. Via papper? 

60. Subjekt Y: Till gruppledarna eller?  

61. Intervjuare B: Generellt  

62. Subjekt Y: Det här är väll första som har skrivit ned så, i arbetsbeskrivningar.  

63. Intervjuare F: Mm 

64. Subjekt Y: Det finns lite på dom olika ställena, på maskinerna hur man ska göra, man ska städa, man ska fylla på skärvätska och olja  

65. och sådana där grejer, det finns lite arbetsbeskrivningar på dom, men det har inte funnits på själva tjänsterna,  

66. Intervjuare F: Nej 

67. Subjekt Y: vad som ingår i själva tjänsterna så mycket.  

68. Intervjuare F: Är det för att företaget har vuxit mycket eller det bara...? 

69. Subjekt Y: Jaaa det tror jag att det har varit, det har vuxit mycket.  

70. Intervjuare F: Mm 

71. Subjekt Y: Men sen är det ju så, det ju ett företag byggt av entreprenörer liksom,  

72. Intervjuare F: Ja  

73. Subjekt Y: det är, det är mycket som ska hända, utan att kanske det här pappersarbetet eller det har hängt med i det tempot, eller i  

74. den omfattningen det borde ha gjort,  

75. Intervjuare F: Mm 

76. Subjekt Y: när man växer så märker man ju det här. 

Utkastet visar en annan sida ifrån Subjekt Y på samma direktiv fråga som i utdrag 1, då den 

fortfarande gäller arbetsbeskrivningar och vad som innefattas av olika tjänster (rad 62, 65 och 

67). När intervjuare B ifrågasätter ifall det är vanligt att ge direktiv och liknande ”via papper” 

(tex. arbetsbeskrivningar i detta fallet) förklarar subjektet att de arbetsbeskrivningar som hade 

skrivits till gruppledarna var de första, som i alla fall detta subjekt kunde tänka på (rad 62). 

Sedan fortsätter subjektet förklara att det har funnits arbetsbeskrivningar (eller listor) på de 

olika maskinerna, men inte för tjänsterna (rad 64-65 och 67). Subjektet menar att detta är på 

grund av att företaget är byggt av entreprenörer (rad 71) och att “pappersarbetet” (rad 73) inte 

har hängt med. Detta ser vi som ett utomstående förhållande (DD 2) eftersom att det är ett 
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”företag byggt av entreprenörer” (rad 71), som är opåverkningsbart, som har lett till att 

”pappersarbetet” (rad 73) inte riktigt har hängt med. 

Intervju med Ö 

Utdrag 1 

77. Intervjuaren B: Finns det någon "[företaget]" jargong?  

78. Subjekt Ö: Vi har ju en grej som [nuvarande VD] körde igång som heter team [företaget] skulle man nog kunna kalla jargong. Den har 

79. varit borta ett tag, men börjar nog komma tillbaka. 

80. Intervjuare F: Vad innebär team [företaget]? 

81. Subjekt Ö: Man jobbar ihop, att man är team som jobbar, så inte var och en sitter i sin kammare, utan man som team försöker lösa 

82. allting. Och det har varit, man haft svårigheter att få ihop, men jag tror att vi kommit tillbaka, att man är ett team, en plan. en  

83. organisation. Sen är lite beroende på VD:n som kan styra det här. För det finns ju individualister, kanske äldre. Så det kan vara svårt att 

84. komma in som VD när det finns sådana som har jobbat här i [många] år. Som har sina regler. [ca 40 ord censurerat av   

85. anonymitetsskäl]. Men jag tycker nog att vi har en bra sammanhållning. Jag är ganska… bra, gubbarna och kontoret har en väldigt bra 

86. kontakt med varandra, så det är inte kontoret och tillverkarna. Här är man ett, ett gäng. Och det har då gjort att vi har vissa  

87. gruppledare, en [position], det är ju en procedur som måste fungera det är ju [tekno avdelning] som måste fungera och ligga rätt långt 

88. före för att skicka ritningar till [operativa kärnan] för att få detta att fungera, det är detta som kanske är det stora. 

Detta utkastat har även det varit med tidigare men det gäller även för denna repertoar. 

Subjektet identifierar framförhållningen (rad 87-88) som även kom fram under 

gruppintervjun (rad 35 och 40) när det gäller den operativa kärnan, och menar att det är 

viktigt för tekno avdelningen att ha framförhållning så att operativa kärnan fungerar (rad 87-

88). Då subjektet påstår att detta med framförhållningen ”kanske är det stora” (rad 88) tolkar 

vi det som att subjektet anser att det bör uppmärksammas. Subjektet påstår däremot att 

”gubbarna och kontoret” har väldigt bra kontakt med varandra (operativa kärnan och 

ledningen, rad 85-86). Subjektet lämnar påståendet om denna ”procedur” possitioneringslöst 

(DD 1), men påstår däremot innan att ”vi har vissa gruppledare” (rad 86-87). Vi tolkar detta 

som att subjektet identifierar sig själv med företaget (”vi”) men inte med någon av grupperna 

som är inblandade i denna procedur, och därför inte direkt kopplad till detta fenomen. 

