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Förord 
 

Denna uppsats behandlar upplevelsen av tradition och traditionens betydelse hos 

medarbetare inom en samtida organisation. Intresset för ämnet grundar sig i en 

fascination av företag med tydliga rötter och traditionsanspelning och en nyfikenhet 

över dessa drags betydelse för medarbetare idag. Genom en fallstudie på ett företag 

med tydlig tradition och arv har vår nyfikenhet av traditionens betydelse 

tillmötesgåtts men inte minst gett mersmak på traditionens relevans idag. 
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har Annikas handledning varit nyttig och värdefull för uppsatsens fortlöpning. Ett 

extra tack vill vi rikta mot Annikas tålmodighet vad gäller vår förkärlek till många 

idéer och infallsvinklar. 

Ett varmt tack riktas även till vårt studerade företag Mora of Sweden och alla 

medarbetare vilka engagerat ställde upp för intervjuer, diskussioner och 

rundvandring. Vi uppskattar ert varma välkomnande och samarbete och med er hjälp 

har vi utforskat viktiga organisationsaspekter vilka vi hoppas ni också kommer kunna 

dra nytta av.  

Slutligen vill vi rikta ett stort tack till vår examinator Mikael Lundgren för hans 

skarpsinne och konstruktiva feedback under vårens seminarium. 
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Titel: Tradition 2.0 – En studie om lokal tradition inom en samtida organisation   

 

Bakgrund: Organisationer har olika strategier för särskiljning och konkurrenskraft 

där kultur, arv och tradition tillämpas på olika sätt för att profilera sig både mot 

kunder och medarbetare. Företag vilka bygger och anspelar på lokal tradition 

återfinns inom de flesta sektorer, dock har få studier gjorts på medarbetarens 

upplevelse av tradition inom en organisation. Kunskapsluckan i traditionens 

betydelse för medarbetare inom samtida organisationer är således av vikt att studera.  

Syfte: Vi vill förstå hur medarbetaren upplever en eventuell anspelning på lokal 

tradition inom en organisation. Undersökningen av sambandet mellan lokal tradition 

och medarbetaren ska bidra till ökad insikt om huruvida lokal tradition har aktualitet 

och betydelse för en organisationsmedlem.  

Metod: En fallstudie har genomförts vilken behandlar fenomenet tradition genom en 

induktiv ansats. En kvalitativ metod har tillämpats med intervjuer och observationer 

som primärdata.  

Resultat och slutsatser: I denna studie har vi funnit att betydelsen och upplevelsen 

av tradition ter sig annorlunda bland tjänstemän och produktionsarbetare. 

Uppdelning av upplevelser i respektive grupp kan härledas till, förklaras genom och i 

vissa fall påverkas av andra organisatoriska aspekter, såsom corporate heritage, 

corporate heritage brand, identitet, internal branding, stolthet, storytelling samt 

gemeinschaft och gesellschaft. 

 

Nyckelord 
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1 Inledning 
I det inledande kapitlet presenteras undersökningens bakgrund och det studerade 

företaget. Efter det följer en problemdiskussion vilken resulterar i en 

problemformulering och syfte.  

1.1 Bakgrund 
Vari ligger styrkan i varje enskild organisations möjlighet att överleva, förbli 

framgångsrik eller särskilja sig från andra organisationer? Möjligtvis är styrkan att 

ständigt komma med innovativa lösningar, erbjuda service utöver det vanliga, 

förmågan att attrahera kompetent och hängiven personal eller i många fall 

upprätthålla kostnadseffektivitet. Andra organisationer synliggör dock sin styrka med 

något vilket är ytterst svårt att replikera av andra företag; företagets unika kultur, 

ursprung och tradition kan vara vissa organisationers tydligaste kännetecken för både 

kunder, anställda och andra intressenter. Runt om i världen går det att hitta dessa 

organisationer vilka fortfarande profilerar sig på sin historia, sitt hantverk och sin 

tradition. De exklusiva klockorna i Schweiz, handväskorna i Paris eller 

vinproducenterna i Italien bygger alla på ett hantverk, ett arv, en plats och en 

tradition vilken har förts vidare genom generationer. Förvisso har produkterna oftast 

nyanserats för att möta den nutida människans krav men de bär ännu med sig sin 

historia.  

Även i Sverige finns företag vilka har en stark koppling till tradition och plats. När 

många företag idag väljer att flytta en eller flera delar av verksamheten utomlands 

tycks det för några företag vara viktigt att kvarvara i den ursprungliga orten och 

traditionen för företaget. De företag vilka fortfarande lokalproducerar och profilerar 

sig på sin tradition är enligt oss få, men ett företag har fångat vårt intresse när det 

kommer till tradition. I hjärtat av Dalarna, i sällskap av nationalsymbolerna 

Vasaloppet, folkdräkt och kurbits tillverkas den klassiska morakniven. Alla har vi 

nog någon gång i livet kommit i kontakt med kniven med det röda handtaget och den 

vassa eggen. Knivens namn lämnar ingen undrande, moraknivar har alltid tillverkats 

i Mora och nuförtiden i varumärkesskyddad regi av företaget Mora of Sweden (MoS) 

(Romson & Cederlund, 2011). MoS bildades när de två tidigare 

moraknivstillverkarna Frosts Knivfabrik och KJ Eriksson slogs samman 2005 och 

orten för tillverkning är precis som för hundra år sedan den lilla byn Östnor norr om 

Mora. MoS företagskultur vilar på ett hantverksarv och traditioner från Dalarna, i 
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trakterna runt sjön Siljan har knivar tillverkats i hundratals år, traditionen att tillverka 

knivar är således en del av den lokala traditionen i Mora. Även om knivarna 

nuförtiden tillverkas av endast en producent och i en mycket mer storskalig 

produktion är en tydlig del i MoS marknadsföring mot alla intressenter det lokala 

arvet, ursprunget och traditionen. Marknadsföringen riktar sig givetvis direkt mot 

kund men även indirekt mot övriga intressenter, till exempel medarbetare.  

Det finns enligt oss något mytiskt kring de företag vilka starkt knyter an till sin 

lokala kultur, ursprung och tradition. Att dessutom knyta an till ett unikt lokalt 

hantverk likt MoS väcker hos oss ett intresse för traditionens betydelse i samtida 

organisationer. Incitamentet till att använda tradition i marknadsföring är enligt oss 

tydligt inom ett kundperspektiv, vi har nämnt hur den lokala särskiljningen är svår att 

replikera av andra och blir därmed troligtvis ett unikt drag hos en organisation. Ur ett 

organisatoriskt perspektiv har traditionsanspelning sannolikt därmed tydliga fördelar, 

en strategisk särskiljning bidrar troligtvis till ett mervärde för både externa och 

interna intressenter. Om traditionen också kombineras med en värdegrund och en 

unik kultur i övrigt är det enligt oss troligt att organisationen också eftersöker en 

gemensam uppfattning om organisationens tradition även hos sina medarbetare. 

Dock är vi av uppfattningen att tradition och traditionsförankrade organisationer 

stöter på utmaningar på ett sätt de kanske inte gjort historiskt. När företag 

globaliseras och effektiviseras kan det vara lätt att det bakomliggande ursprunget och 

traditionen sakta tynar bort. Den tekniska utvecklingen och automatiseringen inom 

produktionsyrken kan även vara en anledning till att traditionen rationaliseras bort. 

Mot bakgrund av att organisationer, förutsättningar och omvärld förändras är det 

troligt att människors upplevelse av tradition även förändras.  

1.2 Problemdiskussion 

Tradition har varit av stor betydelse under tidens gång och Strangleman (2012) 

menar att tradition gett individer grupptillhörighet, identitet och meningsskapande. 

Författaren menar vidare att tre ovannämnda komponenter är mycket viktiga inom en 

organisation. Meningsskapandet i traditionen syftar inte på det som har varit utan har 

en framtida riktning vilken grundar sig i det förflutna (Assmann, 1999) dit vi kan 

koppla den lokala traditionsförankringen. Traditioner omvandlas och utvecklas 

(Hastrup, 2010) och skapar med tiden en stabil kulturell struktur vilket ger en 

kollektiv referensram för stabilitet, kännetecken för utvärdering av möjligheter och 
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erfarenheter att tolka livet (Assmann, 1999). Strangleman (2012) menar att det finns 

en trend bland samtida organisationer att frångå sin tradition trots traditionens 

centrala roll i vårt sociala sammanhang. Via genomgång av tidigare forskning har vi 

utrönt att det finns begränsat med studier gjorda kring ämnet huruvida avsaknad eller 

utnyttjande av lokal tradition påverkar en organisation, i synnerhet ur ett 

medarbetarperspektiv, vilket gör ämnet mycket intressant att studera. Vi har i vår 

undersökning försökt bilda oss en uppfattning av tradition och upplevelsen av denna 

hos medarbetaren och kommer ta avstamp i att tradition är lokalt betingat och ett 

fenomen eller objekt vilket har överförts genom generationer. I vårt valda företag 

grundar sig lokal tradition och arv i orten och dess generella kultur. På grund av 

begränsat antal tidigare studier kring lokal tradition och arv i 

organisationssammanhang har vi kopplat vår empiri med relevant teori för att 

närmare utreda relationen mellan tradition och organisationsmedlemmar. 

Vi har tidigare nämnt att lokal tradition skulle kunna tänkas bli ett sätt att särskilja 

sig från andra organisationer. När många konkurrensstrategier, till exempel 

marknadsföring eller försäljningsstrategier, går att efterskapa av konkurrerande 

företag menar Alvesson (2009) att till exempel kultur är ytterst svårt att kopiera. 

Eftersom tradition är en del av den övergripande kulturen torde tradition således 

kunna vara ett framgångsrikt sätt att särskilja sig från andra organisationer. 

Svårigheten att replikera en annan organisations tradition gör sannolikt att lokal 

tradition kan användas i många delar av organisationen, till exempel marknadsföring, 

kulturskapande, värderingsgrund, värdeord och skapandet av ett distinkt 

arbetsgivarvarumärke.  

Det är också rimligt att anta att tradition likt andra strategier för med sig 

konsekvenser för organisationen. Det finns de facto organisationer, däribland vårt 

valda studieobjekt, vilka profilerar sig genom sitt ursprung eller tradition och det 

medför sannolikt mer än bara positiv särskiljning. Mot bakgrund av att olika 

organisationer samexisterar på en marknad med nya förutsättningar och till exempel 

konkurrenter vilka inte framhäver tradition, torde traditionsförankrade företag även 

stöta på icke-önskvärda effekter. Enligt Christenson (1984) kan organisationer vilka 

framhäver lokal tradition falla inom ramen för begreppet Gemeinschaft (gemenskap) 

där tradition kan komma att hämma teknisk utveckling. Vi anser att en organisation 

på en samtida marknad självklart inte gynnas av förlegad teknik eller associationen 
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till en sådan vilket lämnar skäl att anta att dessa även skulle kunna ha konsekvenser 

för organisationens attraktivitet för medarbetare. Enligt oss blir det således av vikt att 

organisationer idag måste hitta medel för att kunna kombinera tradition och 

konkurrenskraft. Det föregående motiveras utifrån ett medarbetarperspektiv både 

eftersom medarbetare bör känna attraktivitet till en arbetsgivare men även att 

medarbetares förhållande eller förhållningssätt till tradition i sig med tiden möjligtvis 

har förändrats. Organisationer vilka anspelar på ett arv och en tradition vilken 

uppstod för flera hundra år sedan, likt vårt studerade företag, torde enligt oss vara 

svårt att relatera till för en arbetstagare i modern tid. Vi ifrågasätter huruvida 

tradition och upplevelsen är densamma för medarbetare över tid, eller om tradition 

rent utav har uppgraderats eller nedgraderats i meningsfullhet. 

Sammanfattningsvis finns det sannolikt organisationer vilka framgångsrikt använder 

lokal traditionsförankring i sin marknadsföring både mot kunder och medarbetare. 

Vår uppfattning är att organisationer lyckas nå fram till framförallt sina kunder 

genom den lokala traditionsförankringen och genom att skapa en känsla för sina 

produkter och tjänster. Vi anser således att det finns starka relationer mellan 

framgång och marknadsföring av den lokala traditionen. Vi ifrågasätter om arbete 

med lokal tradition ges utrymme i organisationer och i sådana fall hur det påverkar 

och uppfattas av medarbetaren. Samtidigt ställer vi oss frågande till huruvida 

traditionen påverkar och relateras till andra organisatoriska delar. Genom ovan belyst 

teori kan vi uttyda att tradition är en viktig komponent för individen men att tradition 

har givits föga uppmärksamhet i studier vilka behandlar medarbetarens upplevelse 

och uppfattning om tradition inom organisationer. Eftersom traditionens inverkan på 

medarbetaraspekter, såsom stolthet, identifiering och upplevelse av organisationen är 

föga utforskat kommer vi i detta arbete närmare undersöka vilket bidrag alternativt 

konsekvenser tradition innebär för medarbetaren i en organisation med samtida 

förutsättningar och utmaningar.  
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1.3 Problemformulering 
Utifrån ovan förda resonemang kring lokal tradition har vi kommit fram till följande 

problemformulering: 

 Hur upplever och värdesätter olika medarbetare förekomsten av lokal 

tradition inom en organisation? 

 Hur kan medarbetarens upplevelse av tradition relateras till organisatoriska 

aspekter? 

1.4 Syfte 
Vi vill förstå hur medarbetaren upplever en eventuell anspelning på lokal tradition 

inom en organisation. Undersökningen av sambandet mellan lokal tradition och 

medarbetarens upplevelse ska bidra till ökad insikt om huruvida lokal tradition har 

aktualitet och betydelse för en organisationsmedlem och andra organisatoriska 

aspekter ur ett medarbetarperspektiv. 
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2 METOD 
Följande kapitel beskriver undersökningens forskningsansats, metodval, praktiskt 

utförande och hur valen har påverkat vår undersökning och resultat. Vi avslutar 

kapitlet med att diskutera undersökningens trovärdighet och för även en etisk 

diskussion. 

2.1 Forskningsproblemets karaktär 

Vi har i vår undersökning studerat betydelsen av lokal tradition på en organisation 

genom upplevelsen av medarbetaren. Arbetsplatsen har varit det väsentliga 

observationsfokuset (Bryman & Bell, 2005). Tradition uppstår genom sociala 

relationer mellan individer och vi vill studera upplevelsen av detta hos medarbetaren. 

Problemställningen vi valt att undersöka är av explorativ karaktär och är inte en 

hypotes- eller teoriprövning vilket gör att den induktiva forskningsansatsen har varit 

att föredra (Eriksson & Kovalainen, 2008). Den explorativa karaktären uttrycker sig i 

att vi vill grunda förståelse inom ett föga utforskat organisatoriskt område. 

Undersökningen skulle kunna bidra till framtida teorigenerering i ämnet. 

Undersökningen är också på grund av de olika elementens immaterialitet svår att 

kvantifiera vilket gör att den kvalitativa metoden blir mer lämplig (Gustavsson, 

1998). 

2.2 Induktiv forskningsansats 

Inför vår studie undersökte vi tidigare forskning kring arbetet med lokal tradition. 

Dock är befintlig forskning inte tillräcklig för att besvara vår problemformulering. 

En induktiv forskningsansats grundar sig i ett empiriskt problem och i sin mest 

renodlade form bör problemet utforskas helt utan vidare kunskaper i området medan 

en deduktiv metod utgår ifrån tidigare forskning (Pålsson Syll, 2001). Vårt empiriska 

problem gällande medarbetarens upplevelse av lokal tradition har således utforskats 

med ett öppet sinne. Eriksson och Kovalainen (2008) anser att en deduktiv ansats vill 

grunda hypoteser och förklara dessa medan en induktiv ansats drar generella 

slutsatser genom observation. Eriksson och Kovalainen (2008) anser vidare att 

empiri bör ligga till grund för den induktiva ansatsen. I enlighet med författarna har 

vi därför valt att göra intervjuer och observationer innan fördjupning i teori, dock är 

vi medvetna om att vi haft viss erfarenhet, kunskap och förförståelse från tidigare 

studier. Vi anser att valet av forskningsansats stärks när det finns få studier gjorda 

om lokal tradition och specifikt forskning kring medarbetarens upplevelse av detta. 
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På grund av problemets ringa forskning valde vi därmed en induktiv ansats i 

undersökningen av företaget där vi dragit generella slutsatser och analyserat mönster 

utifrån våra tolkningar av observationer. Eftersom vår problemformulering och vårt 

syfte är empiriskt grundat motiveras ytterligare den induktiva ansatsen i vår 

undersökning. 

