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Inledning: Kontinuerlig organisationsförändring förekommer allt oftare i dagens 

organisationer, och kännetecknas av att förändringsprocessen inte har någon början eller 

slut. I samband med att kontinuerlig organisationsförändring genomförs i organisationer 

kan det bidra till att anställda upplever en förvirrande och mångtydig känsla, eftersom 

förändring sker hela tiden. I dessa situationer är meningsskapande en avgörande faktor, 

vilken är en central aspekt inom symboliskt ledarskap. Studien undersöker därför 

symboliskt ledarskap i detta sammanhang, och fokuserar främst på hur chefer använder 

symboler och meningsskapande för att dämpa den tvetydighet som uppkommer.  

Syfte: Syftet med studien är att utveckla en förståelse för på vilket sätt chefer använder 

symboler och meningsskapande vid kontinuerlig organisationsförändring.   

Metod: Genom att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod har vi genomfört en 

fallstudie med en abduktiv ansats. Det empiriska materialet har samlats in genom semi-

strukturerade intervjuer och från inspiration av en etnografisk studie. För att skapa en 

utvecklad förståelse för hur cheferna arbetar i den dagliga verksamheten är studien 

hermeneutisk.  

Slutsats: Studien har kommit fram till att symboler används av cheferna för att skapa 

mening men även för att förmedla samhörighet, trygghet och en gemensam syn. 

Symbolerna används genom kommunikation, synlighet och genom att arrangera diverse 

tillställningar. Meningsskapande blir viktigt eftersom det får anställda att känna mening 

inför de arbetsuppgifter som ska utföras.  

 
 

  



  
 

 v 

  



  
 

 vi 

Abstract 
 

Title: A journey without a final destination 
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Keywords: organizational change, continuous organizational change, symbolic 

leadership, symbols and sensemaking 

 
 

Introduction: Continuous organizational change is increasing in today's organizations, 

and is characterized by change having no beginning nor end. In liaison with the ongoing 

organizational change being implemented in organizations it can cause employees 

feeling confused and ambiguous, since change occurs all the time. In these situations, 

sensemaking constitute an essential factor, which is a key aspect of symbolic leadership. 

The study therefore examines symbolic leadership in this context, and focuses on how 

managers use symbols and sensemaking to reduce the ambiguity that arises.  

Purpose: The purpose of the study is to develop an understanding of in what way 

leaders practice symbols and sensemaking during continuous organizational change 

Method: By using a qualitative research method, we conducted a case study with an 

abductive approach. The empirical material was collected through semi-structured 

interviews and from the inspiration of an ethnographic study. In order to create a 

developed understanding of how managers are working in the daily activities, the study 

use a hermeneutic approach.  

Conclusion: The findings of the study has concluded that symbols are utilized by 

managers in order to create meaning, but also to transmit togetherness, security and a 

mutual vision. The symbols are utilized through communication, visibility and by 

organizing various events. Sensemaking is thus important since it mediates how 

employees can feel meaningfulness for the tasks to be executed.  
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Förord 
Individer tänker och agerar olika under en förändring, och en berättelse skriven av 

Johnson (citerad i Bolman & Deal, 2012:441) utgår från en labyrint och dess befolkning 

som tydligt visar hur förändring påverkar individers tankesätt och hur pass 

anpassningsbara individer är i förhållande till olika situationer. Berättelsen utgår ifrån 

två möss vid namn Scurry och Sniff, men också två småfolk Hem och Haw. Samtliga 

individer lever ett tillfredsställande liv i labyrinten och en dag hittar de små individerna 

en plats som erbjuder rikligt med ost av hög kvalitet. Individerna besöker denna plats 

dagligen och börjar bli vana vid den välsmakande osten. En dag börjar osten minska i 

kvantitet men även kvalitet. Den successiva minskningen leder till att osten en dag 

försvinner helt. Mössen, som anses vara de primitiva varelserna i denna berättelse 

resonerar enligt följande ”Ingen ost här? Då får vi leta någon annanstans.” (Johnson, 

citerad i Bolman & Deal, 2012:441). Eftersom Sniff har ett imponerade luktsinne kan 

Sniff snabbt lokalisera nya platser med ost och kompanjonen Scurry har snabba tassar 

och kan därför hitta osten snabbt när Sniff väl berättat var ostlukten kommer ifrån. Sniff 

och Scurry hittar därför ny ost av god kvalitet snabbt. Småfolket, Hem och Haw, har 

däremot större svårigheter att frångå det gamla sättet och resonerar enligt följande 

”Någon någonstans måste ha begått ett misstag eftersom vi har rätt att få vår ost på 

samma ställe som vi alltid fått den.”(Johnson, citerad i Bolman & Deal, 2012:442). Med 

det resonemanget är de tvärsäkra på att om de bara väntar länge nog kommer osten att 

dyka upp så småningom. Tiden går och ingen ost till synes för småfolket. Hem och Haw 

blir alltmer bittra och jämrar sig över orättvisan då de inte får någon ost, och 

hungerkänslan blir allt mer påtaglig. Haw får till slut nog och beslutar sig för att leta 

efter ett nytt ställe med ost. Hem blir däremot kvar på samma plats, då Hem fortfarande 

är övertygad om att osten kommer dyka upp igen. Haw, som gett sig ut på jakt, 

utvecklar då ett nytt synsätt som innebär att det inte kommer någon ny ost om man lever 

kvar i det gamla. Slutligen förenas Haw med de två mössen Sniff och Scurry, däremot 

står Hem envist kvar vid den gamla platsen och svälter. Författaren vill med denna 

berättelse tydligt påvisa att vid förändring är det meningslöst att stanna kvar i gamla 

rutiner och förväntningar. Istället är det bättre att utforska nya möjligheter och 

framgångar i en värld som ständigt präglas av nya förändringar. (Johnson, citerad i 

Bolman & Deal, 2012:442) 
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1. Inledning 

 
I detta kapitel börjar vi med att presentera bakgrunden till ämnet som uppsatsen 

undersöker, det vill säga symboliskt ledarskap och kontinuerlig 

organisationsförändring. Vi kommer därför att redogöra för tidigare forskning gällande 

symboliskt ledarskap och organisationsförändring, och hur vår uppsats positionerar sig 

i förhållande till detta. I problemdiskussionen kommer vi att problematisera uppsatsens 

ämnesområde och uppmärksamma den problematik som finns. Slutligen presenteras 

uppsatsens praktiska och teoretiska bidrag. Därefter introduceras uppsatsens 

problemformulering, forskningsfrågor, syfte och disposition. 