Utkast 1 

89. Intervjuare F:  Ja okej, skulle vem som helst trivas här på [Företaget]? 

90. Subjekt Ö: Det tror jag, det tror jag men, inte kanske om man är så där att man måste ha sina arbets-, arbetsbeskrivningar, följa den  

91. slaviskt. Utan du måste vara ganska flexibel, du måste kunna liksom, ta dagen lite som den kommer, du får inte vara för inrutad med, 

92. med, riktlinjer för att, vi är inte så strukturerade, utan vi är ganska, vi är ganska, man måste vara lite flexibel. 

Subjektet påstår att om en individ ska trivas på företaget får denne inte vara ”så där att man måste ha” 

arbetsbeskrivningar (rad 90) eller ”inrutad” av ”riktlinjer” (rad 91-92) och måste vara ”lite flexibel” 

(rad 92) och kunna ”ta dagen lite som den kommer” (rad 91) eftersom subjektet anser att de inte är så 

”strukturerade” (rad 92). Subjektet verkar däremot inte ta någon direkt ställning till detta, utan snarare 

behandlar det som en kategorisering (DD 3) då denna använder positioneringen (DD 1)”vi (företaget) 

är inte så strukturerade” (rad 92) och presenterar det som om det är någonting alla medlemar av 

gruppen ”företaget” har gemensamt och påstår det även vara ett krav för att man ska trivas på 

arbetsplatsen (rad 90-92).  

Intervju med Ä 
Utkast 1 

93. Intervjuare F: Det här är lite nyanserad fråga på en tidigare men hur skulle du beskriva stämningen här på [Företaget]?  

94. Subjekt Ä: Jag tycker den är bra, sen finns det en frustration.  

95. Intervjuare F: Mm  

96. Subjekt Ä: Jag tycker man väntar på det här, det här bytet 
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97. Intervjuare  F: Mm  

98. Subjekt Ä: Känner jag i alla fall, så att, nu när [nya VD:n] kommer in, kommer in med sin [bransch], [bransch] bakgrund då, och dom  

99. här bitarna, hur kommer det, hur kommer det då spegla företaget? Hur, hur, vi behöver någon som står längst fram, som finns här  

100. varje dag  

101. Intervjuare F: Mm  

102. Subjekt Ä: och kan peka ditåt ska vi, och vi går dit på det här sättet. 

Subjekt påstår att det behövs någon som ”står längst fram” (rad 99) och kan ”peka ditåt ska 

vi, och vi går dit på det här sättet” (rad 102), vilket vi tolkar som att ”styra” företaget tydligt 

(direktiv). På rad 99 och 102 ser vi hur subjektet använder ”vi” som företaget (positionering, 

DD 1) för att generalisera att det inte är just subjektet som behöver denna styrning utan 

företaget som helhet. Subjektet är tydlig med att känslan av frustration (rad 94) och väntan på 

”bytet” (rad 96) är dennes känsla (rad 98) samt med positioneringen (DD 1) ”jag” 

genomgående genom dessa första påståenden. Men att behöva någon som styr företaget 

framstår däremot som att det inte är personligt. 

Intervju med E 

Uteblir på samma sätt som vid tidigare respondenter som inte har gett upphov till en åsikt 

eller uttryck på en repertoar och placeras därmed som ”neutral”. 

5.4.1 Direktiv & Kommunikation - jämförelse 

Vi anser att det finns två delar till denna repertoar som bör uppmärksammas. Den första delen 

är kommunikationen samt framförhållningen hos ”tekno avdelningen” gentemot ”operativa 

kärnan”. Vi såg i gruppintervjun hur samtliga subjekt påstod att ”dom” (medlemarna i 

gruppen tekno avdelningen) inte hade kontroll eller kunskap nog (subjekt I rad 3-4), att det 

bara inte går att räkna ut det dom ska räkna ut ”på papper” (subjekt A rad 16) eller att 

medlemarna av gruppen ”tekno avdelningen” helt enkelt satt och chansade lite (subjekt U rad 

27, subjekt Å rad 28). Detta sista påstående om att gruppens medlemar chansar är en 

kategorisering (DD 3) och detta är förväntningarna som subjekten har på den andra gruppens 

medlemar. I det utdrag från gruppintervuns som behandlar detta (utdrag 1) fann vi att 

samtliga subjekt använder någon form av formulering (DD 4) för att föra samtalet vidare (rad 