2.2.1 Hermeneutik 

Vi har valt att använda oss av ett tolkande förhållningssätt i överensstämmelse med 

hermeneutiken där just tolkning är ett centralt begrepp (Eriksson & Kovalainen, 

2008). Enligt Ödman (2007) finns det två centrala begrepp inom hermeneutiken; 

tolkning och förståelse. Tolkning kan jämställas med att översätta, vilket gör 

begreppet relativt enkelt att förstå, vi översätter intryck för att vi ska kunna förstå 

dem. Dock är begreppet att förstå mer problematiskt. Ödman (2007) förklarar 

förståelse genom att hänvisa till ordets uppbyggnad att stå framför och att därmed se 

rakt framifrån och tydligare. Förståelse förklaras genom att ställa uttrycket i 

jämförelse med att begripa, vilket enligt Ödman (2007) är underordnat förståelsen. 

Begripande syftar nämligen till något motoriskt där något nytt tillförs det gamla, 

medan förståelse syftar till förnyelse och omskapande (Ödman, 2007). I vår 

undersökning har vi därför inte helt förstått våra intervjupersoner, det vi däremot 

gjort är att tolka deras svar för att möjligtvis begripa deras uttalanden eftersom vi 

tillfört ny information till redan befintlig information. 

Inom hermeneutiken är inte objekt bestämda eller givna utan tolkade och tillfälliga 

(Eriksson & Kovalainen, 2008), vilket vi anser i hög grad är viktigt att påpeka vid 

undersökning av tradition vilket är föränderligt och immateriellt. Enligt Eriksson och 

Kovalainen (2008) är det viktigt att betona att det finns en viss tolkningsgrad och att 

både undersökaren och respondenten kan göra olika tolkningar av samma situation. 

Exempelvis kan en fråga tolkas annorlunda av respondenten än vad intervjuaren 

syftade till, vilket gör att svaret måste tolkas av intervjuaren. Tolkningsarbetet har 

enligt Gustavsson (1998) fyra dimensioner, där tre är relativt observerbara, “inre 

fakta om sig själv och yttre fakta om både sig själv och andra, medan den fjärde 

möjligheten - inre fakta om andra - inte är direkt åtkomlig” (Gustavsson, 1998, s. 

59). Vi kommer därför inte helt till fullo förstå respondenternas svar eftersom vi inte 

kan observera deras inre. Däremot kan vi i enlighet med Gustavsson (1998) relatera 

vårt eget yttre med vårt eget inre och göra tolkningen att relationen är densamma hos 
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andra. Utifrån föregående påstående kan tolkning av andras yttre bidra till förståelse 

(Gustavsson, 1998). Vid intervjuerna har vi bett respondenterna förklara sin egen 

upplevelse av tradition, vilket också torde vara svårt för oss att till fullo förstå. 

Däremot kan vi ha vetskapen om att vi inte helt kan förstå respondenternas känslor 

och upplevelser av tradition, och vetskapen i sig gör att vi kan tolka den fakta 

respondenterna delgivit oss. Gustavsson (1998) påpekar att det är svårt att utföra ett 

tolkningsarbete helt fördomsfritt och menar att eventuell förförståelse kan prägla 

förståelsen för fenomenet. Författaren menar samtidigt att förförståelsen dock kan 

hjälpa vakenheten för observerad data och information. Eriksson och Kovalainen 

(2008) anser att det inte går att tolka utan att påminnas om den egna bakgrunden 

såsom kön, erfarenheter, kultur och förväntningar och vi anser därför att tolkning av 

data bör ske med försiktighet på grund av vår subjektivitet inför företaget. 

Subjektivitet i denna studie skulle kunna bero på att en av uppsatsskrivarna 

härstammar från det geografiska området för företaget. Vi har därmed mer erfarenhet 

och förförståelse av företaget än vi skulle föredra vilket kommit att påverka analys 

och tolkning i undersökningen. Vi har dessutom en förutfattad mening genom 

tidigare forskning och i utformande av vår problemformulering. Även om vi valt att 

utforma en öppen problemformulering har vi ändå en viss förväntan till vad resultatet 

skulle kunna utmynna i. Tolkningen av respondenternas uttalanden och våra 

observationer kan således till viss del vara förutbestämda i vårt sinne. Vi vill dock 

argumentera för att vår egen förförståelse också kan gynna förståelsen och 

tolkningen av andras upplevelser. Vetskapen om att vi inte är helt objektiva i vårt 

tolkningsarbete har hjälpt oss att undersöka organisationen och problemet med 

ambitionen att bibehålla ett öppet sinne. Förförståelsen har således inte hindrat oss 

utan istället hjälpt oss i vårt tolkningsarbete och gjort oss mer mottagliga och 

förberedda på att ändra vår förståelse och uppfattning kring problemet. 

2.3 Kvalitativ forskningsstrategi 

Enligt Bryman och Bell (2005) ligger huvudfokus i en undersökning med kvalitativ 

metod i insamling och analys av data, vilket står i kontrast till den kvantitativa 

metoden där fokus ligger på mätbarhet. Enligt Allwood (2004) finns det två 

anledningar att välja den kvalitativa metoden; för att problemet inte går att angripas 

på ett kvantitativt sätt eller för att problemet besitter egenartade och speciella 

kvaliteter. Den kvalitativa metoden är att föredra vid problem där fördjupad 

förståelse och analys är nödvändig (Bryman & Bell, 2005). Vår undersökning ska 
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bidra till en djupare förståelse kring ämnet lokal tradition vilket är ett tämligen 

immateriellt begrepp och således svårt att mäta. Vi kan stärka svårigheten i 

mätbarhet när Hastrup (2010) menar att tradition uppstår i samverkan mellan 

individer. 

I vår undersökning har vi genererat data genom tolkning av intervjuer, texter, 

artefakter och observationer vilket stämmer överens med Allwoods (2004) 

diskussion kring den kvalitativa metoden. Allwood (2004) menar att den kvalitativa 

metoden är att föredra när just tolkning och olika fenomens innebörd och specifik 

förståelse av mänskligt beteende efterfrågas. Vårt val av metod stämmer även bra 

överens med Allwoods (2004) definition och rekommendation av användande av 

kvalitativ strategi vid problem där data framförallt beskrivs språkligt. Den kvalitativa 

metoden är dessutom att föredra när beteendemönster undersöks vilka inte går att 

härleda till kvantitativa siffror (Trost, 2010) vilket fortsatt stämt överens med vårt val 

av metod. 

2.4 Dataproducering 
Empirisk data insamlad av forskare själva kallas primärdata medan redan befintligt 

empiriskt material kallas sekundärdata. Primärdata insamlas ofta genom exempelvis 

observationer och intervjuer. Sekundärdata är sådan data vilken existerar utan 

forskarens avsikter, exempelvis olika typer av dokument, anteckningar och 

beskrivningar (Eriksson & Kovalainen, 2008). Primärdata i vår studie utgörs av 

intervjuer, dokument och observationer av artefakter. Tolkningar av vår primärdata 

har varit vägledande, dock i växelverkan och kombination med sekundära källor i 

form av bland annat företagets marknadsföringsmaterial och deras bok för 

medarbetarna. Vi har således valt att använda data producerad av andra och för ett 

annat syfte. Datan har tolkats med försiktighet i vår undersökning, dock har den 

bidragit till ökad kunskap om företaget och utgjort tolkningsunderlag i analys och 

slutsats.  

2.4.1 Fallstudie 

Enligt Bryman och Bell (2005) är en fallstudie en undersökning av ett specifikt 

problem på en plats där det bör finnas en generell bärighet för problemet. En eller ett 

fåtal fallstudier görs enligt Gustavsson (1998) för att skapa en teori inom ett område. 

Vårt syfte har inte varit att skapa en ny teori utan skapa förståelse för medarbetarens 

upplevelse av tradition och hur upplevelsen kan relateras till andra organisatoriska 
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aspekter. Gustavsson (1998) menar fortsatt att en undersökning bör söka största 

möjliga informationsbredd och Bryman och Bell (2005) anser i samtycke att en 

tvärsnittsstudie är att föredra för att ge en djupare förankring och bredare underlag. 

Yin (2007) menar å andra sidan att det räcker med ett undersökningsfall för att dra 

slutsatser och att eventuell problematik egentligen ligger i forskarens försumlighet i 

den systematiska processen eller att forskaren dragit slutsatser för tidigt. Vi kan i 

efterhand samtycka med Bryman och Bell (2005) att en tvärsnittstudie varit att 

föredra för att skapa förståelse för den generella förklaringen till vår 

problemformulering. Dock anser vi samtidigt att undersökningens omfattning och 

tidsram gett oss en avgränsning till endast ett företag och vi har därför valt företaget 

med omsorg och har i enlighet med Yins (2007) rekommendation strävat efter att 

undersöka problemet systematiskt och med stor noggrannhet. 

Vi har i vår undersökning valt att fokusera på upplevelsen av lokal tradition hos 

medarbetaren. Val av företag har därför grundats i huruvida företaget visar att de 

arbetar med tradition. MoS har inget integrerat arbete vad gäller medarbetare och 

tradition, däremot har de ett väl utvecklat produktvarumärke grundat i lokal tradition. 

Marknadsföring till kund och varumärket Morakniv är starkt traditionsförankrat och 

MoS lägger stor vikt vid betoning på arvet och knivtillverkningens långa historia i 

bygden gentemot alla intressenter. Det blev enligt oss skäligt att anta att den 

kundinriktade marknadsföringen även påverkar medarbetare och därmed anser vi att 

valet av MoS således är välmotiverat. Vi anser vidare att analys av det valda 

företaget medför en relativt generell bärighet inom ramen för liknande företag, till 

exempel bransch, storlek eller företag vilka väljer att marknadsföra sin tradition eller 

vilka har en stark koppling till respektive hemort.  

2.4.2 Intervjuer 

I enlighet med den kvalitativa metoden har semi-strukturerade intervjuer genomförts. 

Urval av respondenter inför intervjuerna har gjorts genom en formell förfrågan till 

företaget. Vi har valt att göra ett strategiskt bekvämlighetsurval där respondenterna 

selekterats utifrån position i organisationen och vilken avdelning de arbetar på. Ett 

bekvämlighetsurval kan göras när det är viktigt att få en bred representation av 

intervjupersoner och undersökaren värdesätter att olika delar av organisationen 

representeras. Bekvämlighetsurvalet ställs i motsats till ett kedjeurval där en 

respondent rekommenderar nästa respondent, vilket görs för att komma under ytan i 
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organisationer (Bryman & Bell, 2005). Vi har dock försökt få ett brett urval där 

medarbetare från både administration och produktion deltagit eftersom vi är av 

uppfattningen om att upplevelsen av företaget kan te sig annorlunda i olika delar, till 

exempel subkulturer (Alvesson, 2009). Genom det breda urvalet vill vi försöka 

inringa den allomfattande upplevelsen av tradition för medarbetare inom hela 

organisationen. I vårt valda företag arbetar merparten av de anställda i produktionen. 

Representationen under intervjuerna har dock varit fem tjänstemän och sex 

produktionsarbetare, det vill säga relativt lika fördelning mellan tjänstemän och 

produktionsarbetare, vilket kan tyckas vara ett missvisande urval med tanke på 

arbetsstyrkans fördelning. Dock har urvalet gjorts mot bakgrund av vår 

problemformulering vilken syftar till att belysa olika medarbetares upplevelse av 

tradition och ett relationsanpassat urval av organisationen är inte nödvändigt. Vi 

anser således att vår valda relation mellan antalet tjänstemän och produktionsarbetare 

är berättigat.  

Respondenterna valdes ut av HR-ansvarig på MoS genom en förfrågan till 

arbetsplatsens medarbetare där respondenterna fick godkänna sin medverkan. Vi 

hade på förhand kommit med önskemål om en bred representation av befattningar, 

anställningstid och bakgrund vilket också tillgodosågs i urvalet av respondenterna Vi 

tror att det kan finnas en viss risk med att låta en medarbetare på ett företag välja ut 

respondenter eftersom medarbetaren skulle kunna ha för avsikt att påverka resultatet 

i studien. Dock tror vi att urvalet har gjorts på ett rättvist sätt eftersom 

respondenterna tillfrågats och godkänt sin medverkan samt att vi till viss del har fått 

påverka hur urvalsgruppen skulle vara representerad. Respondenterna företräder 

skilda yrkeskategorier och har dessutom förmedlat variationer i upplevelser. Vi anser 

att en samstämmighet i svaren å ena sidan skulle kunna betyda att det funnits en 

baktanke vid urvalet men å andra sidan kan organisationen vara enhetlig i sitt 

tänkande. På grund av respondenternas varierande svar och vår tillit till företaget gör 

vi antagandet att urvalet gjorts på ett professionellt sätt och att respondenterna 

speglar den allmänna bilden av företaget. 

Vi valde att genomföra semi-strukturerade intervjuer med specifika teman och öppna 

frågor där respondenterna har stor frihet för formulering och associationer (Bryman 

& Bell, 2005). Kultur och tradition är enligt Hastrup (2010) ett filter individer ser 

igenom vilket gör att fenomenen blir svår att förklara och precisera och vi har därför 
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valt att formulera både direkta och indirekta frågor under vissa teman, såsom stolthet 

och identifiering. Vi är av uppfattningen att direkta frågor i vissa fall kan vara svåra 

för respondenten att formulera och i vissa fall kan respondentens förförståelse 

påverka deras svar. De indirekta frågorna ska därför syfta till att respondentens svar 

inte påverkas av förförståelsen och således ökar sannolikheten till ett ärligt och 

rättvisande svar på frågan. Genom att vi ställt en kombination av direkta och 

indirekta frågor har vi således tolkat traditionen och på detta sätt kommit till 

slutsatser och svar på vår problemformulering.  

Elva intervjuer har genomförts och spelats in för transkribering inför analysen. Vår 

intervjuguide har bifogats med frågor och teman vi tagit upp under intervjuerna (se 

bilaga A). Gustavsson (1998) framhåller att inspelning kan vara negativt eftersom det 

kan bidra till ett informationsöverskott och att intervjuaren inte koncentrerar sig 

under intervjun utan förlitar sig på att inspelningen ska säkra intervjuinnehållet. Vi 

anser dock att inspelning varit att föredra eftersom undersökning av till exempel 

tradition även inkluderar språklig formulering och symboliken i ordval vilket Trost 

(2010) menar är av betydelse i analysarbetet. Vi valde därför att spela in intervjuerna 

för att lättare kunna återgå till dem och tolka språket och symboliken i ordvalet från 

respondenterna, intervjuerna har även strukturerats och sedan kopplats till relevant 

teori. Yin (2007) betonar att det är viktigt att komplettera intervjudata med 

information från andra källor för att konfirmera informationen, vi valde att 

komplettera med observationer och dokument. 

Val av forskningsansats har till viss del påverkat våra intervjuer. Den induktiva 

forskningsansatsen förutsätter att problemet undersöks med utgång i empirin och 

med lite förkunskaper (Eriksson & Kovalainen, 2008). Intervjuerna har därför 

utformats för att försöka få största möjliga insikt i vår problemformulering och därför 

har vi fått ett visst informationsöverskott. Efter teoriinsamlingen har dock endast 

relevant empiri för problemet använts och vi anser att vi har haft kontroll på 

informationsöverskottet. Utgallringen av relevant empiri förenklades av att vi spelat 

in intervjuerna och transkriberat dem.  

På grund av att vi valt att göra relativt många intervjuer med personer av olika 

bakgrund och med olika anställningstid, fann vi det lämpligt att åskådliggöra 

deltagarinformationen i form av en respondenttabell. 
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Befattning Antal Kvinnor Män Genomsnittlig anställningstid 

(respondenternas anställningstid) 

Tjänstemän 6 3 3 13,6 år (5-24 år) 

Produktionsarbetare 5 1 4 23,2 år (1-39 år) 

Totalt 11 4 7 18 år (1-39 år) 

     

 

2.4.3 Observation av artefakter 

Yin (2007) menar att det är viktigt att komplettera intervjuer med annan information 

och vår andra primärdata är observationer. Yin (2007) framhåller att det ibland kan 

vara av vikt att undersöka materiella och immateriella artefakter eftersom de kan 

påverka upplevelsen av till exempel kultur. Vi valde därför att komplettera 

intervjuerna med observation för att med egna ögon observera förekomsten av 

tradition. Vi anser att observation har varit en nyttig källa till vår egen tolkning av 

traditionens betydelse på företaget. De artefakter vilka varit till grund för vår 

tolkning i analysen står i direkt relation till den lokala traditionen och arvet och 

benämns enligt Hastup (2010) för kulturminnen. MoS har enligt oss en betydande 

fysisk artefakt, Morakniven, vilken i framförallt marknadsföring framställs värdefull 

ur ett lokalt och nationellt perspektiv. Dock har vi även valt att observera inslag av 

materiella artefakter vilka kan relateras till tillverkning och lokal tradition i den 

fysiska miljön.  