1.1 Bakgrund  

Tidigare forskning inom organisationsförändring har främst studerat symboliskt 

ledarskap vid planerad organisationsförändring (Fiss & Zajac, 2006:1173). Planerad 

förändring är planlagd och sker då och då, vilket innebär att den har en början och ett 

slut (Weick & Quinn, 1999:365). Den forskning som finns publicerad inom området har 

resulterat i snarlika slutsatser. Forskare har kommit fram till att symboler har en positiv 

påverkan på anställdas prestationsförmåga vid planerad förändring. Det medför att 

symboliskt ledarskap spelar en avgörande roll vid planerad förändring. (Edelman, 1964, 

citerad i Gioia et al. 1994:365)  

 

Burke (2011:1) hävdar däremot att planerad organisationsförändring uppfattas som en 

ovanlighet i dagens verksamheter. På senare år har forskare istället intresserat sig för 

organisationsförändring som ett kontinuerligt tillstånd (Tsoukas & Chia, 2002:567). 

Kontinuerlig organisationsförändring är en ständigt pågående och utvecklande process 

av förändringar som inte har en början eller ett slut (Orlikowski, 1996 citerad i Weick & 

Quinn, 1999:375).  

 

Flera forskare hävdar att ledarskap utgör en central del vid kontinuerlig förändring, 

vilket innebär att det är i princip otänkbart att exkludera ledarskap ur sammanhanget 

(Bass, 1985). Främst har ledarskapsstilar såsom transformativt ledarskap undersökts i 

samband med förändring (Eisenbach, Watson & Pillai, 1999). För att positionera 

uppsatsen i förhållande till tidigare forskning, har vi därför valt att uppmärksamma 

symboliskt ledarskap vid kontinuerlig organisationsförändring. Symboliskt ledarskap 
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innebär att en ledare använder sig av symboler för att skapa och frambringa någon form 

av mening för andra människor (Morgan & Smircich, 1982). Denna beskrivning av 

symboliskt ledarskap kommer vara vår utgångspunkt i uppsatsen.  

 

Salzer-Mörling (2014:358) hävdar att innebörden av saker och ting skapas genom det 

symboliska. Det betyder exempelvis att ett träd kan symbolisera kunskap. Ledarskapet 

anses däremot fokusera på meningsskapandet. Meningsskapande är den centrala delen i 

symboliskt ledarskap. Ledaren kan på så sätt uttrycka sig genom symboler såsom ord, 

bilder, historieberättelser, skämt och symboliska handlingar för att skapa mening. 

Symboliskt ledarskap skapar på så sätt ordning i en värld som kännetecknas av 

oordning. (Salzer-Mörling, 2014:359;362;365) 

 

Eftersom tidigare forskning kring organisationsförändring främst har utgått från ett 

medarbetarperspektiv, kommer studien istället att fokusera på chefer. Vi har valt att 

basera studien på chefer, eftersom chefer är potentiella ledare. På så sätt särskiljs 

uppsatsen från befintlig forskning. I enlighet med vad Gill (2011:17) hävdar delar vi 

uppfattningen att både ledare som chefer och chefer som ledare behövs i organisationer. 

Studien utgår därför från att det är chefer som utövar ledarskap, därför kommer vi att 

använda oss av begreppet chefer i uppsatsen. I teoretiska sammanhang kommer vi 

däremot att hålla oss till begreppet ledarskap. Vi kommer därför studera på vilket sätt 

chefer använder symboler och meningsskapande vid kontinuerlig 

organisationsförändring. På vilket sätt omfattar att studien undersöker hur och varför 

symboler och meningsskapande används. Med ordet användning menar vi hur chefer i 

praktiken hanterar och utnyttjar symboler och meningsskapande. 

1.2 Problemdiskussion  

Organisatoriska förändringar uppfattas enligt King och Andersson (2002:227) som 

komplexa och oförutsägbara fenomen. Weick (1995) påstår att den mångtydighet och 

tvetydighet som uppstår i organisationer i samband med förändring är två avsevärda 

problem. Dessa problem kan leda till konsekvenser såsom osäkerhet och förvirring 

bland anställda (Weick, 1995). Därmed ifrågasätter vi varför organisationer fortsätter att 

genomföra kontinuerliga organisationsförändringar då det finns en risk för 

mångtydighet och tvetydighet?  
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Forskare såsom Nadina (2011) påstår att kontinuerliga förändringar medför 

konkurrensfördelar och andelar på marknaden, vilket är en av de orsaker som gör att ett 

ständigt förändringsarbete ökar bland organisationer. Utifrån de teorier vi har studerat 

förekommer kontinuerlig organisationsförändring trots de risker och konsekvenser som 

det kan medföra.  

 

Morgan och Smircich (1982) samt Weick (1995) anser att meningsskapande är viktigt 

eftersom det dämpar den förvirring som kan förekomma vid förändring. I situationer där 

det finns flera sätt att tolka verkligheten på, framkallas ett behov av att skapa mening. 

Eftersom mening är en grundläggande förutsättning för människor, kan det i princip 

uppfattas som ett biologiskt behov (Geertz, 1973). Grundtanken med symboliskt 

ledarskap är därför att skapa mening och förmedla en gemensam förståelse av saker och 

ting i organisationen.  