16, 19, 23, 27 och 28) vilket leder oss till att tro att detta har diskuterats mycket vid tidigare 

tillfällen så att subjekten inte vill diskutera det mycket mer. Vi ser flera exempel på detta i 

både utdrag 2 och 3 från gruppintervjun, där de flesta subjekten uttrycker antingen en önskan 

av bättre framförhållning och planering (rad 32, 34, 35, 36, 37-38). Även subjekt Ö har 

uppmärksammat att denna kommunikation måste fungera och att tekno avdelningen måste ha 

framförhållning för att operativa kärnan ska kunna arbeta (rad 87-88), men tar ingen ställning 

till detta eller ifall det i dagsläget fungerar, men påstår däremot att ”det kanske är det stora” 

(rad 88). 

Den andra delen av repertoaren är bristen (inte nödvändigt vis identifierat som en brist i en 

negativ mening) på arbetsbeskrivningar som flera subjekt har identifierat. Subjekt Y berättar 

att de inte har några tydliga gränser mellan var en tjänst slutar och var den andra tar vid (rad 

51, 53, 55-56). Subjektet påstår även att arbetsbeskrivningarna till de såkallade 

”gruppledarna” är de första denne (med undantag från beskrivningar angående maskiner) vet 

som har skrivits ned (rad 62, 67), och skyller detta på utomstående förhållanden (DD 2, rad 
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71 och 73). Subjekt Ö identifierar även att det inte finns arbetsbeskrivningar eller riktlinjer 

(rad 90-92) och behandlar det som en kategorisering (DD 3) och att det ska vara någonting 

som samtliga medlemar av gruppen ”vi” (företaget) har gemensamt. Slutligen verkar subjekt 

Ä anse att det behövs någon som leder företaget (rad 99-100) och ”kan peka ditåt ska vi, och 

vi tar oss dit på det här sättet” (rad 102), vilket vi tolkar som en tydligare styrning och kanske 

rent av tydligare direktiv. 

5.5 Pengar 
Pengar repertoaren gäller mestadels löner. Det kan innefatta andra monetära perspektiv och 

uttryck av värderingar gällande pengar men oftast är det ändå löner det gäller. Denna 

repertoar uppkom under tre av våra intervjuer (gruppintervjun, intervjun med Subjekt Y och 

intervjun med Subjekt Ö), de övriga intervjuerna ( med Ä och E) kommer därför att utebli 

som i tidigare repertoarer. 

Gruppintervju 

Utdrag 1 
[Diskussion kring arbetet, och subjekten påstod att vissa jobbade hårdare än andra] 
1. Intervjuare F: Blir man belönad för det, om man är jätte duktig eller, eller är det bara att...? 
2. Subjekt I: Nej det finns inte  
3. Subjekt Å: Nej nej nej  
4. intervjuare F: Eller att.. Haha  
5. Subjekt Å: Man slipper väll skäll den dagen  
6. Intervjuare B: Haha  
7. Subjekt A: Haha 
8. Intervjuare F: eller blir tackad för bra jobb eller så?  
9. Subjekt I: Lite grann  
10. Subjekt Å: Ja men det får man väll lite, en klapp på axeln så där så, men det blir man ju inte fet av  
11. Intervjuare F: Haha  
12. Intervjuare B: Haha  
13. Subjekt I: Ja men det är att man får höra att det funkar bra och så där  
14. Subjekt Å: Vi skulle kanske ha något slags bonussystem! Veta att, när vi har gjort klart det här jobbet, gör ni klart det på den här tiden 
15. då har ni tio papp i fickan!  
16. Subjekt U: Ja det skulle ju...  
17. Subjekt Å: Det skulle driva folk!  
18. Subjekt I: En riktig morot.  
19. Subjekt Å: En liten morot ja!  
20. Subjekt A: Vi hade ju bonus, men det försvann ju...  
21. Subjekt Å: Ja men, det skulle vara en utsatt bonus, någonting som redan var klart som bara, ”nu har vi det här jobbet här, och det ska 
22. göras, det ska vara klart om fyra veckor, och gör vi det här på fyra veckor och levererar, då har ni det och det för det”. Det tror jag  
23. skulle kunna driva på folk 
24. Subjekt U: Det tror jag också.  
25. Subjekt Å: Och så skulle alla bli så där att ”Nej men va fan stå inte bara där nu då, du har ju läge att tjäna stålar här nu!”  