Två dagar spenderades på MoS och utöver intervjuerna hade vi möjlighet att 

observera lokalerna, äta i företagets gemensamma matsal och vid andra dagens slut 

fick vi ta del av produktionen genom en guidad rundvandring. Inblicken i 

verksamheten bidrog därmed till att en viss grad av direkt observation kunde 

genomföras. Eriksson och Kovalainen (2008) beskriver att till skillnad från 

deltagarobservation innebär direkt observation att observatörerna inte försöker ta del 

av någon slags kultur utan i största möjliga mån befinner sig i bakgrunden och inte 

på något sätt hindrar det observerade. En fördel med att använda sig av observationer 

är att agerande, företeelser och artefakter kan dokumenteras i realtid (Eriksson & 

Kovalainen, 2008). Observationer används i första hand vid undersökning av 

beteenden inom en organisation (Bryman & Bell, 2005; Eriksson Kovalainen, 2008). 

Våra observationer har istället för beteende fokuserat på artefakter på arbetsplatsen 

eftersom dessa kan påverka medarbetarnas upplevelse av tradering (Hastrup, 2010).  
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Observationerna var till en början omedvetna och det var egentligen under själva 

rundvandringen i fabriken vi uppmärksammade vikten av artefakter och dess 

påverkan. Även om observationerna från början saknat baktanke, uppmärksammades 

artefakter under vistelsen och vi anser därför att de omedvetna observationerna ändå 

tillfört värdefull information. Dokumentation i form av fotografering av 

produktionen genomfördes.  

2.5 Dokument 
Vid fallstudier finns det enligt Yin (2007) stor anledning att använda många olika 

datakällor, där vi i första hand valt att basera vår empiri på intervjuer och 

observationer, men vi har även kompletterat med marknadsföringsmaterial av 

företaget och dess produkter. Marknadsföringsmaterialet väckte vårt intresse för 

företaget och gav oss en första insikt om att företaget arbetar med att framhäva och 

marknadsföra sina produkter genom sin lokala tradition. Vi har även använt oss av 

företagets egenproducerade bok Morakniv: sedan 1891: från begrepp till varumärke 

(Romson & Cederlund, 2011). Boken framställdes i samband med företagets 120-års 

jubileum och ges idag till alla nyanställda i syfte att utbilda dem i verksamhetens och 

knivtillverkningens historia och arv. Yin (2007) uppmärksammar dock att 

informationen i form av sekundärdata från olika dokument bör granskas med 

försiktighet eftersom dessa kan ha framställts av ett annat syfte än det författarna 

ämnar använda dokumenten till. Marknadsföringsmaterialet och boken kan enligt oss 

ha modifierat den lokala traditionen och vi har använt dokumenten med försiktighet 

och viss misstänksamhet. Inför intervjuerna undersöktes bland annat MoS hemsida 

och marknadsföringsmaterial för att under intervjun undersöka om budskapet haft 

relevans för medarbetarens upplevelse av tradition. Medvetenheten kring de två 

dokumentens bakomliggande syften har till viss del legat till grund för utformning av 

vår intervjuguide och har gett oss insikt i MoS arbete med lokal tradition och arv 

vilket diskuterats i analysen. 

2.6 Tolkning av data 

Den kvalitativa metoden mäter inget kvantitativt och således går det inte att dra 

slutsatser utifrån givna parametrar (Svensson, 2011). Svensson (2011) menar att 

tolkning därför blir en viktig del i såväl generering och analys av empiriskt material i 

en kvalitativ undersökning. Tolkning gör att mening och förståelse skapas i vår 

omvärld men författarna framhåller att det finns olika sätt att tolka samma situation, 
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det vill säga olika perspektiv. Enligt författarna finns det inte något rätt eller fel 

perspektiv, däremot finns det lämpliga perspektiv beroende på undersökningens syfte 

och ambitioner. Det valda perspektivet är den forskning författaren valt att ta 

avstamp i för att tolka empirin (Svensson, 2011). I vår studie har vi ämnat undersöka 

medarbetarens upplevelse och värdesättande av traditionen inom en organisation, 

samt traditionens relation till andra organisatoriska aspekter. Vi har således valt ta 

avstamp i teorier vilka går att relatera till tradition på olika sätt. 

Vid tolkningsprocessen menar Svensson (2011) att det finns tre tolkningsfaser där 

tolkning av verkligheten sker. Den primära tolkningen är det första sinnesintrycket 

vi får, det vill säga data. Data ordnas, organiseras, sorteras och kategoriseras. De 

primära tolkningarna görs inte medvetet eller uttalat utan tas förgivet, till exempel att 

en handskakning är en hälsning eller att fem personer på en trottoar är en grupp 

(Svensson, 2011). Den primära tolkningen i vår uppsats har vi gjort under vårt besök 

på MoS. Enligt Svensson (2011) görs den sekundära tolkningen i vardagslivet när vi 

försöker återberätta vår sinnesdata och göra den tillgänglig för omvärlden till 

exempel när vi ska berätta om någonting som hänt. I den sekundära tolkningen blir 

det viktigt att komma ihåg att beskrivningen kan uppfattas olika när situationen 

jämförs med andra situationer. Hur lång eller kort en kö är beror helt på i vilken 

kontext kön befinner sig. En kö på mataffären kan beskrivas lång när den varar ett 

par minuter, medan ett köande i flera timmar till en konsert kan beskrivas vara kort. 

Sekundärtolkning i undersökningar sker vid återberättande av den empiriska 

genereringen genom exempelvis skrift eller bilder. Vid skriftligt återberättande av 

intervjuer benämns dessa för transkribering (Svensson, 2011). Vi har i vår 

undersökning valt att transkribera sex av elva intervjuer för att underlätta vår vidare 

tolkning, nämligen den tertiära tolkningen. Den tertiära tolkningen sker enligt 

Svensson (2011) när den sekundära tolkningen, det vill säga det empiriska materialet, 

tolkas genom utvald teori. Den tertiära tolkningen blir således explicit och uttalat 

instrumentell. Trots att den teoretiska kopplingen blir mest påtaglig i den tertiära 

tolkningsfasen menar Svensson (2011) att ett teoretiskt perspektiv finns med i alla 

faser även om de inte är lika uttalade. 
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Vår undersökning har en induktiv ansats vilket gör att utgångspunkt för val av teorier 

har gjorts utifrån vår empiri. För att vi på ett rättvist sätt skulle kunna tolka vår 

empiri har vi utifrån vår problemformulering valt ut relevanta empiriska delar. 

Utifrån de empiriska delarna har vi sedan valt ut relevant teori vilket har gett oss en 

teoretisk referensram. Huvudfokus i vårt tolkningsarbete har således varit att 

framställa en trovärdig och meningsfull tolkning av vår genererade empiri utifrån 

vårt valda perspektiv, det vill säga vår problemformulering och teoretiska 

referensram. 

2.7 Trovärdighet 
Många författare menar att kvalitativa studier ska utvärderas utifrån andra kriterier än 

kvantitativa studier. Kvalitativa studier bör ha ett alternativ till reliabilitet och 

validitet, kritik har riktats mot reliabilitetens och validitetens grundantagande om att 

en absolut social verklighet är möjlig för forskare att uppnå eller avslöja. Det är inte 

forskarens uppgift att avslöja en sann verklighet, i själva verket kan verkligheten vara 

av multipel karaktär. Således argumenteras det för alternativa sätt och det föreslås att 

trovärdighet och autenticitet bör vara de kvalitativa studiernas verktyg för 

bedömning. Trovärdighet innefattar fyra kriterier: Tillförlitlighet, pålitlighet, 

överförbarhet och möjlighet att styrka och bekräfta (Bryman & Bell, 2011).  

2.7.1 Tillförlitlighet 

Det fundamentala i att det kan förekomma flera sociala verkligheter är särskilt 

påtagligt när det kommer till tillförlitlighet. Det är vad forskare kommer fram till 

genom genomförbarhet och tillförlitlighet vilket avgör huruvida det accepteras av 

andra. Tillförlitlighet handlar om att både genomföra studier utifrån god sed och att 

överlämna resultatet till individerna av den sociala verklighet vilken har studerats, 

detta för att bekräfta att forskaren har förstått verkligheten på ett korrekt sätt. 

Tillgänglighet för allmänheten är viktigt för att säkra en del av tillförlitligheten, det 

är därför viktigt att forskaren både genom dokumentation och beskrivningar 

möjliggör för andras förståelse och bedömning (Yin, 2013).  

Tillförlitligheten i vår studie ska åskådliggöras i sättet vi strukturerar, formulerar och 

beskriver vårt material, allt för att det ska vara enkelt att till sig studien för en 

utomstående part. Vi har även beaktat en metodisk insamling, där vi med 

noggrannhet valt och förhållit oss till varje moment i studien. Det föregående styrks 

av Yin (2013) eftersom ett metodiskt arbete reducerar risken för ovarsamhet och att 
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forskarna förhåller sig till vad de redovisar. Inledningsvis strukturerade vi uppsatsen 

på ett sedvänligt sätt, det vill säga genom en innehållsförteckning, rubriker och 

påbörjan på introduktionskapitel och syfte. Dock fick introduktionskapitlet 

kompletteras med tiden då vi har tillämpat en induktiv ansats och uppsatsens fortsatta 

genomförande har tagit sitt avstamp i det empiriska material vi samlat in. Relevanta 

och kopplingsbara teorier har valts ut utifrån den empiriska insamlingen, dock ska 

tilläggas att vi på förhand spekulerade kring potentiella teorier för att lättare kunna 

utföra insamlingen av empirin.  

Oavsett val av ansats anser vi att forskare riskerar att stöta på utmaningar i den 

metodiska processen i och med att empiri och teori kan påverka studien i en annan 

riktning. Exempelvis kan det empiriska utfallet ge en annorlunda bild av verkligheten 

och problemformuleringen blir svår att besvara. Studiens initiala syfte kan därmed ha 

ändrats under processen och det kan därför vara lämpligt att ändra 

problemformuleringen. Vi har under studiens genomförande valt att omformulera 

vissa delar i problemformuleringen mot bakgrund av det empiriska materialet, detta 

för att säkra att empirin besvarar problemformuleringen på ett rättvisande sätt. 

Omformuleringen har än mer motiverat varför vi har valt att förhålla oss metodiskt 

till alla delar i uppsatsen för att processen ska bli spårbar, logisk och tydlig för 

läsaren (Eriksson och Kovalainen, 2008).  

2.7.2 Pålitlighet 

För att kunna styrka en studies pålitlighet ska forskare ha ett granskande 

förhållningssätt och säkerställa fullständig dokumentation i studiens alla faser, till 

exempel urval av respondenter, transkriberingar och analys. Inom vissa 

vetenskapsområden görs granskning av en utomstående part genom studiens 

genomförande men detta tillvägagångssätt har inte vunnit popularitet inom 

företagsekonomiska studier. För att kunna styrka en studies pålitlighet måste forskare 

styrka sin egen kännedom om det valda ämnet och huruvida den insamlande data är 

tillräcklig för att förtjäna det av forskaren påstådda. Pålitlighet handlar om huruvida 

andra forskare kan instämma eller göra liknande tolkningar utifrån det material vilket 

insamlats och huruvida koppling mellan empiri och teori gjorts på ett logiskt sätt 

(Eriksson & Kovalainen, 2008; Bryman & Bell, 2011). 

Pålitligheten i vår studie styrks av dokumentation och tydlig redogörelse, framförallt 

i vårt insamlade empiriska material. Ljudupptagning av samtliga elva intervjuer har 



  
 

18 

gjorts och sex intervjuer har transkriberats och dokumenterats. Vi ansåg det 

betydelsefullt att redogörelse för intervjuernas innehåll tillhandhölls. Eftersom 

studien grundar sig på individers upplevelser och tolkningar fann vi det ytterst viktigt 

att dessa delar dokumenterades på ett tillgängligt och rättvist sätt. Granskning av en 

utomstående part är inte vanligt förekommande inom vårt vetenskapsområde och 

heller inget vi valt att medvetet tillämpa, dock anser vi att kontinuerlig handledning 

säkerställt en viss nivå av pålitlighet. Genom regelbundna avstämningar har vår 

handledare haft översikt över vårt arbete, gett råd eller ifrågasatt innehållet när det 

har behövts. Handledning innebär inte en djupgående granskning och uppsatsens 

pålitlighet är till syvende och sist författarnas ansvar, dock har handledningen hjälpt 

oss i vårt eget granskande. 

Allwood (2004) menar vidare att val av datainsamling med intervjuer har en viss 

opålitlighet eftersom en intervju endast beskriver en viss situation av en viss person 

och inte fenomen och beteenden i sin verklighet. Vi är medvetna om den potentiella 

opålitligheten i intervjuer men vi har ändå kunnat uttyda mönster i respondenternas 

upplevelse av traditionsfenomenet vilket till viss del säkrar generaliserbarhet och 

därmed pålitlighet för just denna studie. Vårt val att tillämpa observation 

underbygger enligt oss för att en högre grad av pålitlighet kan uppnås. Vi kommer 

behandla generalisering senare i kapitlet. 

2.7.3 Överförbarhet 

Enligt Jacobsen (2002) handlar överförbarhet om i vilken utsträckning resultat från 

en studie kan generaliseras. Generalisering är oftast förekommande inom kvantitativ 

forskning där den aktuella studien kan överföras till en större grupp av enheter 

(Svensson & Ahrne, 2011). Inom kvalitativ forskning är generalisering dock svårare 

att åstadkomma. Kvalitativ forskning handlar för det mesta om att intensivt och 

djupare studera en grupp eller individer med något gemensamt, det kvalitativa 

resultatet har således en benägenhet att fokusera på det i sammanhanget unika och på 

en viss aspekts mening och betydelse i en social verklighet. Bredd är således något 

vilket oftast inte uppnås i kvalitativa studier och forskare uppmanas att fylligt 

beskriva detaljerna vilka ingår i en kultur. Fylligheten i sig ska bidra till en databas 

vilken andra kan ta utgångspunkt i vid bedömning av resultatens överförbarhet till 

andra miljöer (Bryman & Bell, 2005). Jacobsen (2002) framhäver att poängen med 

kvalitativa studier inte är att generaliseringen ska kunna tillämpas från en enhet till 
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en större population såsom i kvantitativa studier. Dock menar Jacobsen (2002) att 

generalisering i viss mån kan förekomma även inom kvalitativa studier, exempelvis 

när generaliseringen går ut på att generalisera från intervjuer och observationer till en 

teoretisk nivå. Den framställda teorins validitet för populationen är dock svår att 

fastställa (Jacobsen, 2002). 

I vår studie har vi genom intervjuer och observationer tolkat och sökt förstå 

medarbetarens upplevelse av tradition inom en organisation. Vi har i enlighet med 

den kvalitativa metoden djupare studerat individer vilka har en gemensamhet kring 

ett fenomen, tradition, och studien är således begränsad till det kontextuella i den 

specifika miljön. Eftersom vår studie har genomförts hos en organisation har syftet 

inte varit att söka bredd för betydelsen av tradition och generalisering blir därmed 

svårt att applicera inom ramen för vår undersökning. Vad vi däremot har gjort är med 

djup försökt utforska vad tradition är, vad det betyder för individer och vilken 

betydelse det har för andra organisatoriska aspekter. Den djupa beskrivningen av 

tradition och dess betydelse är enligt oss samstämmigt med Bryman och Bells (2005) 

förklaring av att fylligt redogöra för detaljerna i en kultur vilket i förlängningen kan 

bidra till att forskare kan utvärdera vår studies överförbarhet inom andra kontexter.  

2.7.4 Möjlighet att styrka och bekräfta 

Fullständig objektivitet är omöjlig att uppnå och forskare bör visa att de agerat i god 

tro och att personliga värderingar eller förkärlek till viss teori inte låtit styra studiens 

genomförande eller resultat (Bryman & Bell, 2011). I och med att studien är av ett 

tolkande slag och att vi dessutom har en personlig koppling till orten för företaget har 

vår objektivitet ställts på prov. Medvetenheten om det föregående har dock bidragit 

till en vakenhet och noggrannhet för att i största möjliga mån behålla en hög grad av 

objektivitet. Inte minst i intervjutillfällena har vi noga beaktat att frågorna inte ställts 

eller vinklats på ett sätt som skulle kunna ge antydning om våra egna värderingar 

eller utifrån dessa styrt respondenternas svar, en rättvis och likriktad intervjuprocess 

har därmed upprätthållits. Föredragen teori skulle kunna påverka vårt val av teoretisk 

referensram, det föregående har dock kunnat motverkats av den induktiva ansatsen 

där respondenternas upplevelse och tolkningar har varit en självklar källa till val av 

teori. Genomgående har vi varit självgranskande och reflekterande över vår egen 

process för att kunna möjliggöra för studiens styrkande och bekräftande.  
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2.7.5 Autenticitet 

Autenticitet handlar om huruvida studien rättvist representerar individers olika 

åsikter i ett socialt sammanhang (Bryman & Bell, 2011). Enligt Bryman och Bell 

(2011) finns fyra typer av autenticitet där den ontologiska autenticiteten stämmer 

överens med vårt val av studie. Den ontologiska autenticiteten ämnar hjälpa individer 

i ett visst socialt sammanhang att få större förståelse för deras sociala miljö. Att 

tillämpa ett autenticitetskriterium underbygger för tankeställningar men har ännu inte 

fått något större inflytande inom forskning i allmänhet (Bryman & Bell, 2011). För 

att studien skulle bli autentisk var det ett medvetet val att urvalet av respondenterna 

bestod av individer med olika bakgrund, befattningar och anställningstid. Även om 

studiens huvudsakliga syfte har varit att redogöra för upplevelsen av tradition ur 

olika medarbetares perspektiv var förhoppningen även att väcka tankar och reflektion 

hos medarbetarna själva.  