 

När anställda har olika tolkningar av verkligheten blir ledarskapet otydligt. Ledarens 

användning av symboler och meningsskapande utgör därför en viktig bas för 

organisationer, eftersom dessa skapar en gemensam förståelse av verkligheten och 

minskar mångtydigheten. (Morgan & Smircich, 1982:258) Van de Ven och Poole 

(2004:42) hävdar att ledarens agerade och inflytande är väsentligt för att påverka 

anställda, och det är främst viktigt vid kontinuerlig förändring. Ledare som använder 

symboler och meningsskapande vägleder anställda genom sin tolkning och formande av 

olika situationer i organisationen. Därmed utgör ledaren grunden för ett meningsfullt 

agerande eller meningsfulla arbetsuppgifter för dem anställda. (Morgan & Smircich, 

1982:262) 

 

Däremot har vi uppmärksammat att existerande teorier inte redogör för på vilket sätt 

ledare som praktiserar symboliskt ledarskap vid förändring använder sig av symboler 

och meningsskapande. Studien kommer därför att positioneras i förhållande till tidigare 

forskning inom ämnesområdet. Genom uppsatsen vill vi därmed göra ett bidrag inom 

forskningen på kontinuerlig organisationsförändring, vilket King och Anderson 

(2002:4) saknar.  

 

Uppsatsen gör därmed ett teoretiskt bidrag genom att framhäva på vilket sätt chefer 

använder sig av symboler och meningsskapande vid kontinuerlig 
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organisationsförändring. Genom att fokusera på användningen av symboler och 

meningsskapande studeras symboliskt ledarskap. Det teoretiska bidraget baseras på att 

uppsatsen applicerar symboliskt ledarskap inom den privata sektorn, vilket skiljer sig 

från tidigare forskning som främst uppmärksammat fenomenet inom den offentliga 

sektorn, däribland skolvärden (Masiki, 2001) och sjukvården (Axelsson, Kullén-

Engström & Edgren, 2000).  

 

Vi vill genom uppsatsens praktiska bidrag skapa en förståelse av symboliskt ledarskap 

vid kontinuerlig organisationsförändring. Det praktiska bidraget utgör ett hjälpmedel för 

chefer inom den privata sektorn vid kontinuerlig organisationsförändring. Studien kan 

hjälpa chefer men även övriga anställda i organisationen eftersom uppsatsen specificerar 

och förstärker på vilket sätt symboler och meningsskapande kan användas i praktiken. 

Det praktiska bidraget kan även hjälpa chefer och övriga anställda att förstå de 

konsekvenser som kan uppkomma genom chefers användning av symboler och 

meningsskapande vid kontinuerlig organisationsförändring.  

1.3 Problemformulering 

På vilket sätt använder chefer symboler och meningsskapande vid kontinuerlig 

organisationsförändring? 

 

Eftersom studien fokuserar på chefers användning av symboler och meningsskapande, 

utgår vi från följande forskningsfrågor:  

 

1. Vilka symboler är det som cheferna använder? 

2. Hur skapar cheferna mening? 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utveckla en förståelse för på vilket sätt chefer använder 

symboler och meningsskapande vid kontinuerlig organisationsförändring.  
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1.5 Disposition  
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2. Metod 
 

I följande kapitel redogör vi för uppsatsens metodiska ställningstagande och hur vi gått 

tillväga. Vi börjar med att argumentera för vårt konstruktionistiska och hermeneutiska 

ställningstagande, och sedan redogör vi för uppsatsens abduktiva ansats samt 

kvalitativa forskningsstrategi. Uppsatsens empiriska material samlas in genom en 

etnografiskt inspirerad observation samt genom kvalitativa intervjuer. Vår tolkning av 

det empiriska materialet sker utifrån den hermeneutiska cirkeln. Slutligen redogör vi för 

studiens kvalitetsmått, etiska överväganden och källkritik.  

2.1 Ontologiskt och epistemologiskt ställningstagande 

Bryman och Bell (2005:33) beskriver ontologi som antaganden om världens 

beskaffenhet.  Ontologi kan delas in i två ståndpunkter som benämns objektivism och 

konstruktionism (Bryman & Bell, 2005:33). Symboliskt ledarskap i vår mening är något 

som skapas genom interaktioner mellan människor. Vi har därmed uppfattningen att 

symboler och meningsskapande är begrepp som människor har konstruerat och ger dem 

dess betydelse genom interaktioner.  

 

Salzer-Mörling (2014:362) anser att det är vi människor som ger saker och ting dess 

mening. Människor skapar mening genom att namnge fenomen och fastställa lagar av 

den verklighet vi lever i. På så sätt skapar vi vår verklighet, samtidigt som vår 

verklighet skapar oss. Salzer-Mörling (2014:362) ger ett exempel om att en sten inte 

nödvändigtvis har en bestämd betydelse. En sten kan nämligen ha olika betydelser, 

beroende på vilket sammanhang den sätts i. Då vi människor är olika, tänker olika och 

tycker olika kan symboler och meningsskapande ha en varierande innebörd och omfång 

beroende på individen i fråga, vilket även Jacobsen (2002:33) påpekar att sociala 

konstruktioner har. 

 

Eftersom vi har uppfattningen att individers verkligheter formas genom sociala 

interaktioner mellan människor, och att det är något som ständigt förändras, kan 

symboler och meningsskapandes innebörd ändras med tiden. Tsoukas och Chia 

(2002:567;570) anser att organisationer och kultur är konstruktioner byggda på 

människors tolkningar och handlingar. Vi delar deras syn och anser att organisationer 

skapas och formas genom konstruktioner. Uppsatsen kommer därför att ta ett 
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konstruktionistiskt ställningstagande. Vi har därmed tagit avstånd från ett objektivistiskt 

antagande om världens beskaffenhet, eftersom vi anser att verkligheten inte är skild från 

människor. Vi delar inte uppfattningen om att verkligheten finns där ute. Istället tror vi 

att människor skapar och konstruerar sin egen verklighet och ger den dess mening 

genom att tolka världen subjektivt.   