Under gruppintervjun kom ett förslag angående ett bonussystem upp ifrån Subjekt Å, 

eftersom vi ifrågasatte ifall individer på företaget blev belönad för ett bra jobb. De menade 

däremot att man blev uppskattad (rad 9 och 10) men Subjekt Å´s kommentar ”det blir man ju 

inte fet av” (rad 10) tolkar vi som att det tar bort något slags värde i den formen av belöning 

och leder snabbt in konversationen till ett bonussystem med monetär ersättning, vilket vi 

tolkar som att de värderar ett monetärt belöningssystem i alla fall högre än någon annan form 

av belöning. Subjekt Å hänvisar nästan till det några av subjekten menade definierade en 

duktig arbetare, då denna skulle vara ”driven” (rad 2-3 under rubrik 5.1) då denne påstår att 

det skulle ”driva folk” (rad 17). Subjekt Å använder positioneringen (DD 1) ”vi” 

genomgående för bonussystemet (rad 14, 21 och 22) fram tills sista meningen i rad 22-23 då 

denne byter till positioneringen (DD 1) ”jag”, vi tolkar detta som att Subjekt Å tar ett steg 
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tillbaka ifrån positionen att tala allmänt om avdelningen ”operativa kärnan” (”vi”) till att 

endast tala för sig själv. Speciellt intressant blir denna ompositionering då rad 17 beaktas i 

jämförelse med rad 22-23, eftersom Subjekt Å använder nästan exakt samma påstående, men 

positioneneringen ”jag (tror)” har tillkommit. Vi är däremot inte bekväma med att tolka detta 

ytterligare eftersom vi anser att det skulle vara att lägga till värderingar eller mentala 

processer som subjektet egentligen inte ger uttryck för. Subjekt I kallar detta monetära 

bonussystem för ”en riktig morot” (rad 18) och Subjekt U säger ordagrannt ”det tror jag 

också” (rad 24) vilket vi tolkar som att båda dessa subjekt håller med Subjekt Å i dennes 

påstående om att detta system skulle ”driva folk” (rad 17). Subjekt A uttrycker inte någonting 

förutom att det faktiskt har funnits ett bonussystem en gång i tiden, och inte lägger något 

värde i att det inte finns kvar (rad 20). 

Intervju med Y 

Utdrag 1 

26. Intervjuare B: Hur skulle du säga att stämningen är? 

27. Subjekt Y: Allt som oftast är det väldigt bra stämning, det är när det har varit, när det har varit som mest 

28. Intervjuare F: Mm 

29. Subjekt Y: som mest tidspress. De, alla har ju varit pressade mer eller mindre här. I slutet på vintern kan man säga, då är det klart att 

30. det är svårt att hålla uppe stämningen helt 100 liksom. Det, allt som oftast är det riktigt bra stämning.  

31. Intervjuare F: Både på [operativa kärnan] och här uppe? 

32. Subjekt Y: Ja det tycker jag. Det har varit en del, en del gnäll på [operativa kärnan] och det är det väll fortfarande. [Operativa kärnan] 

33. handlar väldigt mycket om pengar kan man väll säga, 

34. Intervjuare F: Mm 

35. Subjekt Y: löner. Det är återkommande, det kommer frågor varje dag, ifrågasätter varför den har betalt så här, den har inte nå... Och 

36. det gäller några få tjänster som är tillsatta där, det är frågetecken runt varför personerna inte har fått löner enligt det som står i avtalet 

37. utan man har fått lite mer, eller man har fått ett visst påslag. 

Detta utdrag var även med under ”vi och dom” repertoaren (rad 67-78 under rubriken 5.2) , 

och eftersom vi använder och tolkar denna data på exakt samma sätt som förra gången 

utdraget var med så kommer vi även presentera vår analys och tolkning av detta utdrag på 

samma sätt. 

Subjektet menar att den ”operativa kärnan” är väldigt fokuserad på pengar, och isolerar detta 

till just den avdelningen (kategorisering, DD 3, rad 32-33) och på grund utav vissa faktorer, 

alltså ingenting denne menar finns generellt på företaget. Positioneringen (DD 1) ”man” i rad 

33 tolkar vi som att subjektet försöker ta personligt avstånd ifrån påståendet om att 

”[operativa kärnan] handlar väldigt mycket om pengar”. Subjeket påstår även att frågor och 

ifrågasättandet av pengar och löner är återkommande och inte enstaka isolerade händelser i 

rad 35. 

Intervju med Ö  

Utdrag 1 

38. Intervjuare F: Finns det något återkommande samtalsämne? 

39. Subjekt Ö: Jag vet inte, nee, det är väl, kan jag inte påstå, alla pratar jobb tycker jag. Nej det finns väl inte så, samtalsämnet är om  

40. någon jävel inte passar där ute, en del har fått för mycket betalt, man kan inte sänka lönerna när någon går in och höjer, det är ett  

41. samtalsämne där ute. Folk som kommer in och får mer betalt än någon som varit här i 15 år. Det är lite samtalsämne på verkstaden, vi 

42. har löst ut en del och blivit av med dem. Annars finns det inget. 