2.7.6 Forskningsetik 

Forskningsetik handlar bland annat om hur vi utför och rapporterar vår forskning 

utifrån grundläggande principer vad gäller samtycke och respekt samt att inte bedra, 

skada eller riskera något eller någon vilket gäller alla forskningsaktiviteter oavsett 

forskarens egen syn på kunskapsframställande (Eriksson & Kovalainen, 2008). 

Vidare menar Eriksson och Kovalainen (2008) att förtroende inom 

forskningsområdet är oerhört viktigt och handlar i grunden om rätt och fel. Vår 

utgångspunkt har under hela processen varit att i största möjliga mån hålla ett 

objektivt och etiskt förhållningssätt, från den initiala frågeställningen och den 

empiriska datainsamlingen till våra slutsatser av tolkningar utifrån insamlat material. 

Det centrala i uppsatsen har varit att respektera individernas upplevelser och 

tolkningar med respekt och förståelse utan att för den sakens skull bortse från våra 

egna tolkningar. Inom ramen för ett etiskt förhållningssätt har anonymitet tillämpats i 

intervjuerna för att värna om individernas integritet och säkerhet samt för att gynna 

ett öppet samtalsklimat. Enligt Eriksson och Kovalainen (2008) ska identiteter och 

forskningsdokument förbli konfidentiella för att inga obehöriga ska få tillgång till 

dem, dock har vi i samråd med företaget valt att publicera företagets namn.  

Eftersom vår problemformulering i grunden belyser ett svårdefinierat begrepp med 

många tolkningsmöjligheter och vilket kan väcka känslor hos individer, har det för 

oss genom studien varit en förutsättning att utan undantag bibehålla ett öppet sinne 

och ett orubbligt etiskt förhållningssätt.  
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3 TEORI 
I kommande kapitel presenteras relevant teori för undersökningen, vilken har 

selekterats utifrån vår generade empiri. Empirin presenteras i nästa kapitel. Samtliga 

teorier har direkt eller indirekt koppling till tradition och arv. 

3.1 Traditionen - gammalt eller nytt påfund? 
Det huvudsakliga undersökningsområdet för denna studie har varit medarbetares 

upplevelse av lokal tradition. Enligt Hastrup (2010) är tradition ett överlämnande och 

har en stark relation och samhörighet till kultur eftersom allmänt accepterade 

traditioner och upprepandet av dessa bildar en kultur. Fenomenet tradition uppfattas 

ofta vara gamla vanor och seder men är uppfunnet och utformat av människan och är 

ofta relativt nya sedvänjor och formade av ren tillfällighet. Hastrup (2010) menar att 

tradition ibland kan uppfattas onödigt och rent munväder, men framhåller att 

upprepandet och överförandet i varje kultur är av vikt för samhällets upprätthållande. 

Tradition blir således en viktig del när upprepande genererar igenkänning och gör att 

individer agerar rationellt i förhållande till varandra och deras gemensamma 

erfarenheter. Förväntningen på hur omgivningen ska agera gör att samhället fungerar 

och finns till. En gemensam förväntningshorisont skapar en gemenskap genom både 

särskiljning från andra grupper och samhörighet med likasinnande och de med 

samma erfarenheter. Hastrup (2010) framhåller att tradition kräver ett kollektivt 

erkännande och att det kollektiva minnet knyter an till minnesmärken, landskap och 

berättelser vilka inte förefaller sig tillämpas till vad som helst eller av vem som helst. 

Traditionen genererar i vår uppfattning gruppgemenskap och likheter emellan 

gruppmedlemmarna när det har en gemensam grund att utgå ifrån. Vi tycker oss även 

urskilja ett identitetsskapande i och med gruppens vi-tänkande och särskiljning från 

andra grupper. Identitet kommer diskuteras senare i kapitlet. 

Traditionen kan enligt Hastrup (2010) ge avspegling i verkligheten i form av 

kulturminnen. Kulturminnen gör oss påminda om svunna tider och kan vara allt från 

ståtliga monument till försynta avtryck i vår närmaste miljö, exempelvis särskilda 

ting, geografisk utformning eller arkitektur, ditplacerade av en anledning vi inte 

längre minns. Vi reflekterar oftast inte kring dessa avtryck, men de förnimmer oss 

om något vi inte kan minnas och är en del av vår vardag. Avsaknaden av 

kulturminnen blir mest påtaglig när vi befinner oss i en miljö utan historieanekdoter 

och en känsla av saknad av det mänskliga bestämmandets förflutna kan infinna sig. 
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De historiska föremålen åldras och värdet av minnet kring föremålet ökar i takt med 

att dess ålder synliggörs. Värde och mening kring föremålet skapas om vi kan knyta 

det till en tradition eller har kunskap om det, om inte dessa två variabler finns är 

föremålet endast ett estetiskt ting. Minnet är också en del i värdeskapandet och 

skapar en förbindelse mellan nutid och dåtid vid användandet, till exempel ett 

smycke vilket ärvts i generationer. Hastrup (2010) menar att värdeskapandet är störst 

när det finns ett gemensamt minne kring föremålet eller traditionen och det har stark 

genomslagskraft om det även finns gemensamma rötter. När en grupp kan samlas 

och relatera till ett fenomen, föremål eller tradition har objektet skapat en gemensam 

utgångspunkt vilken i sig stärker gemenskapen. Hastrup (2010) menar dock att det är 

vanligt att objektifiera kulturminnen och att gemenskapen bakom blir åsidosatt och 

det är viktigt att komma ihåg att överföringen, traderingen, av traditionen är en 

gemensam uppgift (Hastrup, 2010). Känslorna kring olika kulturminnen får våra 

tankar att närma sig begreppet stolthet. Vi vill mena att det torde finnas en viss 

känsla av stolthet i och med värdeskapande kring olika objekt, till exempel ett ärvt 

smycke eller artefakter på en arbetsplats. Stolthet tror vi även kan infinna sig vid 

själva fenomenet tradering och vi kommer ta upp begreppet stolthet längre fram i 

arbetet. 

Enligt Hastrup (2010) formar en grupp med gemensam historia, gemensamt ursprung 

och traditioner en kultur och kan liknas vid att inneha en kultur, där kulturen ristats 

in i det kroppsliga och ger tillförlitlighet och äkthet åt identiteten. Men oftast är 

kultur inget vi påtalar eller tänker på. Däremot ser vi genom kulturen. De 

gemensamma rötterna och traditionerna har skapat oss ett perspektiv och en 

världsbild att utgå ifrån i vårt rationella tänkande. Världsbilden är dock högst 

metaforisk men medverkar till att forma både nutida tankesätt och minnen (Hastrup, 

2010). I vår undersökning har vi inte ämnat studera kulturen, men tradition och 

kultur har en stark relation mellan varandra vilket gör att vi oundvikligen kommer in 

på ämnet kultur i analysen även om vi ämnar fokusera på den lokala traditionen. 

Vi har ovan redogjort för traditionens fördelar men traditionen har även negativa 

aspekter. Eftersom tradition överförs från individ till individ menar Hastrup (2010) 

att det ligger i individens egenintresse att kommunicera den rätta bilden av 

traditionen. Den rätta bilden av traditionen ligger dock i individens subjektivitet och 

kan således förändras när den kommuniceras. Svårigheter uppstår därför i efterhand 
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när förståelse för traditionens ursprungliga syfte kan ha förlorats eftersom den 

subjektiva individen utan avsikt kan ha modifierat berättelser, känslor eller 

handlingar. Den negativa aspekten blir extra tydlig i den skrivna historien eftersom 

författaren förkortar avståndet mellan orsak och verkan i sitt försök att återskapa en 

tradition i skrift. Traditionen blir således en kedja av tolkningar vilken kan leda till 

skiftande sanningar. Historiestudier kan därför avslöja sanningar vilka kan förändra 

historiens karaktär och sammanhang. Det blir därför viktigt att påpeka att författaren 

kan ha haft ett annorlunda perspektiv och förståelse än läsaren (Hastrup, 2010). För 

vår studie kan det bli viktigt att komma ihåg subjektiviteten i texter kring historia och 

tradition och i respondenternas uttalanden.  

Tradition står i nära relation till arvet i kulturbegreppet och Hastrup (2010) menar att 

skillnaden mellan de två är att traditionen kan konstrueras, omarbetas eller förkastas, 

och att kulturbegreppet i sig kontrasterar vakenheten på sammanhang i historien. 

Traditionen är en del av kulturen och inte ett objekt utan ett tillstånd vilket påkallar 

hemkänslan och hemkänslan är djupt förankrad i kropp och sinne. Minnet av 

hemkänsla kan påkallas av kulturminnen, känslofyllda sinnesstämningar och 

innefinns hos alla i den gemensamma uppmärksamheten kring bevarandet av 

traditionen eller kulturen. Kulturen blir således ett filter, format av historien, och 

uttrycks i traditioner, berättelser och sinnesbilder. Filtret gör att vi känner igen oss i 

vår omvärld och är en förutsättning för ett meningsfullt handlande och skapar ett 

ifrågasättande av huruvida världsliga delar relaterar till varandra (Hastrup, 2010). 

Tradition och arv är som vi tidigare sagt nära relaterade och arv ut ett organisatoriskt 

perspektiv kommer redogöras för i nästa avsnitt. 

3.2 Arvet och organisationen 
Enligt Balmer (2013) finns det organisationer med corporate heritage (arvsgrundade 

företag) i alla slags storlekar vilka tillhör en unik identitetskategori av institutioner, 

nämligen de organisationer vilka har corporate heritage identity (arvsgrundad 

företagsidentitet). Organisationer vilka är försedda med ett företagsarv besitter en 

tillgång i sina institutionella drag vilka kan bidra till framgång, överlevnad och är 

framträdande vad gäller kommande generationers intressenter. Balmer (2013) menar 

att institutioner med arvsidentitet är värdefulla eftersom de är lager av multipla, 

meningsfulla identiteter och på grund av sin tydliga kapacitet att ge multipla 

identiteter till individer, grupper kulturer och generationer.  
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När begreppet arv ofta begränsas till historiska platser eller byggnader, handlar 

företagsarv om att rikta sig till en större massa och meningsfullhet för alla grupper, 

klasser och tidsramar. Enligt Balmer (2013) har institutioner med företagsarv och 

varumärken byggda på arv levande, hållbara och inte minst anpassningsbara 

identitetsdrag. Företag med arvsgrundad identitet både avslöjar och döljer eftersom 

arvet kommuniceras olika av olika företag men också eftersom intressenter inte 

uppskattar, uppmärksammar eller rent av söker upp denna typ av institution. Vissa 

arvsgrundade institutioner är betydelsefulla på grund av regionala, kulturella eller 

familjebundna skäl men samtidigt kan ett särskilt företagsarv vara betydelselöst eller 

skapa apati hos vissa territorier, kulturer, grupper eller personer. Företagens 

arvsidentitet kan således medföra en mångfald av individers, gruppers och 

institutioners associationer eller icke-assosciationer med institutionen. Identifiering 

sker mellan grupper, individer och företagsarvet, men motsträvan till identifiering 

eller motsatt identifiering kan också förekomma med en viss arvsidentitet (Balmer 

2013). Vi anser att alla organisationer vilka på något sätt förknippas med en ort ingår 

i institutionen med arvsgrundad identitet och vårt studieobjekt är ett exempel på det. 

Mot bakgrund av att företag växer, globaliserar och hittar nya marknader samt 

medarbetares fluktuerande arbetsgivarpreferenser anser vi dock att företag med 

arvsgrundad identitet också kan komma att stöta på utmaningar. Hur företag 

kombinerar en stark arvsidentitet med medarbetarens identifiering är för oss högst 

intressant. Medarbetarens identifiering i ett arvsgrundat företag kan utmynna i ett 

affärsstrategiskt varumärke och image, vilket behandlas i nästa avsnitt. 

3.2.1 Styrkan i ett arvgrundat varumärke 

Urde, Greyser och Balmer (2007) menar att varumärken med arv innebär att 

identiteten återfinns i organisationers livslängd, meriter, värderingar, symboler men 

allra främst i organisationens tro på att historia är viktigt. Precis likt arv i övrigt 

särskiljs från historia bidrar arvet till att ett varumärke är relevant både nu och i 

framtiden. Således bygger vissa organisationer sin position och varumärkeslöftet på 

sitt arv och arvsanspelning blir en medveten vald strategi av organisationer. Urde, 

Greyser och Balmer (2007) menar vidare att arvsvarumärken är en särskild 

varumärkeskategori med egna definierade kriterier och unika sätt för ledarskap och 

styrning. Arv kan vara viktigt i många typer av organisationer men måste nyttjas och 

brukas likt en strategisk resurs för att kunna ge mervärde för företagets 

marknadsföring (Urde, Greyser och Balmer, 2007). Även om arv oftast omnämns 
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inom marknadsföringsforskningen är det enligt oss rimligt att anta att strategisk 

marknadsföring av ett unikt arv också har inverkan på andra organisatoriska delar, 

såsom medarbetare och arbetsgivarvarumärke. 

Enligt Balmer (2013) kännetecknas arvsgrundade varumärken av fyra aspekter: 

1. De kombinerar det förgångna med nutiden och framtiden.  

2. De har stabila referenspunkter i en värld som ständigt förändras 

3. De är utan undantag kopplade till plats 

4. De är värdefulla på grund av att de fångar in positiva känslor hos allmänheten 

Mot bakgrund av det ovanstående menar Urde, Greyser och Balmer (2007) att 

medveten investering och värde har lagts i varumärkets utmärkande och historiska 

drag vilka tillhandahåller fördelar till de grupper varumärket vänder sig till idag och 

imorgon såsom de gjort historiskt. Således är arvgrundade varumärken utmärkande 

eftersom de både är och skapar historia (Urde, Greyser & Balmer, 2007). Vidare 

menar Urde, Greyser och Balmer (2007) att arvet också kan bidra till att en unik 

relation byggs till andra intressenter än kunder, arv kan nämligen göra det lättare att 

rekrytera och behålla personal. Författarna menar slutligen att arvet kan bygga 

engagemang och stolthet över att vara del av ett varumärke större än en själv. Vi 

undrar hur stolthet uppstår i en organisation och vi behandlar ämnet i ett senare 

avsnitt. Enligt oss finns det en stark koppling mellan corporate heritage, corporate 

heritage brand och identitet. Komponenten identitet återfinns i båda avsnitten och vi 

undrar hur identitet och identifiering med arv och tradition upplevs av medarbetaren.  

3.3 Identifiering och gruppens roll för individen 
Enligt Brown (2015) är identitet ett omtalat fenomen men menar att den 

framväxande enigheten kring begreppet är att individer reflexmässigt anknyter till sig 

själva. Identitet utvecklas och bibehålls genom sociala interaktionsprocesser när 

individen söker svara på frågan Vem är jag? Oftast eftersöks svaret i berättelser, 

dialoger och andra dramaturgiska föreställningar men kan även hämtas ur 

identitetsskapande roller och social eller personlig identitet. Social identifiering 

skulle kunna vara nationalitet eller kön; personlig identitet kan härledas till vikt, 

längd eller intelligens; och identitetsskapande roller kan vara en befattning eller en 
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livsroll, till exempel förälder, lärare eller student. Brown (2015) menar fortsatt att 

identifiering även kan uppstå genom en egen tilldelning. Identiteten blir vid egen 

tilldelning en kompromiss av en egen uttänkt identitet och en föredragen identitet 

men identiteten kan även vara tillskriven av andra. Brown (2015) hävdar således att 

identitet nödvändigtvis inte behöver ge uttryck för en stabil och permanent kärna 

utan är temporär (ad hoc) och påverkas av plats och situation. Ett av de mest 

långvariga begreppen av identitet är enligt Brown (2015) Snow och Andersons 

definition. Författarna beskriver att en individ identifierar sig genom olika aktiviteter 

för att skapa, visa upp och bibehålla en identitet, vilken stödjer och är samstämmig 

med självbilden, ett slags identitetsarbete.  