 

Forskare redogör för två grundläggande epistemologiska ståndpunkter som benämns 

positivism och hermeneutik. Positivism kan uppfattas som ett synsätt som redogör för 

accepterad kunskap (Bryman & Bell, 2005:26). Det innebär att forskare använder 

naturvetenskapliga metoder vid undersökning av den sociala verkligheten. 

Hermeneutiken framhäver å andra sidan människors subjektiva uppfattningar eller 

upplevelser. (Andersson, 2014:5;17;107) Uppsatsen tar därmed ett hermeneutiskt 

ställningstagande. Det kan enligt Bryman och Bell (2005:298) sammankopplas med 

uppsatsens konstruktionistiska antagande. För vår uppsats innebär det att tolkningen av 

det empiriska materialet kommer fokusera på att tolka chefernas uttryck.   

 

Enligt Ödman (2007:13) är tolkning och förståelse centrala begrepp inom 

hermeneutiken. Det innebär att vi som hermeneutiker anser att verkligheten består av 

olika föreställningar och att det finns flera sätt att se på världen, vilket även 

överensstämmer med Ödman (2007:14) och Jacobsens (2002:33) beskrivning av 

hermeneutik. Människor uppfattar därmed inte naturliga företeelser på samma sätt. 

Däremot anser den hermeneutiska forskaren att förförståelse krävs för att kunna skapa 

ny förståelse (Norén, 1995:34).  

 

För att vi ska kunna skapa en förförståelse av företaget gjorde vi ett besök på företaget, 

vilket vi redogör för i avsnitt 4.1. Vi bokade in ett första möte där syftet var att vi skulle 

presentera oss närmare. Mötet gav oss även en inblick i hur individerna på fallföretaget 

ser på saker och ting, vilket utmynnade i en förförståelse. Vår förförståelse av det 

fenomen som uppsatsen syftar till att undersöka, det vill säga symboliskt ledarskap vid 

kontinuerlig organisationsförändring, kommer vi att redogöra för under avsnitt 2.1.1.  

 

Som hermeneutiker kommer vi även att framhäva begreppet intersubjektivitet, vilket 

innebär att kunskap kan förstås som subjektiv. Individer anses därmed tolka en specifik 

företeelse på likande sätt. Intersubjektivitet kan beskrivas som ett samförstånd när det 
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gäller individers gemensamma förståelse av en företeelse. (Ödman, 2007:58) Vi vill 

därmed ta del av chefernas uppfattning om symboliskt ledarskap genom att studera 

symboler och meningsskapande vid kontinuerlig förändring för att kunna ta del av deras 

förståelse.  

 

2.1.1 Vår förförståelse 

I detta avsnitt kommer vi redogöra för vår förförståelse angående det fenomen som 

uppsatsen studerar, det vill säga på vilket sätt chefer använder sig av symboler och 

meningsskapande vid kontinuerlig organisationsförändring. Vi kommer även att 

presentera bakgrunden till ämnesvalet.  

Vi har under vår utbildning vid Linnéuniversitetet läst en kurs i organisationsförändring. 

Vi tyckte att kursen var rolig och annorlunda i förhållande till andra kurser inom 

civilekonomprogrammet, vilket redan då fångade vårt intresse för organisatorisk 

förändring. När vi ett år senare skulle välja ämne till examensuppsatsen visste vi båda 

att vi ville skriva om organisationsförändring, eftersom vi båda hade samma intresse. Vi 

hade också en viss förförståelse från kursen som vi tidigare läst, men vi visste däremot 

inte hur vi skulle utmärka oss från all den forskning som finns om förändring.  

 

Vår utbildning har till större del omfattats av kurser inom management och ledarskap, 

vilket gjorde att vi ville studera anställda med en chefsbefattning. Ledarskap är ett ämne 

som intresserar oss båda och något som vi kan tänka oss att arbeta med i framtiden. Men 

precis som med förändring, blev vi tvungna att precisera och skilja vår uppsats från 

tidigare forskning. Vi kom därför i kontakt med olika ledarskapsstilar, och eftersökte 

något fenomen som inte undersökts i samma utsträckning som andra ledarskapsstilar vid 

organisationsförändring. Slutligen fick vi ett tips under ett seminariumstillfälle att 

symboliskt ledarskap främst undersökts vid planerad förändring, och att vi kunde göra 

ett bidrag i forskningen genom att studera symboliskt ledarskap vid kontinuerlig 

förändring. Vi hade sedan tidigare varit inne på att skriva om kontinuerlig förändring, 

dels för att det är ett roligt ämne och dels för att det kändes mer relevant i förhållande 

till vad som är aktuellt i dagens organisationer. Därför tyckte vi att förslaget lät 

intressant.  
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Vi har båda kommit i kontakt med olika ledarskapsstilar på våra tidigare arbetsplatser, 

men vi skulle inte säga att det är något som vi har reflekterat över. Vi har båda arbetat 

på olika företag och inom olika branscher innan vi började vår utbildning. De 

ledarskapsstilar som vi har kommit i kontakt med, har troligen påverkat oss i någon 

grad, utan att vi egentligen reflekterat över det. Däremot hävdar vi att det som påverkat 

vår förförståelse är vår utbildning, eftersom vi under utbildningen har lärt oss att tänka 

kritiskt men också analytiskt. Det har medfört att vi uppmärksammar och tänker på 

saker och ting annorlunda, vilket är något som vi tidigare inte gjorde. Därför tror vi att 

vår utbildning har påverkat och influerat vår förförståelse för det som uppsatsen 

undersöker i alla högsta grad, i jämförelse med övriga erfarenheter i livet.  