43. Intervjuare B: Har det varit mycket problem med löner? 

44. Subjekt Ö: Ja, det har det varit, men vi har ju löst ut en del, köpt ut dem. 
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Inledningsvis anser subjektet att det mest återkommande samtalsämnet är jobb (rad 39). 

Subjektet tar sen upp att en del har fått för mycket betalt (rad 40) och berör faktumet att man 

inte kan korregera ned löner om ”någon” går in och höjer (rad 40), som enligt subjektet 

diskuteras en del på den operativa kärnan (rad 40-41). Positioneringen (DD 1) i subjektets 

påstående går ifrån ”jag” i ”jag vet inte”, ”kan jag inte påstå” och ”alla pratar jobb tycker jag” 

(samtliga i rad 39) till att sedan inte inta någon positionering, vilket vi tolkar som att 

subjektet presenterar påståenden om ”för mycket betalt” (rad 40) och att ”det är ett 

samtalsämne där ute” (rad 40-41) som fakta och inte en personlig åsikt. 

Utdrag 2 

45. Intervjuare F: Hur skulle du beskriva stämningen? 

46. Subjekt Ö: Det har varit på det på [operativa kärnan] så det har gått ner. Tack det verkstadschefen gjorde var det väldigt infekterat för 

47. något år sedan och han tog in polare och de fick 500 kr mer i månaden, de som varit här i 15 år blev förbannade över det, men det har  

48. man nog löst, vi har löst 90% av det, inom semestern har vi löst alltihopa. 

Utdraget ovan visar och utvecklar tidigare utdrag och nu kan vi se att subjektet anser att 

diskussionen kring pengar ledde till att stämningen i ”[operativa kärnan] har gått ner”.”Vi” 

(positionering, DD 1) har enligt subjektet löst 90 % av problemen och allt inom semestern 

(rad 48). Subjektet visar här en positionsändring (positionering, DD 1) från ”det har man nog 

löst” till ”vi har löst” och ”inom semestern har vi löst alltihopa” (rad 47-48). Denna 

positionsändring tolkar vi som att handla om samma grupp, ”man” och ”vi” anser vi båda 

vara referenser till företaget men varför själva positionsändringen utförs har vi ingen tolkning 

på. 

5.5.1 Pengar – jämförelse 

Under gruppintervjun menade Subjekt I och Å att de blev visade uppskattning vid tillfällen då 

de hade presterat väl (rad 9, 10 och 13), men Subjekt Å sa att ”men det blir man ju inte fet 

av” (rad 10) vilket vi tolkade som att ta bort värderingen av denna typ av belöning. Samma 

subjekt kom sedan med ett förslag angående ett bonussystem med monetärersättning (rad 14-

15). Subjekt Å uppvisar positioneringen (DD 1) ”vi” på rad 14 när denne anser att de skulle 

ha ett bonus system och att det skulle motivera dem som grupp. Subjekten U och I verkar 

instämma med Subjekt Å´s förslag på ett bonussystem (rad 18 och 24). Den typen av 

belöning som inte bestod av monetära medel förlorade sitt värde då subjekt Ä påstod att ”det 

blir man ju inte fet av” (rad 10). Subjekt A ger däremot aldrig något uttryck för att varken 

hålla med eller vara emot, det enda denna säger att det tidigare har funnit bonus system, men 

att det nu verkar vara borttaget (rad 20) 

Subjekt Y kategoriserar (DD 3) på rad 32-33 att operativa kärnan är väldigt pengafokuserad 

som en värdering i den avdelningen och verkar positionera (DD 1) sig ifrån detta med termen 

”man” i påståendet ”kan man väll säga” (rad 33). Subjekt Ö har även denna märkt av detta på 

den operativa kärnan eftersom denne påstår att löner är ett återkommande samtalsämne (rad 