O’Malley, O’Dwyer, McNally och Murphy (2014) menar att identitet kan 

undersökas genom social identity theory (social identitetsteori) och identity theory 

(identitetsteori). Social identitet avser identitetsskapande genom medlemskap i en 

grupp och kännetecknas av medlemmarna i gruppen eller särskiljningen från 

utomstående. Känslorna i en grupp delas av medlemmarna. Identitetsteorin härleds 

till personlig identitet och är individens egenartade uppsättning av egenskaper såsom 

personliga drag, färdigheter och intresse. Inom organisationer är det centrala i 

identitet uppfattningsförmågan kopplad till gruppmedlemskap och inkluderar 

värderingar, mål, övertygelser, stereotypa drag och förmågor. Författarna menar att 

även om identitetens kärnaspekter alltid visas upp bedrivs en bredare innebörd även 

självständigt av individen. Den organisatoriska identiteten varierar i uttryck och 

utsträckning hos olika individer (O’Malley et. al., 2015).  

Enligt Alvesson och Sveningsson (2012) är det viktigt att individen söker svaret på 

frågan vem är jag? Ett sätt att svara på frågan är att identifiera sig med 

organisationen och uppleva en gruppgemenskap. Ett annat sätt är att identifiera sig 

med sin yrkesroll, det vill säga den ovan nämnda identitetsskapande rollen (Alvesson 

& Sveningsson, 2012).  

Alvesson och Sveningsson (2012) menar fortsatt att organisationen medvetet kan 

tillhandahålla en social identitet genom att tydligt framhäva symboliska uttryck, 

värderingar och den materiella praktiken, exempelvis lokalisering och produktion. 

Genom att tillstå med en social identitet med positiva associationer kommer 

medarbetarna inom organisationen uppfatta en vi-känsla gentemot omvärlden 

eftersom författarna menar att avsaknad av social identitet skapar gruppbildning 
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inom organisationen. Identitetsskapandet är inte enbart betydelsefullt för den 

enskilda medarbetaren, även organisationen kan dra nytta av att individen identifierar 

sig med verksamheten och i däribland varumärket. Den sociala identiteten skapar 

samverkan och minskar konflikterna när medarbetarna arbetar tillsammans mot 

organisationens övergripande mål (Alvesson & Sveningsson, 2012).  

3.3.1 Identitetens betydelse för varumärket 

Foster, Punjaisri och Cheng (2010) menar att eftersom ett varumärke är ett slags löfte 

från organisation till kund är det ytterst viktigt att löftet förstås internt och att 

medarbetarna är villiga att leverera löftet. Arbetet att få medarbetarna att förstå löftet 

kan åstadkommas genom interal branding. Att förstå löftet handlar inte enbart om att 

få och behålla kunder utan är i grunden förståelse för organisationens värderingar, 

identitet och kultur där organisationens identitet är varumärkets fundament (Foster, 

Punjaisri & Cheng, 2010). Om alla medarbetare förstår organisationens värderingar 

kommer även uppskattningen för deras egna roller och engagemanget för att leverera 

löftet att öka (Foster, Punjaisri & Cheng, 2010). Således tolkar vi att internal 

branding inte enbart är ett sätt att marknadsföra, det är också ett ytterst viktigt 

verktyg när det kommer till att förankra tradition, stolthet och identifiering hos 

medarbetarna. Internal branding verkar för att kommunicera och utbilda medarbetare 

i varumärkesvärdet för att höja deras emotionella och intellektuella engagemang. 

Vidare menar Foster, Punjaisri och Cheng (2010) att mot bakgrund av social 

identitetsteori kan ett unikt och distinkt varumärkesvärde hjälpa medarbetare att 

identifiera sig med organisationen och att internal branding blir ett bra hjälpmedel för 

identifieringen. Vi anser att identifiering med en organisation kan skapa stolthet för 

medarbetaren, vilket nästa kapitel kommer behandla. 

3.4 Känslan av stolthet 
Enligt Urde, Greyser och Balmer (2007) skapar corporate heritage brand en stolthet 

och Gouthier och Rhein (2011) menar att stolthet är viktigt i en organisation eftersom 

stolthet skapar arbetstillfredsställelse och engagemang. Enligt författarna finns det 

två definitioner av stolthet, känsloladdad stolthet och förhållningsbaserad stolthet 

(Gouthier & Rhein, 2011).  

Den känsloladdade stoltheten är en positiv, prestationsrelaterad känsla vilken 

framkallas av specifika händelser med upplevd framgång vid personliga prestationer. 

Stoltheten kan även härledas till större sammanhang där till exempel en organisation 
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gör ett framsteg och där individen indirekt deltog i arbetet mot framgången. 

Författarna skiljer mellan en kort, ihärdig känsloladdad stolthet baserad på 

förnimmelsen av en framgång i organisationen och en kognitiv stolthet vilken är 

varaktig och är ett resultat av den generella uppfattningen av organisationen. Den 

känsloladdade stoltheten kan således delas upp i en intern och extern attribution 

(Gouthier & Rhein, 2011). 

Gouthier och Rhein (2011) menar att i det förhållningsstyrda perspektivet är stolthet 

en attityd och baseras på den totala utvärderingen av en person eller ett föremål. Till 

skillnad från den känsloladdade stoltheten är den förhållningsstyrda stoltheten stabil 

och oberoende av en särskild händelse. Eftersom individer har en viss attityd och 

förhållning gentemot olika föremål är det möjligt att utveckla en stabil inre och 

förhållande stolthet gentemot till exempel ett jobb eller den organisation individen 

arbetar för (Gouthier & Rhein, 2011). 

Författarna framhåller dock att känslor ofta åsidosätts från ett ledningsperspektiv och 

att det inte är ovanligt att ledningen vill föra fram budskapet att det är bara ett jobb, 

var inte så känslig och särskiljer därmed arbete och känslor. Gouthier och Rhein 

(2011) menar dock att det finns många fördelar när medarbetare känner känslor för 

organisationen, inte minst stolthet. Författarna menar att organisationen bör 

eftersträva både känsloladdad och förhållningsgrundad stolthet och därmed 

framkallas stolthet både på lång och kort sikt (Gouthier & Rhein, 2011). 

Känslor och förhållningssätt är på ett sätt väldigt lika varandra eftersom en känsla är 

ett förhållningssätt i sig, konsekvensen blir således att förhållningsbaserad stolthet är 

upprepade känsloladdade stoltheter över tid. Stoltheten bör inte grunda sig i enskilda 

företagsprestationer, däremot kan tidigare stolthetskänslor spela en viktig roll och 

organisatorisk stolthet bör utgöra en dynamisk istället för statisk konstruktion 

(Gouthier & Rhein, 2011). 
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3.5 Berättandets makt 
Eftersom berättande är en stor del i traderingsprocessen blir storytelling enligt oss 

intressant vid tolkning och analysarbete. 

Storytelling (berättande) är enligt Yang (2013) en grundläggande del i mänsklig 

kommunikation och är ett anpassat kognitivt verktyg vilket har stor psykologisk 

påverkan. Berättandet skapar mening genom kognitiv förmåga och åskådliggör 

orsakssamband mellan föremål och människor och konstruerar en funktionell karta 

över sociala relationer. Meningsskapandet börjar ofta med kaos, men genom att 

ständigt berätta och dela berättelser om händelser omkring oss och sätta dessa i följd, 

engagerar vi oss i den meningsskapande processen. Berättande syftar därför till att 

underlätta en varseblivande kategorisering i en ostrukturerad värld där ordning av 

objekt och händelser inte finns. Berättandet är en överlevnadsinstinkt och har således 

en stark förankring i människan. Berättandets ursprungliga roll i till exempel 

stammar och bygemenskap har starka relationer till storytelling i moderna 

organisationer (Yang, 2013). 

Trots berättandets stora roll för den mänskliga evolutionen menar Yang (2013) att 

berättandet inte stått i samklang med organisationsstyrning förrän på senare år 

eftersom berättandets intuition, improvisation och narration har stått i kontrast till 

management-skolornas radikala idéer. Yang (2013) menar dock att det finns en stark 

relation mellan berättandet och dess ursprung i framförallt lärande organisationer där 

berättandet bidrar till kunskapsöverföringen från äldre till yngre genom just 

berättande. Berättandet blir därför enligt Yang (2013) ett sätt att kommunicera och 

organisationer kan dra stor nytta av berättande. Om organisationer till exempel ska 

kommunicera en stor förändring eller när organisationen står inför turbulens bidrar 

berättandet till tolkning och återuppbygger en verklighet och på det sättet skapar 

mening (Yang, 2013).  

Berättelser är lätta att förstå och komma ihåg och underbygger en gemensam grund 

mellan individer, vilket skapar trovärdighet (Barker & Gower, 2010) samt personlig 

uppfattning och förståelse för verkligheten (Dailey & Browning, 2014). Förutom 

meningsskapandet konstruerar berättandet även en social identitet i gruppen vilket 

hjälper gruppen att få social makt (Yang, 2013). Berättande är även ett 

ledarskapsverktyg (Yang, 2013) eftersom berättandet skapar en snabb 

acceptansprocess för de tillkommande medlemmarna i gruppgemenskapen (Barker & 
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Gower, 2010). I och med acceptansprocessen adapteras tro och handling snabbt av 

den nya medlemmen eftersom berättandet är värderingsskapande (Barker & Gower, 

2010).  

Genom berättelser byggs en gruppgemenskap med en stark företagskultur, vilken 

stödjer företagsstrategin (Barker & Gower, 2010). Enligt Dailey och Browning 

(2014) är det repetitiva i berättandet en viktig del, berättelser återberättas och är 

flytande mellan individer och gör att organisationen och dess medlemmar hålls 

konsekventa mot varandra. Återberättade historier förankrar organisationen och det 

blir mindre sannolikt att organisationen ändrar strategi eller misslyckas eftersom en 

berättande retorik bekräftar och upprätthåller gemensamma värderingar. 

Berättelserna formar synen på oföränderlighet och blir ett fordon för en stabil 

konstruktion och underhåller organisationen eftersom berättelser är flexibla bärare av 

mening och skapar ett rationellt tänkande inom ramen för organisationen (Dailey & 

Browning, 2014).  

3.6 Gemenskap och rationella relationer i organisationer 
Tradition och kultur är grunden i ett samhälle (Hastrup, 2010) och enligt Christenson 

(1984) byggs ett samhälle på sociala interaktioner. Vi började därför undersöka 

studier kring sociala interaktioner och påträffade begreppen Gemeinschaft och 

Gesellschaft, två begrepp vilka syftar till att förklara sociala relationer (Christenson, 

1984). Genom begreppen förklaras att en individ kan agera för gemenskap eller för 

rationella relationer (Christenson, 1984). Sandstedt och Westin (2015) gör i vår 

mening en mer dramatisk skillnad mellan begreppen och menar att samhället är på 

väg från att vara små, varma landsbygdssamhällen (gemeinschaft), till stora, kalla 

massamhällen med dess isolerade individer (gesellschaft). Författarna menar vidare 

att Gesellschaft är ett relativt nytt fenomen och begrepp och har kommit att ta över 

Gemeinschaft (Sandstedt & Westin, 2015). Christenson (1984) menar att begreppen 

förvisso är varandras motpoler i teorin, men att begreppen samarbetar på ett 

kontinuum och att det inte finns någon tydlig särskiljning i empiriska studier. 

Christenson (1984) menar fortsatt att individer kan omfattas av båda begreppen men 

att det ena är mer framträdande och forskning visar att Gesellschaft och 

Gemeinschaft ofta samverkar i ett samhälle. Gesellschaft kan dessutom uppstå i 

mindre landsbygdsstäder och Gemeinschaft kan återfinnas i storstäder (Christenson, 

1984).  
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Gemeinschaft betyder gemenskap och är en naturlig, oplanerad social enhet 

(Sandstedt & Westin, 2015) och uppstår när individer har en relation till varandra 

(Christenson, 1984). Enligt Christenson (1984) stimuleras relationer i Gemeinschaft 

av folkligt sätt och seder, gemensam rikedom och religion. Adler, Seok-Woo och 

Charles (2008) menar att Gemeinschaft-relationerna ofta återfinns i hantverksyrken, 

till exempel mellan en lärling och en utbildad och har varit av stor vikt i 

skråväsendet. Upplärning genom lärlingsplats är nära relaterat med 

traditionsöverföring eftersom kunskapen överförs från en generation till en annan 

och förfinas under tidens gång. Dock framhåller författarna att Gemeinschaft kan bli 

allt för trångsynt och traditionsinriktat och att relationerna och arbetssättet kan 

hämma utvecklandet av ny teknik (Adler, Seok-Woo & Charles, 2008). 

Betydelsefulla värderingar i Gemeinschaft är enligt Christenson (1984) flitighet, 

ärlighet, effektivitet och praktiskhet. Värderingarna är inte mål i sig själva utan är 

snarare ett sätt att uppnå andra mål. Christenson (s. 161, 1984) citerar Tönnie; “det 

ursprungliga ömsesidiga förhållandet mellan människor, vilket är grundat på 

sammanhållning, är vid ett speciellt stadium i utvecklingen och under olika 

förhållanden omskapat till en uppfattning av samvälde” (förf. övers.). 

Sammanhållning och gemenskap blir således det essentiella till att skapa ett samhälle 

(Christenson, 1984). 

Gesellschaft betyder samhälle och identifierar och grundar sociala relationer genom 

individualism och är mekanisk och konstgjord i sin struktur. I relationerna finns en 

strävan mot individens egna fördelar och individen bekräftar andra människors 

handlingar i den mån det finns något att vinna i relationen. Relationen stimuleras av 

rationalitet, förhandling och individualism och är uppmuntrad av penningekonomin 

och den moderna industriproduktionen (Christenson, 1984). Relationerna återfinns i 

det offentliga livet och är arbetsrelaterade (Sandstedt & Westin, 2015) och kan 

således klippa de naturliga relationsbanden till familj, släkt, traditioner, vanor och 

skyldigheter (Christenson, 1984). Arbeten med Gesellschaft-relationer är ofta 

kunskapsintensiva och grundar sig i en högre utbildning men kan i vissa fall 

kombineras med lärande i arbetet, exempelvis AT-tjänstgöring för läkare (Adler, 

Seok-Woo & Charles, 2008). De ideologiska grunderna i Gesellschaft kan anträffas i 

värderingar såsom av frihet, konsumtion, materiell framgång, individualism och 

rationalitet. Adler, Seok-Woo och Charles (2008) menar att Gesellschaft kan skapa 

ett allt för starkt egenintresse, även om det gynnar individen. 
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4 TOLKNING 
Följande kapitel inleds med en empirisk beskrivning av traditionens roll för MoS 

genom en historisk återblick och beskrivning av vårt första möte med företaget. Efter 

beskrivningen följer vår tolkning av vidare empiri samt kopplingar till teori. 

Tolkningen ska hjälpa oss besvara vår problemformulering: 

 Hur upplever och värdesätter medarbetare förekomsten av lokal tradition 

inom en organisation? 

 Hur kan medarbetarens upplevelse av tradition relateras till andra 

organisatoriska aspekter? 

4.1 Empirisk beskrivning 
4.1.1 Traditionens ursprung 

Siljansringen är vida känt för sina starka traditioner och uråldriga minnesmärken. 

Idyllen kantas av små byar med smala vägar, härbren och gärdesgårdar som sprider 

ut sig i de djupa dalarna längs de klara älvarna. Skogen avskärmade länge de små 

samhällena och bönderna fick samarbeta med närliggande gårdar och slet hårt för sitt 

dagliga bröd. Vintrarna var kalla och långa och i väntan på det frodiga 

sommarhalvåret fick människorna lov att söka andra överlevnadsstrategier än 

jordbruk. Till råga på allt lämpade sig inte den sandiga jordmånen optimalt för 

jordbruk och kanske är det just den stränga miljön som bidragit till den 

entreprenöriella andan i folket kring Siljan (Romson & Cederlund, 2011).  

Under vintrarna uppehöll sig bönderna med tillverkning av verktyg inför sommarens 

skörd och hade de tur kunde de även försöka sälja några redskap och dryga ut kassan. 

Kniven var tidigt ett viktigt verktyg men kunde inte tillverkas av vem som helst. 

Hantverket kräver precision för att kvaliteten ska bestå från handtag ut till knivsegg 

och konsten att tillverka ett kvalitetsverktyg överfördes från generation till 

generation. Med tiden kom armaturtillverkningen att ta över jordbruket i den lilla byn 

Östnor i utkanten av Mora. Klockor, isborrar, knivar, symaskiner och allehanda 

armaturer tillverkades i byn och det var inte ovanligt att det fanns flera tillverkare av 

samma produkt. Tillverkningsandan var så tät i den lilla byn att drygt tjugo 

knivtillverkare återfanns i grannskapet. Konkurrensen i den lilla byn har format det 

samtida industrilandskapet, kvaliteten på armaturer är nu liksom förr mycket hög. 

Dock har industrierna slagits ihop och köpts upp och bland de får kvarvarande 
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industrierna i området är MoS den enda knivtillverkaren (Romson & Cederlund, 

2011) MoS kan även idag stoltsera med att vara den enda knivtillverkaren i Sverige 

med svenskt stål och har all produktion samlad i Östnor. Centraliseringen av 

produktionen gör att de kan kontrollera hela processen från stål till färdig kniv, något 

de är väldigt måna om att berätta i sin marknadsföring. En annan del i MoS 

marknadsföring är den lokala antydningen där traditionen kring knivtillverkning, 

arvet det bidragit till och orten står i centrum.  