 

Vi fick lära oss om symboliskt ledarskap under vår första kurs på 

Civilekonomprogrammet, vilket gjorde att vi hade en övergripande förförståelse 

gällande ledarskapsstilen. Då vi läst en kurs om organisationsförändring på programmet 

har vi en relativt begränsad men ändå grundlig förförståelse inom ämnet, vilket som vi 

skrev tidigare, är den enda gången som vi kommit i kontakt med ämnet.  

 

Sammanfattningsvis hade vi båda en lika grundlig akademisk förförståelse för 

ämnesområdena vi valt att studera i uppsatsen. Eftersom kursen i symboliskt ledarskap 

och kursen i organisationsförändring ägde rum för tre respektive ett år sedan har vi varit 

tvungna att uppdatera vår kunskap inom båda ämnesområdena. Under uppsatsens 

process har vi utvecklat vår kunskap ytterligare. Eftersom vi hade en förförståelse 

gällande symboliskt ledarskap och kontinuerlig förändring har det på något sätt 

underlättat arbetet med uppsatsen. Vår förförståelse kan därmed beskrivas som en grund 

eller bas för det uppsatsen undersöker, vilket i enlighet med vad Norén (1995:34) 

förespråkar, har hjälpt oss att förstå. Utifrån ett hermeneutiskt synsätt har vår 

förförståelse även hjälpt oss att skapa en ny förståelse.  

2.2 Forskningsansats 

Vi kommer att använda abduktion i uppsatsen, vilket enligt Alvehus (2013:109) innebär 

att vi kommer tolka ett specifikt fall där vi pendlar mellan teoretisk och empirisk 

reflektion. Genom nya fall och observationer kan tolkningen förstärkas. Sköldberg 

(1991, citerad i Alvesson & Sköldberg, 2008:55) anser att abduktion är vanligt 
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förekommande och lämpar sig vid studier som utgår från ett fall. I vår uppsats studerar 

vi ett företag, vilket kännetecknas som ett fall, och därför använder vi abduktion.  

 

Abduktion uppfattas inte som en enkel kombination mellan deduktion och induktion, 

utan istället anses metodvalet tillföra andra moment. Genom att använda en abduktiv 

ansats kommer teorin att korrigeras och finslipas. Det empiriska materialet kommer 

under uppsatsens gång att bearbetas gradvis i enlighet med en abduktiv ansats. 

Abduktion blir därför fördelaktig eftersom det kan leda till nya perspektiv då forskare 

som använder sig av denna ansats pendlar mellan teori och empiri. Det gör att abduktion 

skiljer sig från induktion och deduktion, eftersom den dessutom ger en mer omfattande 

förståelse och tolkning. (Alvesson & Sköldberg, 2008:55) 

2.3 Forskningsstrategi 

Konstruktionism och hermeneutik är utmärkande karaktärsdrag vid en kvalitativ 

forskningsstrategi (Bryman & Bell, 2005:297;298). Eftersom vi tar ett 

konstruktionistiskt och hermeneutiskt ställningstagande, tycker vi därför att ett 

kvalitativt metodval passar bra i förhållande till vad uppsatsen undersöker. Då en 

kvalitativ forskningsstrategi framhäver ord istället för siffror (Bryman & Bell, 

2005:297) blir det ett naturligt val för oss, eftersom vi vill ta del men också tolka 

chefernas uppfattningar för att kunna utveckla vår förståelse.  

 

I enlighet med Alvehus (2013:20) vill uppsatsen uppmärksamma av meningar och 

innebörder vilket framhävs av en kvalitativ forskningsstrategi och tar därmed avstånd 

från statistiska samband. Kvalitativ forskning framhäver en induktiv ansats när det 

gäller relationen mellan teori och praktik (Bryman & Bell, 2005:297). Eftersom vi redan 

hade en förförståelse av fenomenet som vi undersöker i uppsatsen innan studien 

påbörjades, ansåg vi att ett abduktivt synsätt var mer passade.  

2.4 Tillvägagångssätt vid insamling av empiriskt material 

I följande avsnitt redogör vi för uppsatsens tillvägagångssätt vid insamling av empiriskt 

material, vilket består av en etnografisk inspirerad observation och semi-strukturerade 

intervjuer. Det empiriska materialet utgår från en fallstudie.  
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2.4.1 Fallstudie 

Uppsatsen utgår från ett specifikt fall, det vill säga en fallstudie. Enligt Bryman och Bell 

(2005:71) omfattar ett fall oftast en av fyra kategorier: en organisation, en speciell plats, 

en specifik individ eller en speciell händelse. Eftersom studiens utgångspunkt är 

kontinuerlig förändring utgår uppsatsen från en specifik organisation. Bryman och Bell 

(2005:71) hävdar att fokus på omgivningen eller den situation som undersöks är det som 

utmärker en fallstudie.  

 

Fallstudier uppmärksammar detaljer och förknippas mestadels med kvalitativ forskning 

(Bryman & Bell, 2005:71-72). I enlighet med Alvehus (2013:75) vill vi utifrån en 

fallstudiedesign lyfta fram ett generellt uppmärksammat fenomen.  Eftersom vi vill få 

en mer utvecklad förståelse av ett särskilt fall, har vi valt fallstudie som 

undersökningsdesign. Vi är således inte intresserade av att testa teorier för att kunna dra 

allmänna slutsatser angående ett specifikt utfall, som främst är utmärkande för 

kvantitativ forskning enligt Jacobsen (2002:97-98). Vi vill därför uppmärksamma vad 

som är specifikt med den organisatoriska miljö som vi undersöker. 

 

När vi bestämde att basera uppsatsen på en fallstudie, visste vi att vi skulle behöva 

kontakta flera företag. När vi kontaktade olika företag hade vi specifika kriterier. Det 

främsta kriteriet är att företaget genomför kontinuerlig organisationsförändring, 

eftersom det är studiens utgångspunkt. Vi hade också ett krav på att fallföretaget skulle 

ligga i Växjöregionen, för att vi skulle ha möjlighet att besöka företaget och genomföra 

en etnografisk inspirerad observation. Vi började med att besöka olika hemsidor för att 

se vilka företag som arbetar med förändring kontinuerligt. Vi kontaktade sedan några 

företag inom regionen utan resultat, vilket gjorde att vi till slut frågade vår handledare 

om hon hade några rekommendationer på ett eventuellt företag.   