40-42). Subjektet förklarar att detta beror på en tidigare verkstadschef som infekterade 

stämningen (rad 46-47), men anser att det snart är helt löst (rad 41-42, 44, 47-48). Även 

subjekt Ö lämnar dessa påståenden positioneringslösa (DD 1) med undantag från lösningen 

av dem, där subjektet använder både ”man” och ”vi”. Att båda dessa subjekt undivker 
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positionering (DD 1) i dessa påståenden om pengar och löner skulle kunna vara en indikation 

på att detta är ett ämne som subjekten anser är tabu att tala om. 
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6.0 Slutsatser/ sammanfattning 
Med denna uppsats menade vi att presentera och testa Skogh-Klarsten metoden för att 

undersöka en organisationskultur. Via intervjuer som vi utförde har vi med  en 

diskursanalytisk ansats och discursive devices identifierat och analyserat fem stycken 

repertoarer. I uppsatsen har vi beskivit socialkonstruktionism (interaktionen mellan 

människor, förväntningar, och hur de anställda själva medvetet och undermedvetet skapar sin 

verklighet kapitel 3.1) och våran positionering inom diskursanalys (kap 3). Med dessa 

antagande utgår vi från att de anställda skapar organisationskulturen löpande på företaget 

genom sociala interaktioner, med språket som verktyg. Vidare har vi valt att tolka de 

repertoarer på en nivå där ett flertal subjekts uppfattning jämförs och om en majoritet 

kommenterar/tar upp samma sak, utan att vi nämner det, skapas en repertoar. De repertoarer 

som valts anser vi är så pass viktiga att det skall vara med i denna uppsats. På grund av detta 

finns det värde i att den nya VD:n har kännedom över de utsagor som har lett till att vi som 

undersökare identifierat bitar av kulturen på företaget, då teori anser att förändringar på 

företaget måste ligga i linje med existerande värderingar och normer för att överleva. 

Stress repertoaren tas upp av de flesta subjekten under intervjuerna. De flesta av subjekten 

behandlar stressen som ett utomstående förhållande (DD 2, ex. rad 18, 55, 72 och 93 under 

rubrik 5.1), alltså utom företagets kontroll (och ett subjekt hänvisar detta till marknaden). Ett 

par av subjekt påstår sig även vara påverkade av stressen (alt. ”pressen”) utanför deras arbete 

(rad 21, 23, 25, 27 och 78-79 under rubrik 5.1). Det finns dessutom en motsägelse i att vissa 

subjekt menar att ”man” blir stresstålig av arbetet (rad 53, 55 och 56 under rubrik 5.1) medan 

andra menar att ”man” måste vara stresstålig för att jobba, eller i alla fall trivas på företaget 

(rad 67, 69-70 och 93 under rubrik 5.1). 

Under repertoaren ”vi och dem” ser vi att flera subjekt gör skillnad på två grupper på 

arbetsplatsen, ledningen och operativa kärnan. Majoriteten av subjekt använde 

Kategoriseringar (DD 3) för att belysa skillnader mellan individerna i ledningen och 

operativa kärnan (rad 36, 41, 45, 57-58 och 73-74 under rubrik 5.2). Under gruppintervjun 

använde de även kategoriseringar (DD 3) för att beskriva vilka som skulle trivas med att 

arbeta i den ”operativa kärnan” (rad 7, 11, 12, 13, 18 och 20 under rubrik 5.2). Ett subjekt 

påstår även att det har funnits en ”vi och dom” känsla tidigare (rad 60 under rubrik 5.2) och 

att det blir ”bättre och bättre” (rad 66 under rubrik 5.2). Däremot avviker ett subjekt från att 

peka ut skillnader mellan grupperna och påstår att avdelningarna i dagsläget har väldigt bra 

kontakt (rad 75-76 under rubrik 5.2) och att hela arbetsplatsen är ett ”gäng” (rad 88 under 

rubrik 5.2). 

De begrepp som vi sammanfattar under ”engagemang” uppkommer i samtliga intervjuer. 

Subjekten använder varierande ord, men då vi inte kunde skilja på betydelser med dessa 

valde vi att sammanställa dem under samma innebörd. En definition av begreppen saknas, 

och inget subjekt gör egentligen ett ärligt försök i att definiera det heller. Ett subjekt lägger 

fram ”engagemang” som ”innitiativtagande” (rad 22-23 under rubrik 5.3), men ett par till 

förklarar det som ”innitiativtagande” men med tillägg som ”driv” (rad 2-3, 5, 8 och 11 under 
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rubrik 5.3). En annan möjlig definition kommer ifrån uttalandena ”inte bara står där och glor” 

(rad 8 under rubrik 5.3) och ”står bara och gör sin jädra grej” (rad 40 under rubrik 5.3). 

Utöver dessa förklaringar finns det ingenting vi kan använda för att tolka en innebörd av 

begreppet, i alla fall i de kontext som subjekten talar ur. Dock framgår det ändå, i och med att 

repertoaren är representerad i samtliga intervjuer, att det är en bit av organisationskulturen att 

förväntningar ligger på individer att vara engagerade (eller synonymt med engagemang), men 

troligtvis som ”hyllade övertygelser och värderingar” enligt Scheins tre nivåer. Däremot kan 

definitionen (som vi saknar) antyda att det finns en etablerad definition av begreppen som vi 

bara inte har fått tagit del av, men det är ett ”underliggande antagande” ifall det gör det. En 

annan intressant aspekt är att inget av subjekten upp ”engagemang” på något annat sätt än att 

individen ska vara engagerad, tillexempel bli engagerad. Detta leder oss till att tolka 

påståendena som att subjekten anser att det är en personlig egenskap, oavsett situation, som 

individen bör besitta. 