4.1.2 Vårt möte med traditionen 

Undersökningens empiri produceras genom intervjuer med medarbetare på MoS i 

företagets lokaler i Mora. Under vistelsen genomfördes elva intervjuer med 

medarbetare inom produktion, marknad, sälj, inköp och HR. Både tjänstemän(TJM) 

och produktionsarbetare (PA) är representerade bland respondenterna. Det centrala 

för empirikapitlet och studiens helhet har varit respondenternas upplevelser av 

tradition och tolkningar av dessa och det har varit viktigt att även ha en bred 

representation av yrkesgrupper och anställningstid. 

Vi välkomnas till MoS av deras HR-ansvarige vilken vi även haft kontakt med sedan 

uppsatsens början. Vi får tillgång till mötesrummet på källarplan under de två dagar 

vi intervjuar. På ena sidan av det avlånga mötesrummet pryds väggen av en elegant 

fototapet föreställande en tät dalaskog. MoS olika knivar visas upp i rummet och 

foton från svunna tider pryder flera väggar, det råder således inga tvivel om att vi 

möts av en plats fylld med lokal kultur och tradition. Under intervjudagarna får vi 

träffa män och kvinnor, tjänstemän och produktionsarbetare i olika åldrar och med 

olika anställningstid och befattning. Den breda representationen av medarbetare gav 

oss värdefulla samtal och en mångfald av upplevelser och utrymme att behandla 

bland annat tradition, identifiering och stolthet. Vi kunde dock tidigt och tydligt 

urskilja en uppdelning bland TJM och PA där svaren var tämligen lika inom 

respektive grupp. Upplevelsen av tradition var den första tydliga indikationen på att 

det inte fanns en enstämmighet kring begreppet och dess förekomst på arbetsplatsen. 

Medan TJM upplevde att tradition både var viktigt och förekommande på 

arbetsplatsen upplevde PA varken att tradition var särskilt viktigt eller något som 

nämnvärt arbetades med inom organisationen. Även känslan av ett traditionsbärande 

eller överförande upplevdes i högre utsträckning hos TJM än hos PA. Medan TJM 

upplever traditionsbärandet inom organisationen har PA sällan, eller aldrig, 
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reflekterat över tradition eller traditionsöverföring. En tydlig samstämmighet infinner 

sig dock vad gäller stolthet, samtliga medarbetare är stolta över produkten morakniv 

och dess kvaliteter. Sedan de nya köksknivarna lanserades på marknaden och 

åtvunnit gott rykte har stoltheten över varumärket Morakniv än mer stigit. Dock är 

stolthet över att arbeta för organisationen fortsatt mest förekommande hos TJM. 

Även identifiering med organisationen och den egna yrkesrollen är klart tydligare 

relevant bland TJM.  

4.2 Tolkning av empiri och kopplingar till teori 
4.2.1 Mötet med traditionen? 

Vi har genom vår undersökning tagit fram underlag för att styrka att MoS arbetar 

med lokal tradition, ett påstående vi från början förväntade oss var självklart. Dock 

har vi insett att traditionsbegreppet är komplext och vi väljer att först diskutera 

huruvida MoS arbetar med lokal tradition.  

Ett första möte och uppfattning om en organisation uppstår ofta via marknadsföring 

och så även när vi kontaktade MoS för första gången. På MoS hemsida möts 

besökaren av en tät tallskog och citatet: “Morakniv - I var mans hand sedan 1891” 
1
. 

Vi tolkar att citatet gör besökaren varse om att företaget varit i drift under en längre 

period och besitter stor kunskap vilket har gått i arv i generationer. Enligt Hastrup 

(2010) sker tradering när kunskap överförs från en generation till nästa. Vi anser att 

MoS således marknadsför sin tradition, men frågan kvarstår huruvida tradition 

används eller är tydlig i den dagliga driften. Traderingen kring knivtillverkning har 

genomgått många generationsskiften och är allmänt accepterad på orten och på 

arbetsplatsen men när vi frågar respondenterna huruvida de känner sig delaktiga i 

traderingen får vi skilda svar. Samtliga TJM menar att de hjälper till att föra vidare 

en lokal tradition och menar att de agerar indirekt eftersom de inte är med i själva 

produktionen. PA upplever dock i låg grad att de för vidare nämnda tradition även 

om de i vår mening arbetar mitt i den.  

  

                                                 
1
 www.moraofsweden.se (Hämtad 15-04-09)  

http://www.moraofsweden.se/
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TJM 2: “Ja det gör jag nog. Ibland så reflekterar jag över det (traditionsbärandet, 

förf. anm.) och vilket förhållande jag reflekterar det, ifrågasätta kanske, outsourcing, 

alltså att köpa delar av produkter eller köpa dem utanför Mora, Dalarna, utanför 

Sverige, utanför Europa (...) Skulle vi inte kunna utföra produktion och göra detta 

själv? (...) Så visst, traditionen finns med, på nåt sätt. Ja, traditionen att göra 

knivar”. 

PA 3: “Nä det är lite dåligt med det tycker jag (känslan av att föra vidare en 

tradition på arbetsplatsen, förf. anm.) Vi slipar bara knivar och jag har inte tänkt 

någonting alls på det”. 

Hastrup (2010) gör liknelsen mellan tradition och kultur och förklarar att det är 

lättare att se tradition, utifrån och objektifierat. Hastrups (2010) liknelse kan urskiljas 

hos TJM eftersom TJM objektifierat den lokala traditionen, till exempel genom 

marknadsföring. Utifrån Hastrups (2010) liknelse och respondenternas uttalanden 

tolkar vi att traditionen är så pass allmänt accepterad av PA att den inte kan ses 

inifrån, istället blir traditionen ett filter att se omvärlden genom. Att PA inte anser sig 

vara delaktiga i en traditionsöverföring tolkar vi således som en naturlig förklaring 

om utgångspunkt tas i Hastrups (2010) argumentation om objektifiering. 

En till förklaring till att PA inte känner traderingen i arbetet kan vara att de tolkar 

den direkta frågan huruvida de känner att de är delaktiga i ett traditionsbärande på ett 

annorlunda sätt än oss. För att inleda temat kring tradition under intervjuerna valde vi 

att fråga respondenterna vad tradition var, upplevdes och vad det tillkallade för 

känslor. Svaren gick isär och respondenterna var antingen likgiltiga inför traditioner 

eller tyckte att det till viss del kunde vara viktigt. Det fanns en viss differens mellan 

svaren för TJM och PA, där TJM kände att tradition var mer viktig. Genomgående 

svarade respondenterna att tradition handlade om repetition och att det är gamla 

sedvänjor vilka ska göras på samma sätt om och om igen. 

PA 3: “Tradition det är, att vara år ut och år in, om man säger så. Att det håller i sig 

väldigt länge”. 

Ovanstående svar är representativt för majoriteten av respondenterna. Vi tolkar 

svaren på frågan vad är tradition? i kombination med våra studier av tidigare 

forskning att tradition är ett begrepp vilket är lätt att ta del av men svårare att förklara 
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och förstå. Enligt Hastrup (2010) kan tradition konstrueras, omarbetas och förkastas, 

och begreppet i sig kontrasterar vakenheten på sammanhang i historien. Traditionen 

blir föränderlig över tid och kan utvecklas när samhället ställer nya krav och 

förutsättningarna i omgivningen förändras. Utifrån observation och uttalanden kan vi 

besvara vår inledande fråga för analyskapitlet; arbetar MoS med tradition? Vi tolkar 

att traditionen att göra knivar för hand har omarbetats och förfinats och till viss del 

förkastats, men den lokala traditionen att göra kvalitetsknivar från Mora är 

bestående.  

Genom Hastrups (2010) uttalande kring omarbetandet av en tradition och svårigheten 

i insikten att jobba i en tradition kan vi dock förstå att PA och TJM uppfattar och 

värderar traditionsbegreppet på olika sätt. Vi har genom respondenternas svar även 

tolkat att TJM har en mer positiv bild av den lokala traditionen och biståendet kring 

traderingen. Vi har tolkat att den positiva synen på tradition kan grunda sig i att TJM 

dagligen blir påminda om traditionsförvaltandet när de framhäver just traditionen i 

marknadsföringssammanhang.  

TJM 3: “Vad jag säger som argument? Ja dels att vi tillverkar allt själva här, att vi 

har full koll på hela tillverkningsprocessen, att vi använder svenskt stål, i det mesta 

vi gör, inte allt då. Att vi har den här långa kunskapen och traditionen. Även att vi 

har konstruktionen här så vi kan förbättra och förnya våra produkter. Det är väl de 

stora argumenten”. 

PA 3: “Ja det är väl lite tråkigt i sig också (tradition), att det blir lite roligt med 

förnyelse också på nåt vis. Det tycker jag. Samtidigt som det är bra också, jag vet 

inte hur jag ska förklara mig, men… Nä det är väl bra i längden. (...) Ja, det är väl 

ganska viktigt ändå, tycker jag, men tja, kunna förnya sig också ibland”. 

I ovanstående uttalanden kan vi urskilja att respondenter känner olika mervärde för 

traditionens nytta. Samtidigt får vi en känsla av att det finns en uppdelning mellan 

TJM och PA, en viss gruppindelning. Vi kommer diskutera gruppindelning vidare i 

kommande kapitel och försöka få förståelse för hur denna uppdelning har kunnat 

uppstå. 
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4.2.2 Artefakter och kulturminnen 

Den upplevda gruppindelningen vi nämnt i föregående avsnitt skulle kunna relateras 

till att MoS verksamhet är uppdelad i två byggnader, produktion och gula villan. I 

gula villan finns kontor, fikarum och konferensrum. Vi fick tillgång till ett 

konferensrum för våra intervjuer och kunde i pauserna observera interiören. 

Besökaren möts av en knivinspirerad inredning redan i entrén där paraplyn finns att 

låna där handtaget har bytts ut till knivhandtag. Knivhandtag har också använts 

istället för dörrhandtag och klädhängare och väggarna pryds med svartvita 

fotografier av knivtillverkningen från förr. I konferensrummet presenteras knivarna 

på björkstubbar på väggen, ett av de vanligare träslagen i knivens handtag, och en 

fondvägg avbildar en sagolikt dimmig dalaskog. Mycket av interiören är självklart 

estetiskt tilltalande för de kunder MoS välkomnar men exponeras likväl mot TJM. 

Den administrativa personalen möter således den lokala traditionen och arvet varje 

dag och under intervjuerna får vi berättat att de ofta använder traditionen i 

marknadsföring och i sina respektive yrkesroller. Samtliga TJM tycker att det är 

viktigt att berätta för kunderna att de säljer en kvalitetskniv från Mora och att kunden 

kan lita på MoS professionalitet till följd av sin långa bakgrund. Vi tolkar därför våra 

observationer av interiören och respondenternas uttalanden och drar slutsatsen att 

den lokala traditionen och arvet i marknadsföringssyfte till kund gör sig påmind i det 

dagliga arbetet. TJM möts således direkt av den artefaktiska exponeringen, eftersom 

de vistas i en miljö vilken ständigt påminner dem om traditionen och enligt oss är 

exponeringen därmed också bidragande till varför TJM relaterar till traditionen även 

i sin yrkesroll.  

Intervjuerna efterföljdes av en rundvandring i fabriken där vi kunde studera 

artefakter och lokaler i produktionen. Mot bakgrund av den traditionsinspirerade 

miljön vi möttes av i gula villan hade vi i vårt medvetande fantiserat om en 

någorlunda kreativ miljö men möttes istället av en industriell lokal och robotisering. 

Lokalen hade enligt oss likväl kunnat tillhöra vilken industriell arbetsgivare som 

helst. Marknadsföringen kring den lokala traditionen och arvet visade sig inte 

påtagligt i produktionshallarna. Arbetsplatsen saknade historiska artefakter, vad 

Hastrup (2010) väljer att benämna kulturminnen. Där artefakter hade kunnat 

exponeras möttes vi istället av effektivitetssäkring, LEAN och allehanda 

instruktioner för driften. Givetvis förstår vi att en industri präglas av kvalitets- och 

effektivitetssäkring av olika slag och vi har gjort tolkningen att det industriella 
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landskapet skulle kunna vara en följd av den tekniska utvecklingens framtåg och att 

historiska artefakter och kulturminnen rationaliserats bort. Ingen av PA hade vid 

intervjutillfället reflekterat över huruvida de själva är en del av lokal 

traditionsöverföring. Genom våra observationer tolkar vi därför att avsaknaden av 

kulturminnen i fabriken kan ha påverkat sättet medarbetare upplever betydelsen av 

det lokala arvet och traditionsbärandet med knivtillverkningen. Enligt Hastrup (2010) 

skapas ett värde när det finns en historia att knyta an till en artefakt, om historien inte 

finns är artefakten endast ett objekt. Med utgångspunkt i Hastrups (2010) uttalande 

gör vi tolkningen att PA:s medvetenhet kring traditionsöverföringen skulle kunna 

påverkas positivt genom att de få kvarvarande artefakterna i fabriken fick en 

berättande historia och därmed ett värde.  

2
 

Under intervjuerna får vi vetskap om en stundande upprustning av den så kallade 

Gubbhyllan, den del av fabriken där knivarna fortfarande tillverkas för hand. På 

Gubbhyllan finns en gammal slipbock, en stor maskin där knivarna förr i tiden 

slipades för hand. Avdelningen heter egentligen Träskaftning men det inofficiella 

namnet från förr lever kvar. Genom respondenternas uttalanden och kvarhållandet av 

det inofficiella namnet gör vi tolkningen att Gubbhyllan har en egen berättelse och är 

således ett kulturminne. En respondent förklarar hur de tänkt göra om Gubbhyllan till 

ett exponeringsutrymme: 

  

                                                 
2
 Knivproduktion idag. www.produktionslyftet.se (15-05-26) 
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TJM 1: “(...) Gubbhyllan, det ska stå i bokstäver där på väggen (...) som ett ärofyllt 

namn för den här platsen egentligen (...) Och det är ärofyllt, det är inte något 

negativt eller nedklankande namn för den här platsen, det är liksom, det lyfter 

alltihopa (...). Och sen nu när jag gjorde förslag till de här männen, för alla måste 

vara delaktiga när vi tar sådana här beslut, det är ändå en del av deras arbetsplats 

som ska bli något annat nu, kanske som en liten museum eller utställningsplats. Så sa 

de ”Ja vi går med på det här och vi kan flytta på en pallställning och allt. Och det 

enda krav som vi har är att det ska stå Gubbhyllan, med de här bokstäverna så som 

du ritade det”. 

3
 

Gubbhyllan skall göras om till en exponeringshall och samlingsplats men värmen i 

orden kring avdelningen ger en oss en fingervisning om att Gubbhyllan är en 

värdefull plats för PA och att det även är viktigt för en del av TJM att PA har 

bestämmanderätt i bevarandet av namnet. I uttalandet tolkar vi att det finns ett 

värdeskapande i Gubbhyllan och ett samförstånd att avdelningen inte får glömmas 

                                                 
3
 Slipbock som förr användes i knivtillverkningen. Författarnas egna bild 
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bort, ur det hänseendet blir det gemensamma värdet kring traditionen därför 

påtagligt. Dock framhåller Hastrup (2010) att traditionerna och kulturminnena inte 

får objektifieras vilket skulle kunna vara fallet när Gubbhyllan används i ett annat 

syfte. Däremot framhåller Hastrup (2010) att traditioner kan omarbetas, vilket vi sett 

när knivtillverkningen har utvecklats från ett hantverk till en industrialiserad process. 

Urde, Greyser och Balmers (2013) definition av organisationer med arvsgrundade 

varumärken inkluderar organisationens förmåga att kombinera det förgångna med 

framtiden och där organisationen både är och skapar historia. Det föregående tolkar 

vi kan appliceras på MoS eftersom det finns ett intresse av att behålla historien även i 

en nutid kantad av moderna processer och arbetssätt. Genom våra observationer och 

respondenternas uttalanden gör vi tolkningen att risken för att Gubbhyllan kommer 

objektifieras och därmed inte tjäna sitt syfte som tämligen liten och traditionen 

kommer fortsatt utvecklas och gör sig påmind. Det förgående tolkar vi dock 

avhängigt av att organisationen också förhåller sig strategiskt till sitt arvsgrundade 

varumärke. 

Tradering är enligt Hastrup (2010) en gemensam uppgift och vi har gjort tolkningen 

att MoS för vidare en tradition när de tillverkar knivar i Mora. Vi tolkar att 

värdeskapandet kring Gubbhyllan skulle kunna skapa ett gemensamt ansvar att föra 

vidare den lokala traditionen och arvet och samtidigt skapa en enad grupp med ett 

gemensamt mål. Däremot var det i princip ingen PA som kände ett ansvar att föra 

vidare den lokala traditionen. Vi har genom ovanstående diskussion tolkat att 

skillnaden i upplevelsen av tradition dels kan bero på verksamhetens uppdelade 

lokaler och dels på skillnaden av exponering av kulturminnen. Föregående 

anledningar gör att vi dessutom kan dra en parallell mellan respondenternas 

uttalanden kring ansvaret att föra vidare en tradition och bristen på kulturminnen och 

tolkar att om fler kulturminnen, och förståelse kring dem, kan tillföras till platsen 

skulle ansvaret öka. 