 

Under ett handledarmöte fick vi ett tips om ett företag som eventuellt kunde vara 

relevant för vår uppsats. Handledaren hade samtalat med sin kollega som gav förslag på 

ett företag, som senare blev vårt fallföretag. Efter att vi hade fått ett tips om företaget i 

fråga, tittade vi på fallföretagets hemsida och läste att deras drivkraft är kontinuerlig 

utveckling, vilket vi tyckte var lämpligt för vår uppsats. Senare fick vi även veta att 

fallföretaget fokuserar på ledarskap i alla dess former, vilket vi tyckte passade bra i 

förhållande till vad uppsatsen ska undersöka. Därefter kontaktade vi företaget genom 
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mail där vi berättade att vi skriver en examensuppsats vid Linnéuniversitetet. Några 

dagar senare fick vi svar från företaget som rekommenderade oss att ta kontakt med 

fallföretagets Vd. Vi kontaktade Vd:n per telefon och bokade in ett möte där tanken var 

att vi skulle presentera oss närmare och vårt ärende.  
 

Under introduktionsmötet med Vd:n, som vi redogör för i empirikapitlet under rubrik 

4.1, beskriver vi hur vi kom fram till vilka som kunde ställa upp på en intervju. Vi valde 

medvetet att utesluta några potentiella respondenter på grund av för lite erfarenhet inom 

chefsbefattningen, eftersom dessa personer haft sin befattning i mindre än två år. Vi tror 

därmed att valet av intervjupersoner grundar sig i att personerna som Vd:n valde ut hade 

tid och möjlighet att ställa upp på en intervju. Varför Vd:n valde just dessa personer har 

vi ingen vetskap om, men troligtvis har våra önskemål, se avsnitt 4.1, en huvudsaklig 

betydelse. Totalt blev det sex respondenter, samtliga med en chefsbefattning inom 

företaget.  

 

2.4.1.1 Företagsbeskrivning 

Fallföretaget som vår uppsats baseras på grundades på 1940-talet. Organisationen är en 

del av en familjeägd koncern och har idag under 100 anställda. Fallföretaget är beläget i 

Växjö och är i huvudsak ett produktionsbolag. Produkterna som företaget producerar är 

ett komplement till andra företags produkter och tillsammans utgör dessa en 

slutprodukt. Företaget säljer således inte sina produkter direkt till privatpersoner.  

 

2.4.2 Presentation av cheferna 

I följande avsnitt presenterar vi samtliga chefer som deltagit i studien från fallföretaget. 

Fallföretaget och respondenterna har valt att vara anonyma i uppsatsen. Därför ger vi 

cheferna vars en siffra mellan 1-6, vilket skyddar cheferna men även underlättar 

tolkningen av det insamlade empiriska materialet. Se avsnitt 2.6 samt 2.7 för ett mer 

grundligt resonemang kring varför vi har valt att presentera cheferna anonymt.  

 

Samtliga respondenter har en chefsbefattning inom fallföretaget, och cheferna är 

ansvariga för olika avdelningar inom företaget, vilka är Vd, ekonomichef, lager- och 

logistikchef, underhållschef, inköp-, kvalitets- och miljöchef, samt order- och 

planeringschef.  Respondenterna har därmed en chefsbefattning på olika nivåer inom 

företaget.  Fortsättningsvis kan vi tillägga att cheferna är mellan 30-50 år och cheferna 
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består både av män och kvinnor. Samtliga chefer har varit anställda på företaget mellan 

2-20 år.  

 

2.4.3 Etnografisk inspirerad studie  

Alvesson och Sköldberg (2008:178) hävdar att etnografiska studier uppmärksammar 

tankesätt, mening, föreställningar och symboler. Eftersom uppsatsen syftar till att 

studera chefers användning av symboler och meningsskapande kommer vi att inspireras 

av en etnografisk studie vid ett besök hos fallföretaget som ett komplement till när vi 

sedan ska genomföra kvalitativa intervjuer. Syftet är att få en bättre inblick och 

förståelse i den organisatoriska verksamheten genom att främst observera symboler och 

hur mening skapas.  

 

Vanligtvis genomförs etnografiska studier under en längre tid, det vill säga under ett år 

(Alvesson & Sköldberg, 2008:177). Eftersom uppsatsens genomförande är tidsbegränsat 

har vi endast valt att inspireras av en etnografisk studie och vi kommer därmed inte att 

tillämpa konceptet fullt ut. Vi kommer att utgå från Bryman och Bells (2005:333) 

beskrivning av etnografi som “[...] innebär att man går in i en grupp, observerar vad 

som försiggår där, gör några anteckningar och sedan skriver en rapport om det hela.”  

 

I praktiken betyder det att vi kommer göra ett besök på fallföretaget med syfte att 

observera och uppmärksamma symboler och meningsskapande. Under själva 

observationen kommer vi närvara på en ledarskapsutbildning, se avsnitt 4.2, av 

nytillsatta skiftledare. I enlighet med Bryman och Bells (2005:333) definition av 

etnografi, kommer vi att föra anteckningar under besöket med syfte att komma ihåg 

observation så detaljerat som möjligt.  

 

2.4.4 Kvalitativa intervjuer  

Kvalitativa metoder kännetecknas främst av intervjuer samt etnografiska studier. 

Uppsatsen kommer främst att utgå från kvalitativa intervjuer för insamling av empiriskt 

material. För att undersöka hur människan tänker, känner och agerar i diverse 

situationer utgör intervjuer ett oundvikligt redskap. (Alvehus, 2013:80). 