I ”direktiv och kommunikation” repertoaren framträder två viktiga delar av denna repertoar. 

Första delen är en identifikation av kommunikationen (och svårigheten med den) mellan 

”tekno avdelningen” och den ”operativa kärnan” (rad 3-4 och 87-88 under rubrik 5.4). Det 

framträder via en kategorisering (DD 3) att förväntningarna den operativa kärnan har på 

tekno avdelningen är att de chansar när de ska planera arbetsprocesser (rad 27-28 under 

rubrik 5.4). Subjekten under gruppintervjun och ett annat subjekt kommenterade dessutom på 

att tekno avdelningen måste ha tillfredställande framförhållning för att den operativa kärnan 

ska kunna fungera (rad 32, 34, 35, 36, 37-38 och 87-88 under rubrik 5.4).  Den andra delen är 

det flera subjekt som har pekat på att det finns väldigt få eller obefintliga arbetsbeskrivningar 

i företaget (rad 51, 53, 55-56, 71, 73 och 90-92 under rubrik 5.4) och endast ett subjekt 

hänvisar detta till utomstående förhållanden (DD 2, rad 71 och 73 under rubrik 5.4). Medan 

ett annat subjekt behandlar det som om det är någonting samtliga anställda på företaget har 

gemensamt (via formuleringen ”vi är inte så strukturerade”, possitionering [DD 1], rad 92 

under rubrik 5.4). Det är egentligen endast ett subjekt som ger antydan till hårdare styrning 

för sin egen del då denne påstår att företaget behöver en VD som ”kan peka ditåt ska vi, och 

vi tar oss dit på det här sättet” (rad 102 under rubrik 5.4), övriga subjekt tycks inte ta någon 

speciell ställning till detta fenomen och ett av subjekten menar ju som nämnt att för att passa 

in på arbetsplatsen behöver individen vara så den med. 

Under tre av intervjuerna kom ”pengar” upp som en repertoar. Det alla dessa tre på något sätt 

antyder eller säger är att på just avdelningen den ”operativa kärnan” är pengar (löner) 

representerat som antingen någon form av kategoriserad (DD 3) värdering (rad 32-33 under 

rubrik 5.5) eller som samtalsämne (rad 40-41 och 46-47 under rubrik 5.5). Båda de subjekten 

som kommenterade på detta lämnade sina påståenden possiotioneringslöst (DD 1), vilket vi 

tolkade som om ämnet kan vara tabu på arbetsplatsen. Även intervjusubjekt som är 

medlemmar av den ”operativa kärnan” gav i gruppintervjun antydningar till att monetär 

ersättning skulle värderas högre hos dem (rad 10, 18 och 24 under rubrik 5.5) än annan typ av 

ersättning, och ett av subjekten föreslog även ett bonussystem med monetär ersättning borde 

införas (rad 14-15) som två andra subjekt höll med om (rad 18 och 24 under rubrik 5.5). 
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Sammanfattningsvis har vi identifierat och analyserat fem stycken repertoarer som en 

majoritet av subjekten självständigt tagit upp under intervjuerna. Vi fann givitvis flera 

diskurser, men då vi menar att undersöka organisationskulturen (meso-diskurs) och inte 

subkulturer (micro-diskurs) så är de inte inkluderade i denna uppsats. Efter beprövning anser 

vi att Skogh-Klarsten metoden är användbar, givetvis kan den komplementeras med 

tillexempel observationer, men med den teoretiska grunden i socialkonstruktionism och 

diskursanalys bör detta då, väldigt tydligt, pekas ut som forskarens helt egna uppfattningar, 

och vi skulle inte välja att rekommendera det då vi inte anser att det är lämpligt med tanke på 

just den teoretiska grunden. Vi anser däremot att vi kunde peka ut, högst otroligt samtliga 

men åtminstone vissa underliggande antaganden, vilket är det metoden menar att göra, fast 

genom att träda in i intevjusituationer direkt, utan obeservation eller liknande som Schein 

rekommenderade. 