4.2.3 Jag är Morakniv 

Vid fortsatt analys av gruppindelningen mellan PA och TJM började vi leta i tidigare 

forskning efter olika anledningar för anslutning till en grupp. Ett incitament till att 

vilja tillhöra en grupp grundar sig i sökandet efter ett jag och svaret på frågan vem är 

jag? (Alvesson & Sveningsson, 2012). För att utröna huruvida medarbetarna på MoS 
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identifierade sig med organisationen och den lokala traditionen och arvet valde vi att 

ställa en direkt och en indirekt fråga: 

 Direkt: Hur identifierar du dig med företaget? 

 Indirekt: Är du Morakniv eller jobbar du med/på/hos Morakniv? 

Den första frågan syftade till att undersöka huruvida respondenten själv hade 

funderat över sin identitet och relation till organisationen. Den andra frågan 

utformades för att träffa det undermedvetna genom anspelning på känslor. Vi är 

nämligen av uppfattningen att en direkt fråga kring identifiering med en organisation 

kan hämmas av respondenternas förförståelse för begreppet. En indirekt 

kompletteringsfråga skulle enligt oss därför kunna ge oss medarbetarens egentliga 

identifiering med organisationen eftersom den indirekta frågan undviker det direkta 

ordet identfiering och därmed förförståelsen. Svaren visade en tydlig uppdelning 

mellan TJM och PA där TJM kände att de till stor del både kunde identifiera sig med 

företaget och vara Morakniv, vi tolkar att detta även kan härledas till tidigare 

diskussion om det vardagliga arbetet med den lokala traditionen i bland annat 

marknadsföring. PA ansåg överlag att de varken identifierade sig med företaget eller 

var Morakniv, de arbetade där eller med moraknivar. Eftersom tradition kan ligga till 

grund för identifiering gör vi tolkningen att det är aningen anmärkningsvärt att PA, 

vilka i praktiken arbetar med traditionen, inte identifierar sig med organisationen. 

Endast ett fåtal av PA kunde känna att de var Morakniv och att de kunde känna 

stolthet över företaget. Stolthet kommer att analyseras längre fram. 

Vi tolkar att den sociala identifieringen och grupptillhörigheten har större relevans 

hos TJM och vi tror generellt att gruppindelning på organisationer är relativt vanligt. 

Alvesson och Sveningsson (2012) menar även att det till och med kan vara bra för 

medarbetaren att känna att denne tillhör en särskild grupp med gemensamma 

värderingar, mål och erfarenheter. Vi gör tolkningen i samstämmighet med Alvesson 

och Sveningsson (2012) att organisationen medvetet bör verka för en gemensam 

social identitet att grunda de övriga grupperingarna på. Den sociala identiteten kan 

betonas genom symboliska uttryck, värdet i lokalisering och produktion samt 

värderingar (Alvesson & Sveningsson, 2012). Genom respondenternas uttalanden har 

vi gjort tolkningen att det finns en viss uppdelning mellan PA och TJM när de dels 

har olika känslor inför identifieringen med organisationen och dels har olika 

uppfattning om den lokala traditionen. Till dessa gruppindelningar tillkommer den 
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lokala uppdelningen mellan produktionen och gula villan. Uppdelningen blir enligt 

oss mer tydlig när vi kan koppla uttalanden till O’Malley et al.:s (2014) vi- och de-

tänkande. 

PA 2: “(…) Man får ju höra mycket skit runtomkring, hur tråkigt det är, åh det är 

såhär och såhär men det är inget som når riktigt fram upp hit tror jag” 

(Respondenten pekar upp mot kontoren). 

TJM 3: “(…) Jag tror inte att de i fabriken förstod riktigt vad de på kontoret gjorde, 

de satt väl mest och pratade i telefon och dricker kaffe och sådär”. 

Även om vi är av åsikten att gruppindelningar inom organisationer är vanligt 

förekommande och näst intill oundvikliga är vi samtidigt av uppfattningen att det går 

att motarbeta den mest strikta uppdelningen och negativa påföljderna såsom 

konflikter och alienation. O’Malley et al. (2014) beskriver att en gemensam 

organisatorisk identitet skulle kunna motverka dessa negativa påföljder. Författarna 

menar fortsatt att gruppmedlemskap i organisationer uppstår vid gemensamma 

värderingar, mål, övertygelser, stereotypa drag och förmågor. Utifrån traditionens 

egenskaper att samla och ena människor (Hastrup, 2010) är vi av uppfattningen att 

den lokala traditionen skulle kunna generera en gruppgemenskap i och med att 

identifieringsprocessen förenklas genom gemensamma värderingar och mål. Dock 

förbehåller vi oss att om organisationen ska lyckas skapa uttryck för även den 

personliga identiteten måste organisationen lyckas framföra sitt budskap att 

medarbetaren är med och för vidare en lokal tradition. Om traditionen och ursprunget 

skulle falla i glömska finns det enligt oss en risk för att morakniven en dag tillverkas 

helt utan medvetande om det hundraåriga arv den bär och morakniven skulle kunna 

vara vilken industriell produkt som helst. Med utgångspunkt i tidigare forskning 

kring traditionens viktiga roll i samhället gör vi tolkningen att det är viktigt att 

organisationer likt MoS, med ett tydligt historiskt arv, bör understryka och lyfta fram 

tradition i tider där tillverkningen blir alltmer automatiserad.  

Enligt Alvesson och Sveningsson (2012) är det lättare för medarbetare att identifiera 

sig med en organisation om organisationen kan tillstå med tydliga mål och 

värderingar och en gemensam historia. Vi tolkar att den lokala traditionen och arvet 

är en möjlighet att bygga upp en gemensam historia. Därför gör vi tolkningen att 
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berättandet av och diskussioner kring den lokala traditionen och arvet kan hjälpa 

medarbetarna i identifieringsprocessen.  

4.2.4 Grunden till stolthet, spelar det någon roll? 

Vid en tidig kontakt med MoS fick vi förklarat att medarbetarna överlag kände sig 

stolta över att arbeta på företaget. Intresse skapades för hur och på vilket sätt de 

kände denna stolthet och vad den grundade sig i. Vi hade förberett en fråga inför 

intervjutillfället där vi direkt frågade respondenterna om de kände stolthet över 

organisationen eller arbetet. Den förberedda frågan utformades i syfte att säkerställa 

att frågan blev besvarad men vår förhoppning var att respondenterna själva skulle 

föra stolthet över företaget på tal. Vi tror att upplevd stolthet skulle kunna vara mer 

genuint när respondenten själv valt att uttrycka känslan än om vi själva hade påtalat 

det. Överlag kände sig alla respondenter stolta och några respondenter påtalade även 

stolthet utan att vi behövde fråga. Vad stoltheten grundade sig i gick däremot isär 

bland respondenterna. De flesta svarade att de var stolta över produkten och 

produktionen av kvalitetsknivar. Några uttryckte att de kände en viss stolthet i 

företaget och varumärket. Endast en nämnde stolthet i traditionsbärandet. Att på 

något sätt förknippa stolthet med arbetsplatsen genererar engagemang och 

arbetstillfredsställelse och blir således en mycket viktig känsla för både medarbetaren 

och organisationen (Gouthier & Rhein, 2011). Utifrån respondenternas svar och 

Gouthier och Rheins (2011) uttalande gör vi tolkningen att stolthet över produkten, 

kniven, är positivt men för att stolthet och dess positiva effekter ska vara hållbara 

över en längre tid bör stoltheten grunda sig i mer än det materiella värdet.  

Gouthier och Rhein (2011) lägger fram olika stoltheter vilka grundar sig i olika 

fenomen i organisationen och får olika utfall. Stoltheten kan i vissa fall vara en 

långvarig känsla eller kortvarig och intensiv. Många medarbetare, både PA och TJM, 

har en relativt lång anställning vid MoS och är i vissa fall medarbetarens enda 

arbetsgivare under deras yrkesverksamma år. Med utgångspunkt i Gouthier och 

Rheins (2011) uttalanden och respondenternas långa anställningstid gör vi tolkningen 

att det är viktigt att framkalla stoltheten kontinuerligt. Vi samtycker med Gouthier 

och Rhein (2011) att en kombination av både en känsloladdad och 

förhållningsgrundad stolthet är att föredra och att de tillsammans genererar en 

organisatorisk stolthet med lång bärighet och vissa intensiva toppar. En respondent 

uttrycker: 



  
 

44 

PA 3: “Sämsta… Ja det är väl det att man inte direkt får så mycket uppskattning. Om 

det är väldigt mycket att göra och sånt där, så kräver de att man ska jobba helger 

och sånt där. Men det är väl nu på slutet som de har fått upp ögonen för att vi är lite 

mer värda om man säger så”. 

Uttalandet kring uppskattning relaterar vi till stolthet, där den positiva känslan 

infinner sig vid uppskattning. Stolthet kan enligt Gouthier och Rhein (2011) 

förnimmas i och med företagets framgångar och vi tolkar ett inslag vid företagets 

informationsdag som ett informativt sätt att uppvisa uppskattning mot medarbetarna. 

Under en nyligen genomförd informationsdag lyfte marknadsföringsavdelningen 

fram de nylanserade kockknivarnas framgångar, bland annat genom kända tidningar 

där knivarna uppmärksammades och med bilder på berömda kockar med företagets 

knivar som redskap. En respondent berättar: 

TJM 1: “(...) Men det är liksom, och då när man berättar det där för hela 

personalen, då känner man, jag fick också mycket respons efteråt att ”ja men var 

roligt att se det här, skitkul”. Då känner man också att de känner ja, vi är faktiskt.. 

Det är lätt att när står bara och packar att det dras nere lite, i någon negativ spiral, 

att allt blir bara kass och piss. Men när man hör sådana här grejer då känner, då 

såg jag, och hörde sen också att de också är stolta, att det tycker det är kul. Att de 

tycker att det verkligen är ett lyft för hela vårt varumärke, och för oss, det är ju ändå 

vi som gör det här tillsammans”. 

Samma respondent nämner att de inte har något uttalat krav att leverera nya 

produkter vilket gör att vi tolkar att nylanseringen är en relativt stor avvikelse från 

vardagen. Ur vår tolkning och respondenternas uttalanden drar vi slutsatsen att det 

därför inte är speciellt vanligt att verksamheten påvisar sina framsteg, till exempel 

citatet ovan där respondent PA 3 efterfrågade uppskattning. Gouthier och Rhein 

(2011) menar att känsloladdad stolthet uppnås endast vid enskilda framsteg och att 

den förhållningsstyrda stoltheten baseras på en total utvärdering och stoltheten blir 

stabil och oberoende av händelser. Mot bakgrund av Gouthier och Rheins (2011) 

uttalande gör vi tolkningen att anspelning på tradering skulle kunna utgöra den 

förhållningsgrundade stoltheten medan den känsloladdade stoltheten skulle kunna 

fångas vid uppvisad uppskattning. En kombination kommer således ge en stabil 

förhållningsgrundad stolthet under en lång tid med inslag av höjdpunkter där 

känsloladdad stolthet är mer intensiv. 



  
 

45 

En gemensam nämnare mellan identifiering, stolthet och tradition är att de 

frambringar känslor (Hastrup, 2010; Alvesson & Sveningsson, 2012). Ett sätt att 

beröra känslor i en organisation är via berättande och storytellling. 

4.2.5 Att berätta sig till framgång 

Vi tycker oss se många likheter mellan storytelling (berättande) och 

traderingsprocessen, till exempel är båda fenomenen repetitiva (Dailey & Browning, 

2014). Genom undersökning av MoS egna bok Morakniv: sedan 1891 : från begrepp 

till varumärke (Romson & Cederlund, 2011) har vi fått förståelse för att det finns 

mycket berättande i MoS och ortens historia vilken går att anknyta till företaget och 

dess tradition. Hastrup (2010) framhäver dock att traditionens syfte i vissa fall 

modifieras när traditionen kommuniceras, och i synnerhet vid skriftlig narration. I 

boken kring moraknivens historia uppmålas en relativt romantiserad bild av knivens 

resa från böndernas gedigna hantverk till massproducerad nationalsymbol. Hastrup 

(2010) menar att vi därför bör söka historisk information kring traditionen genom 

andra informationskanaler för att den sanningsenliga traditionen ska kunna urskiljas. 

Vi undrar om historien bakom morakniven verkligen var så pass utstakad som 

författarna vill illustrera. Till exempel skildrar Romson och Cederlund (2011) livet i 

den lilla byn: “Det var en röra av tillverkare och säljare! Men det var just detta som 

var så unikt med Östnor; istället för konkurrens utvecklades ett samarbete; kunder 

fanns ju så det räckte” (Romson & Cederlund, s. 16, 2011). Samtidigt nämner en 

respondent att konkurrensen ibland kunde vara hård: 

TJM 1: (…) de har ju alltid varit konkurrenter sedan 1891 nästan(…)då började en 

av Frosts gamla medarbetare (…) startade själv och började KJ Eriksson och bröt ut 

sig, sen dess har de varit fiender eller konkurrenter, (...) Men det var väldigt 

noggrant att de som jobbade med Frosts inte skulle ha någonting att göra med dem 

som jobbade här, även om de gjorde i princip samma produkter (…) men det var så 

noggrant. Och när jag kom hit (...) ja då var det väldigt fortfarande väldigt väldigt 

starkt, även om då KJ hade köpt upp Frosts knivfabrik (...) Då bytte de också namn 

till Mora of Sweden och allting skulle täckas av Mora of Sweden men den här 

konkurrens har varit länge (...) olika människor som jobbar här, men hon är från 

Frosts och hon är från KJ (...) men det sitter i länge och i början var inte de där 

Frostarna väldigt glad över att de fick lov att börja jobba här, det var hemskt, aldrig 

de skulle sätta sin fot här i den här fabriken”. 
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Mot bakgrund av Hastrups (2010) och respondentens uttalande gör vi således 

tolkningen att historien kan ha omtolkats i och genom boken. Å ena sidan är MoS ett 

vinstdrivande företag och boken präglas till viss del av marknadsföringssyfte vilket 

gör att MoS framställer traditionen och dess historia romantiserat. Å andra sidan 

tolkar vi att bokens romantisering överskuggar sanningen i historien och 

medarbetarnas upplevelse av traditionen kan tolkas på felaktiga grunder. Vi gör 

således tolkningen att TJM:s mer intensiva upplevelse av tradition möjligtvis kan ha 

sin förklaring i att TJM exponeras mer av kulturminnen och av den romantiserade 

och marknadsföringsinriktade kommunikationen. Eftersom vi inte djupare studerat 

den skriftligt kommunicerade traditionen ställer vi oss frågande till huruvida PA i 

själva verket besitter den rättmätiga bilden av tradition på MoS. I och med att 

tradition enligt Hastrup (2010) kan omarbetas tolkar vi att PA idag upprätthåller den 

egentliga traderingen, med en annan innebörd i och med utvecklingens revidering av 

traditionen.  

Både berättande (Dailey & Browning, 2014) och tradition (Hastrup, 2010) bidrar 

med en gemensam grund och historia vilka är av stor vikt inom den 

identitetsskapande processen. Dessutom spelar både berättande (Yang, 2013) och 

tradition (Hastrup, 2010) en betydande roll inom organisationer när de 

kommuniceras med hjälp av kognitiva signaler. När organisationens strategi, mål och 

värderingar kommuniceras via berättelser blir delarna lättare att förstå och komma 

ihåg (Barker & Gower, 2010; Dailey & Browning, 2014). Vår tolkning av relationen 

mellan de olika forskarnas teorier av berättande är att organisationen skulle kunna 

skapa en gemensam bas genom att föra vidare de lokala traditionerna genom 

berättelser. Dock går medvetandet om moraknivens och företagets ursprung och 

historia och uppfattningarna om sagda isär bland TJM och PA. TJM menar att 

företagets och moraknivens historia berättas så ofta det finns möjlighet, vid 

introduktioner av nyanställda och vid personalfester. Särskilt understryks en lyckad 

varumärkesfest vilken genomfördes bara några veckor innan vårt besök på företaget. 

Produkten Morakniv i det moderna samhället var temat för festen och enligt TJM var 

festen lyckosam ur både ett varumärkes- och medarbetarperspektiv. Vi anser dock att 

det är anmärkningsvärt att ingen av PA nämnde tillställningen. Endast en PA 

påtalade att de under det sista året fått mer inblick i företagets historia. 