 

En intervju kan uppfattas på olika sätt, däremot är den mest generella definitionen av en 

intervju att det är ett direkt fysiskt samspel mellan två individer. Vi väljer att genomföra 
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kvalitativa intervjuer eftersom de redogör för cheferna uppfattning, men också för hur 

individer agerar i olika situationer i förhållande till ett specifikt fenomen. För att vi ska 

kunna ta del av chefernas tankar, känslor, åsikter och erfarenheter, är kvalitativa 

intervjuer ett sätt för att kunna uppnå det. Kvalitativa intervjuer kan forma en förståelse 

för individer eller gruppers uppbyggnad av sin sociala värld, vilket gör att intervjuer får 

en betydande roll. Kvalitativa intervjuer är det mest förekommande metodvalet för att 

komma åt respondenternas uttryck. (Alvehus, 2013:80-82), vilket stämmer överens med 

att vi är konstruktionister.  

 

2.4.4.1 Semi-strukturerade intervjuer 

Det finns två olika typer av kvalitativa intervjuer; ostrukturerad och semi-strukturerad 

intervju. En ostrukturerad intervju förespråkar öppen kommunikation som centreras 

kring ett visst antal kategorier. Forskarens roll kommer därför i skym undan och 

intervjutillfället framhäver istället respondenten. Kvantitativa intervjuer kännetecknas 

istället av en strukturerad intervju som innebär motsatsen i jämförelse med en 

ostrukturerad intervju. Det vill säga att forskaren styr interaktionen med hjälp av en 

intervjuguide, som med precision anger frågorna och dess ordningsföljd, vilket innebär 

att intervjutillfället uppfattas mer som en enkät. (Alvehus, 2013:83; Bryman & Bell, 

2005:360;363) 

 

Uppsatsen kommer främst utgå från semi-strukturerade intervjuer vid insamling av 

empiriskt material. Enligt Alvehus (2013:83) innebär en semi-strukturerad intervju att vi 

som forskare skapar en intervjuguide som innehåller förutbestämda teman samt ett antal 

huvudsakliga frågeställningar. Semi-strukturerade intervjuer är på så sätt främst 

förekommande vid kvalitativa studier. Vidare anser Alvehus (2013:83) att semi-

strukturerade intervjuer bygger på att vi som forskare måste vara fokuserade och aktivt 

delta under intervjutillfället. För att vi ska kunna ta del av den uppfattning som 

respondenterna uttrycker, krävs det att vi ställer följdfrågor.  

 

Vi valde att utgå från semi-strukturerade intervjuer eftersom vi vill att cheferna ska 

besvara intervjufrågor som är kopplade till det fenomen som uppsatsen undersöker. Vi 

kommer ställa frågor utifrån en intervjuguide som innehåller förutbestämda teman och 

frågor, där chefernas uppfattning kommer vara i fokus. Vi tror att ostrukturerade 

intervjuer kan få cheferna att delge information som inte är kopplat till uppsatsens 
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ämne, och att vi inte får tillräckligt med svar för att kunna besvara våra 

forskningsfrågor. När det gäller strukturerade intervjufrågor, tycker vi att dessa ger 

cheferna ett begränsat handlingsutrymme, och det är trots allt chefernas uttryck som ska 

vara i fokus. Vi kan även tillägga att strukturerade intervjuer främst kan kopplas ihop 

med kvantitativ forskning. (Bryman & Bell, 2005:139)  
 

Alvehus (2013:69) hävdar att det på ett övergripande plan är komplicerat att i förväg 

veta vilket omfång av intervjuer som måste genomföras. Det beror främst på hur pass 

omfattande informationen är som intervjupersonerna delger. Begreppet mättnad 

uppkommer ofta i sammanhang där sociala grupper studeras, och innebär att om näst 

intill identisk information upprepas och att varje ny intervju inte delger någon ny 

information, har det insamlade materialet uppnått empirisk mättnad. På samma sätt som 

mängden intervjuer eller observationer är väsentliga, är empirisk mättnad av lika stor 

vikt. (Alvehus, 2013:69-70)  

 

Efter att vi hade genomfört tre intervjuer tyckte vi att cheferna hade liknande svar på 

samtliga frågeställningar. Trots det valde vi att genomföra de sista tre intervjuerna, 

eftersom vi vill ha ett större omfång av respondenter, men också för att försäkra oss om 

att vi hade uppnått empirisk mättnad. Efter att vi hade genomfört samtliga sex intervjuer 

med cheferna, ansåg vi därför att vi hade uppnått empirisk mättnad, eftersom vi tyckte 

att cheferna inte angav någon ny information. Vad chefernas liknande svar innehöll 

kommer vi att redogöra för i empirin och tolkningen.  

 

Anledningen till att vi relativt snabbt upplevde att vi uppnådde empirisk mättnad tror vi 

beror på flera faktorer. En faktor är att företaget har en bok, som vi kommer förklara 

mer ingående i avsnitt 4.1, som används väldigt flitigt av samtliga chefer. Boken består 

av värderingar och uppfattningar som hela företaget gemensamt har skapat. Vi tror att 

denna bok förmedlar en enhetlig förståelse av saker och ting i organisationen, vilket gör 

att samtliga anställda har en homogen uppfattning.  

 

En annan faktor kan vara att fallföretagets Vd ständigt håller i en ledarskapsutbildning, 

se avsnitt 4.2, som samtliga anställda med chefsbefattning har gått. Vi anser att denna 

utbildning har påverkat cheferna över lag med hur de ska tänka och agera i olika 

situationer. Vi tror inte att våra intervjufrågor är anledningen till att empirisk mättnad 



  
 

 17 

uppnåddes snabbt, utan snarare beror det troligtvis på att företaget och framförallt dem 

anställda är sammansvetsade och överens om de värderingar och principer som gäller i 

organisationen.  
 