6.1 Förslag till vidare forskning 
1. Bredare undersökning – Denna undersökning led av en genomgående tidspress 

eftersom resultatet skulle vara färdigt när den nya VD:n tillträdde sin tjänst. Av denna 

anledning hann vi egentligen inte genomföra undersökningen tillräckligt djupt anser 

vi, vi skulle ha velat ha flera intevjusubjekt samt mer tid till att analysera och bearbeta 

datan, men så var inte fallet tyvärr. Av den anledningen skulle vi vilja se eller 

genomföra en undersökning som testar Skogh-Klarsten metodens fulla potantial 

genom att till exempel intervju en hel eller majoritet av de anställda på en arbetsplats. 

2. Kartlägga underliggande antaganden – Under undersökningen kunde vi nästan se 

hur vissa av dessa underliggande antaganden kopplades samman, tillexempel hur den 

upplevda stressen kanske påverkas av bristande framförhållning och begränsade 

direktiv. Givetvis kunde vi inte göra uttalanden om hur dessa satt ihop eftersom vi 

aldrig ämnade eller försökte få svar på det men vi anser att det bör vara möjligt att få 

fram. Hur detta ska gå till vill vi inte svara på, men en tanke skulle kunna vara att 

först arbeta genom hela processen, när forskaren får en bild av de underliggande 

antagandena och hur de är kopplade för att sedan gå tillbaka till intervjusubjekten och 

ställa specifika frågor om just dessa, detta skulle kanske även avslöja andra 

underliggande antaganden tidigare okända för forskaren. 

3. Djupare undersökning – En tanke skulle vara att använda ett litet urval som vi har 

gjort i denna undersökning, men att intervjua subjekten vid upprepade tillfällen endast 

för att se ifall man kan komma in djupare i organisationskulturen med få 

intervjusubjekt med Skogh-Klarsten metoden. Frågorna de senare tillfällena skulle 

givetvis vara frågor på utlåtanden forskaren fick in vid första intervjuomgången och 

så vidare. Detta för att få vissa fenomen och underliggande antaganden förklarade 

samt undersökta djupare. 
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7.0 Forskarnas egna kommentarer 
I sista sekunden valde vi att ta bort repertoaren ”kunskapsöverföring och kompetens”. 

Repertoaren berörde hur ett par subjekt upplevde att det finns en rädsla eller ett motstånd på 

företaget att lära upp nya samt sprida sin kunskap. Anledningen varför vi valde att ta bort den 

var för att vi kunde inte riktigt motivera att ta med den och argumentera att det var en meso-

diskurs. Vilket är det som vi kallar repertoarer. Vi anser däremot att den var av intresse för 

företaget och redogjorde för den och detta arbete på ett mötet med företaget vi hade efter den 

första varianten av detta arbete var färdigt. Mötet gick väldigt bra, vi diskuterade vad vi hade 

funnit under vår undersökning tillsammans med den tillfälligt agerande VD:n, vår 

kontaktperson samt den nya VD:n som företaget ville att vi skulle genomföra denna 

undersökning för. Resultatet av undersökningen togs emot väl och de uttryckte att de var 

väldigt nöjda med vår insats och vårt resultat, precis som vi själva är. 

Vi vill även tillägga att det var roligt och oerhört givande att få möjligheten att skriva denna 

uppsats. Vi har lärt oss oerhört mycket om diskursteori, organisationskultur och vetenskaplig 

forskning i allmänhet.   
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Bilagor 
 

Bilaga 1 - Frågeställning 
 

 

 

Vad är företagskultur för dig?  

    2 & 5 Finns det några traditioner på kontoret? 

    5 Finns det några "heliga" riktlinjer? 

    1 & 2 Finns det något som är tabu? 

    1 Vad anser du företaget har för värderingar? 

    1 Överanstämmer de med dina värderingar?  

    2 Skulle vem som helst trivas här? 

    2 & 5 Hur skulle du beskriva en vanlig dag på jobbet?  

    1 Vad anser du kännetecknar en duktig arbetare? 

    1 Hur tycker du en chef skall vara? 

    1 & 4 Hur ser din relation ut till din chef?  

    4 Hur är atmosfären på jobbet? 

    4 Hur skulle du beskriva stämningen? 

    4 Hur beroende är du av dina kollegor?  

    4 Hur mycket anpassar du dig efter dina kollegor? 

    3 Finns det någon historia om företaget du kan berätta? 

    3 Finns det något återkommande samtalsämne? 

    5 Finns det någon "företags" jargong? 

    5 Skulle du vilja påstå att du förändrats under din tid här? 

    6 Hur upplever du den fysiska miljön på kontoret? 

    5 Hur rutinartade är dina arbetsuppgifter? 

    5 Kan du beskriva dina arbetsuppgifter? 

    

      1.Värderingar 

     2.Normer 

     3. Myter/ historier 

     4. Stämningen/ 

interaktioner/ klimat 

     5.Rutiner(ritualer,vanor, 

handlingar) 

6. Fysiska miljön 

 

      