 



  
 

47 

PA 3: “ (...) Det fanns en fabrik bortom Bastubacksbron, där hade vi en sommarfest 

och då fick vi reda på att de slipade och så där förr och det hade ju inte jag en aning 

om. Det har kanske blivit lite mer på sistone att man för vidare, men det var inget 

man tänkte på när man började här. Nä det är nog på sistone som det har blivit 

uppmärksammat att vi har en tradition att föra vidare”. 

Vi ställer oss frågande till vilka bakomliggande anledningar det finns till varför 

upplevelsen av företagets förmedling av tradition och historia går isär. Orsaken till 

oenigheten om traditionens förmedlingen torde kunna spåras till ett tidigt stadium. 

Varje anställd ska ges introduktion och information om företaget genom tidigare 

nämnda bok vilken delas ut i samband med nyanställningar. När vi frågar PA om det 

förekommer någon uppföljning till boken eller om moraknivens historia förmedlas 

till de anställda är gensvaret mediokert.  

PA 3: “Ja alltså vi fick ju en bok om Moraknivens historia, men det blev ju aldrig att 

man läste den, så den ligger väl i bokhyllan, men det blir väl så när man jobbar 40 

timmar per vecka, det blir ju inte att man läser om jobbet när man kommer hem, utan 

då släpper man det. (...) jag skulle vilja vet mer om hur det var förr, ärligt talat, utan 

att behöva läsa i boken. Kanske sett lite mer bilder eller någonting sånt där. Typ på 

arbetstid eller någonting, men det är dåligt med det”. 

PA 1: “Ja gud, det var väl mycket (...) när man började fick man ju ett häfte. Med lite 

information om när det började och hur det började och sånt där (...) vad de gjorde 

och vad det var och så men det var väl ingenting som fastnade och den där pärmen 

har jag väl inte ens öppnat.. (...) Alltså det var ju något med Wilé också men jag vet 

ju knappt vad det är, det står ju typ överallt. Det har ju med, vilja och ja allt det där 

(...) Nej jag vart väl inkastad. Jag skulle ju på någon form av inskolning, men det var 

ju mitt i, före semestern där, så det vart ju aldrig något så jag fick ju börja så. Så tog 

vi det löpande, så det var ju inget så att. Jag fick ju börja jobba direkt, de andra fick 

ju två veckor tror jag med någon då och lärde sig.(...) Så det var ju inga sådana 

samtal och sånt vad jag vet”. 

Vi gör tolkningen att produkten och dess historia förvisso genomsyrar personalfester 

och liknande tillställningar men att introduktionen av nyanställda lämnar mycket att 

önska. Någon grundlig introduktion ägde inte rum bland de tillfrågade, boken om 

Moraknivs historia var något de snabbt ögnade igenom första dagen men innehållet 
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har inte tagits upp sedan dess. Vår tolkning är därför att värdet av 

traditionsöverföringen brister på ett väldigt tidigt stadium, när nyanställda inte görs 

medvetna om traditionen eller i vart fall har en dialog om moraknivens ursprung. För 

att ett varumärke ska förbli starkt bör dess betydelse också vara självklar hos 

medarbetarna (Foster, Punjaisri & Cheng, 2010) och vi tolkar att betydelsen inte kan 

upprätthållas genom enstaka tematiserade personalfester. Är arbetet med tradition 

medvetet valt av företag tolkar vi att arbetet med det bör ske kontinuerligt precis som 

vilken annan arbetsprocess som helst. Eftersom berättande inte behöver ske vid 

specifika tidpunkter gör vi tolkningen att storytelling är ett bra verktyg för att skapa 

en gemensam förståelse för traditionens betydelse och överföring. Vår tolkning av 

MoS marknadsföringsmaterial lämnar inga tvivel om att MoS strategiskt 

marknadsför sin lokala tradition mot kund. Foster, Punjaisri och Cheng (2010) menar 

att kommunikationen mot kund dock måste ha sin utgångspunkt i förståelsen internt. 

Vidare menar forskarna att inget lyckat varumärkeslöfte kan genomföras externt 

innan medarbetarna är väl införstådda i dess innebörd, och fortsätter att 

marknadsföringen initieras internt för att säkra förståelse för organisationens identitet 

och kultur. Mot bakgrund av social identitetsteori menar Foster, Punjaisri och Cheng 

(2010) att ett distinkt varumärke vilket har medarbetarnas förståelse kan hjälpa 

medarbetare att identifiera sig med organisationen och att internal branding således 

kan användas likt ett verktyg. Mot bakgrund av Foster, Punjaisri och Chengs (2010) 

resonemang gör vi tolkningen att internal branding, att först förankra varumärket 

internt, med fördel kan åstadkommas via narration och berättande. Utifrån ovan förda 

diskussion gör vi tolkningen att storytelling kan vara ett bidragande komplementet 

till internal branding. Storytelling kan komma att fylla flera syften; förankra 

traditionens betydelse och överförbarhet i hela organisationen, garantera 

varumärkeslöftet genom att först få förståelse och samstämmighet internt och inte 

minst bidra till en identifiering mellan medarbetare och organisationen.  

4.2.6 Ett omvänt socialt landskap 

Vid tolkningsarbetet kring våra intervjuer har vi som tidigare nämnt anträffat en viss 

särskiljning kring uppfattningen, upplevelsen och värdet av att vara en del i tradition 

och traditionsöverföring. Traditionen bidrar enligt Hastrup (2010) till en viss grad av 

gemenskap i och med att traditionen utgör en grund och ett hem för individen. I och 

med att tradition är en del i Gemeinschaft (Adler, Seok-Woo & Charles, 2008) ser vi 

härmed en relation till begreppet (Christenson, 1984; Sandstedt & Westin, 2015).  
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Gemeinschaft återfinns ofta i små landsbygdssamhällen och är en naturlig, oplanerad 

social enhet (Sandstedt & Westin, 2015). Med utgångspunkt i tidigare forskning 

kring Gemeinschaft gör vi tolkningen att MoS torde uppvisa en relativt hög grad av 

Gemeinschaft eftersom tradition varit en stor del av produktionen där kunskap om 

knivtillverkning överförts i generationer. Dock uttrycker en respondent: 

PA 2: “Ja tradition är väl att man ska följa det som har varit hela tiden. Det är klart, 

det går ju inte i alla led nu då om man säger så (...) Det är mycket, ja nya grejer man 

gör på olika andra vis än vad vi har gjort förut om man säger så. Det går ju åt 

robothållet allting, det är ju bara automater och robotar”. 

Utifrån PA:s gemensamma uttalanden gör vi tolkningen att få av dem känner 

Gemeinschaft. Visserligen nämner många att det bästa med arbetsplatsen är 

arbetskamraterna vilket vi tolkar som en Gemeinschaft-aspekt, men respondenterna 

beskriver samtidigt att det i princip inte finns någon tradering eller 

kunskapsöverföring likt den tidigare knivtillverkningen för hand. Vi tolkar att 

uttalandena blir motsägelsefulla till vår teoretiska tolkning när Adler, Seok-Woo och 

Charles (2008) framhåller att en av Gemeinschafts potentiella nackdelar är att 

traditionsarbete förhindrar framfarten av ny teknik. Dock har vi genom observation 

och utifrån respondenternas uttalanden gjort tolkningen att MoS ligger i framkant för 

den tekniska utvecklingen och är de facto en av Dalarnas maskintätaste arbetsplatser 

per anställd. En respondent uttrycker sig kring stolthet för maskinerna och 

problematiserar den förlorade känslan för knivtillverkningen. 

TJM 3: (...) Men det här med erfarenhet och kunskap, det är inte lika mycket värt nu 

mera känns det som. Utan det är andra kvalifikationer som efterfrågas, på gott och 

ont. Men det känns att det blir ett väldigt tapp om det är många som ha varit här 

länge som slutar samtidigt, då kan det ju splittras väldigt innan man får ihop den här 

gemenskapen igen. Det har ju moderniserats enormt här, det var ju så mycket 

handarbete förr, bara när jag började så satt det ju gubbar på rad och handslipade 

knivar, nu är det maskiner, robotar (…) så är vi robottätast. (...) Jo men det är kul, 

jätteroligt att det är så. (...) Det här jättemonotona, det är väl jättebra om en robot 

kan göra det, när det bara är plockjobb. Sen tror jag att man måste ha den här 

känslan på nåt sätt, att det inte får bli robotiserat (...) Vi har ju fortfarande kvar 

Gubbhyllan, och det är ju ett ställe där det märks väldigt när en gammal slutar för 

där är det väldigt mycket fingertoppskänsla, för materialet”. 
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Respondentens uttalande kan enligt oss tolkas på flera sätt; Å ena sidan tolkar vi att 

det finns en stark koppling till Gemeinschaft på arbetsplatsen när det åtminstone har 

funnits en stark traditionsöverföring när färdigheterna förr anskaffades i arbetet. 

Dessutom gör vi tolkningen att det fanns en stark vilja att utföra ett kvalitetshantverk 

med noggranhet. Å andra sidan tolkar vi uttalandet lite motstridigt eftersom 

respondenten arbetar på tjänstemannasidan. Utifrån Adler, Seok-Woo och Charles 

(2008) uttalande kring särskiljandet mellan Gesellschaft och Gemeinschaft återfinns 

Gesellschaft ofta i kunskapsintensiva arbeten och vi har därför tolkat att TJM borde 

relatera till Gesellschaft. 

Genom vår tolkning av teorin borde TJM relatera till Gesellschaft och PA till 

Gemeinschaft. Dock har det genom vår tolkning av empirin framgått att relationen 

faktiskt är det omvända, TJM relaterar till Gemeinschaft och PA till Gesellschaft, 

vilket vi anser anmärkningvärt. Mot bakgrund av tidigare analysavsnitt gör vi dock 

tolkningen att TJM:s starka relation till tradition skapar ett intresse och en indirekt 

relation till Gemeinschaft. Vi gör även en liknande tolkning när samma analysavsnitt 

kring PA:s relation till tradition kopplas till det omvända förhållandet.  Även om inte 

högskoleutbildning krävs för PA kan vi tolka att utbildningskravet har utvecklats till 

att idag innefatta en lämplig gymnasieutbildning för anställning. PA:s arbetsform har 

utvecklats från ett hantverksarbete till ett industriyrke, utan tradering och ett visst 

krav på utbildning. Mot bakgrund av både teori och empiri har vi således förståelse 

för att de upplevda Gemeinschaft- och Gesellschaftrelationerna har fått en omvänd 

betydelse i vårt studerade företag. 
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5 SLUTSATS 
I denna uppsats har vi genom tolkning av empiri och teori sökt svara på vår 

problemformulering:  

 Hur upplever och värdesätter medarbetare förekomsten av lokal tradition 

inom en organisation? 

 Hur kan medarbetarens upplevelse av tradition relateras till andra 

organisatoriska aspekter? 

Vi kan utifrån våra tolkningar dra slutsatsen att tradition kan upplevas olika i olika 

medarbetarkategorier. Vi tolkar att uppfattningarna går isär på grund av gruppernas 

olika exponering av den lokala traditionen. TJM arbetar i en miljö rik på 

kulturminnen och artefakter samt påtalar dagligen den lokala traditionen i 

marknadsföringssyfte. Samtidigt har vi gjort tolkningen att PA i mycket liten 

utsträckning upplever den lokala traditionen och traditionsöverföringen i sitt arbete 

när produktionslokalerna saknar kulturminnen, med undantag för Gubbhyllan. 

Genom tolkningen av avsaknaden av kulturminnen på arbetsplatsen drar vi slutsatsen 

att kulturminnen utgör en viktig komponent för att medarbetare ska kunna känna 

mervärdet i traditionsöverföringen och uppleva ett gemensamt och individuellt 

ansvar i den.  

Genom tolkning har vi dragit slutsatsen att en samsyn på tradition som varumärke i 

grunden handlar om att medarbetaren kan uppleva identifiering och stolthet vilket 

därför motiverar organisationers arbete med internal branding. För att en gemensam 

upplevelse av tradition ska uppnås har vi dragit slutsatsen att storytelling skulle 

kunna användas. Vi gör tolkningen att storytelling inte enbart kan underbygga en 

gemensam upplevelse av tradition utan även är ett viktigt komplement för 

medarbetarens identifieringsprocess och känslan av stolthet.  

Mot bakgrund av våra tolkningar av empiri och teori har vi dragit slutsatsen att 

Gemeinschaft och Gesellschafts historiskt teoretiska förklaring inte direkt kan 

översättas till samtida organisationsförhållanden. De teoretiska begreppen bör enligt 

oss omtolkas och anpassas för att passa in i den nutida organisatoriska kontexten. 

Begreppets begränsade aktualitet idag skulle kunna förklaras av att arbetet och 

traditionen över tid har utvecklats. Utveckling av traditionsburna hantverksyrken 
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medför ett relativt stort kunskapskrav i en tekniskt utvecklad och industrialiserad 

arbetsmiljö och vi har således dragit slutsatsen att PA således numer omfattas av 

Gesellschaft. Samtidigt har vi dragit slutsatsen att TJM:s exponering av kulturminnen 

och den direkta insynen i den traditionsframhävande marknadsföringen gjort att TJM 

omfattas av Gemeinschaft. Vi har således dragit slutsatsen att den omvända 

relationen av Gemeinschaft och Gesellschaft inte är anmärkningsvärd utan en högst 

naturlig effekt av traditionens och arbetets utveckling. Medarbetarnas uppdelade 

upplevelse av traditionens betydelse skulle kunna förklaras av medarbetarens nya 

omfattande av Gemeinschaft och Gesellschaft. 

5.1 Vidare studier 

I vår studie har vi endast undersökt en organisation och en första utveckling av 

studier kring tradition anser vi skulle kunna vara att utöka fallstudien till en 

tvärsnittsstudie. En tvärsnittsstudie skulle kunna undersöka och fastställa att 

medarbetarens upplevelse av tradition har generell bärighet inom organisatoriska 

ramar. 

Eftersom denna studie har ämnat belysa medarbetarens perspektiv och upplevelse av 

tradition inom organisationer är det enligt oss intressant att vidare undersöka 

traditionens betydelse utifrån ett organisatoriskt intresse. Det är troligt att anta att 

tradition skulle kunna ha ett strategiskt mervärde inom organisationer. Till exempel 

rekommenderar vi studier kring en organisations attraktivitet och 

arbetsgivarvarumärke både ur ett arbetsgivar- och arbetstagarperspektiv för att utröna 

nya användningsområden för tradition. 
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Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 

Produktionsarbetare: 

1. Berätta lite om dig själv. 

2. Vad innebär din tjänst på Mora of Sweden? 

3. Hur länge har du jobbat här? 

4. Hur kom det sig att ju sökte till MoS? Yrket i sig? Lön? Känslan för 

organisationen? Visste du redan innan/hela livet att du skulle börja jobba här? 

5. Vad tycker du är det bästa och sämsta med att arbeta här? 

6. Känner du dig stolt över att arbeta på MoS? 

7. Vad kännetecknar en MoS-arbetare? 

8. Tänk dig att du sitter i ett sällskap med några okända människor och att 

någon pratar illa/bra om din organisation, hur reagerar du? 

9. Vilken betydelse tycker du att MoS haft för Mora? Vilken betydelse har Mora 

haft för MoS? 

10. Vad tror du skulle hända om MoS skulle flytta till en annan ort och fortsätta 

sin tillverkning där? 

11. Är du stolt över att komma ifrån Mora? 

12. Vad är tradition för dig? Är det vikigt med tradition? 

13. Tycker du att MoS har starka traditioner och i så fall på vilket sätt? Vad har 

ni för traditioner här på MoS? 

14. Känner du att du är med och för vidare en tradition och i så fall, på vilket 

sätt? Saker, tankesätt, arbetssätt? 

15. Marknadsföring till kund är lokalt traditionsförankrad, uppfattar du att 

tradition och det här lokala är en viktig del även bland medarbetarna? 

16. På vilket sätt identifierar du dig med organisationen? 

17. Är du Morakniv eller jobbar du på Morakniv? 

18. Vill du gärna berätta vart du arbetar och vilken roll du har i organisationen, 

eller spelar det ingen roll? Hur reagerar andra när du säger vart du arbetar? 

19. Rekommenderar du er produkt? Varför? 

20. Skulle du rekommendera någon annan att söka jobb på MoS? Varför? 

21. Om du skulle söka jobb någon annanstans, vad skulle du då eftersträva hos 

det andra företaget i första hand? Lön, yrkesverksamhet, sammanhållning, 

företagskultur, organisationen i sig? 

22. Om du erbjöds en anställning med liknande eller något bättre förmåner hos en 

annan arbetsgivare, skulle du då ta det? Varför/varför inte? Varför skulle du 

välja att stanna kvar på MoS? 

23. Hur ser du på ditt eget bidrag till orten i och med din egen roll/tjäns på MoS? 

Tilläggsfrågor till chefer 

1. Hur viktigt är MoS traditionsarbete vid rekryteringar? 

2. På vilket sätt framhäver ni traditionen vid rekrytering? 