2.4.4.2 Intervjuguide 

En intervjuguide kan enligt Bryman och Bell (2005:369) användas när forskarna utgår 

från semi-strukturerade intervjuer. Intervjuguiden innehåller en uppställning med frågor 

som vi kommer att utgå från under intervjutillfällena. Baserat på teorin vi har studerat, 

har vi skapat en intervjuguide som innehåller semi-strukturerade intervjufrågor, se figur 

1. Frågorna har delats in i fyra förutbestämda teman, vilka är: befattning, 

organisationsförändring, ledarskap och symboliskt ledarskap. I enlighet med Bryman 

och Bell (2005:369) har vi därför strukturerat upp intervjufrågorna under respektive 

kategori, så att de berör samma ämne. Genom att göra en intervjuguide med på förhand 

bestämda frågor minimerar vi även risken att ställa ledande frågor som Bryman och Bell 

(2005:369) avråder forskare att göra. I intervjuguiden har vi valt att inkludera ett fåtal 

följdfrågor. Följdfrågorna som vi har inkluderat är frågor som vi utifrån 

intervjutillfällena fått uppfattningen av att cheferna tycker är viktiga. Vissa av 

frågeställningarna kan därför upplevas som ledande, trots att dem är baserade på 

intervjutillfällena. 

 

Vid skapandet av intervjufrågorna har vi att utesluta frågor som kan besvaras med ja 

eller nej, eftersom de utelämnar chefernas uppfattningar och uttryck. Vi kommer att 

utgå från ordningsföljden i intervjuguiden för att minimera risken att vi försummar vissa 

frågor, eftersom det kan påverka utfallet negativt. Samtidigt är vi medvetna om att vi 

eventuellt behöver ändra ordningen på vissa frågor under intervjutillfällena såsom 

Bryman och Bell (2005:369) påpekar att forskare ska göra, för att få ett bättre flyt under 

intervjuerna. Intervjufrågorna utformades för att vi ska kunna få så utförliga svar som 

möjligt när det gäller på vilket sätt chefer använder symboler och meningsskapande vid 

kontinuerlig organisationsförändring.  
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Figur 1 Intervjuguide 

2.5 Tillvägagångssätt för tolkning av empiriskt material 

I enlighet med Alvesson och Sköldberg (2008:193) kännetecknas hermeneutiken av att 

“[...] meningen hos en del endast kan förstås om den sätts i samband med helheten.” 

Genom helheten kan delen förstås och genom delen kan helheten förstås, vilket innebär 

att samtliga individer omfattas av den hermeneutiska cirkeln (Alvesson & Sköldberg, 

2008:193). Vi kommer därför tolka det insamlade empiriska materialet utifrån den  

hermeneutiska cirkeln. 

 

Ödman (2007:100) hävdar att skiftandet mellan del och helhet som utmynnar i 

förståelse har skapat grunden för begreppet hermeneutiska cirkeln, vilket redogör för 

hur förståelse, tanke och tolkning samverkar. Det mest väsentliga med begreppet är 

själva förförståelsen och utformandet av kunskap som är centralt för 

förståelseprocessen. Vår förståelse utvecklas och förändras med tiden eftersom vi 



  
 

 19 

ständigt påverkas av omgivningen och vår bakgrund, vilket stämmer överens med 

Ödmans (2007:102) resonemang.  

 

Norén (1995:32) anser att “Hermeneutikens utgångspunkt är att det finns många olika 

sätt att förstå verkligheten.” Relationen mellan förförståelse och förståelse är centralt 

inom hermeneutiken, eftersom dessa begrepp kan kopplas samman med forskarnas 

uppfattning och kunnighet. Förhållandet mellan förförståelse och förståelse, är i likhet 

med förhållandet mellan del och helhet, associerat till den hermeneutiska cirkeln. Vi 

som forskare har en förförståelse, se avsnitt 2.1.1, och genom bearbetning av det 

insamlade materialet utvecklar vi vår förståelse. Genom att använda den hermeneutiska 

cirkeln kommer det tillföra en tolkning av texten på en djupare nivå för oss som 

forskare, eftersom den omfattar ett antal sekvenser av både förförståelse och förståelse. 

(Norén, 1995:34-35) Eftersom vi är hermeneutiker, kommer vi därför tolka 

respondenternas enskilda men även gemensamma uppfattningar som uttrycks.  

 

Vi har utvecklat vår förståelse för det ämnesområde som uppsatsen studerar genom att 

använda den hermeneutiska cirkeln. Vi har till en början skapat en förståelse om 

fallföretaget som helhet och sedan tittat närmare på dess delar genom exempelvis 

utbildning och intervjuer. Det har utvecklat vår förståelse för fallföretagets helhet på 

nytt. Med den utvecklade förståelsen har vi kunnat titta på fallföretagets delar med ett 

annat perspektiv för att skapa en ny förståelse.  

 

Eftersom insamlingen av det empiriska materialet har inspirerats av en etnografisk 

studie, har vi haft lättare för att studera symboler. Det har gjort att vi har kunnat 

uppmärksamma och reflektera över tankemönster samt beteende som uttryckts vilket vi 

annars inte hade uppmärksammat. Det har därför varit lättare för vår del att relatera till 

det som cheferna uttryckt under intervjutillfällena, eftersom vi först har studerat deras 

arbetsmiljö innan vi genomförde individuella intervjuer. Genom att vi kontinuerligt har 

utvecklat en förståelse för fallföretagets helhet och delar har det hjälpt oss att kunna 

tolka det insamlade empiriska materialet. På så sätt har processen där vi tolkar det 

empiriska materialet förenklats genom att använda den hermeneutiska cirkeln.  

 

Eftersom studien är tidsbegränsad är vi medvetna om att vi inte kommer kunna tolka 

samtliga symboler som vi uppmärksammat. Därför fokuserar vi främst på de symboler 
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som vi uppfattar att cheferna använder ofta i organisationen. Vi har därmed bara kunnat 

utgå från de tillfällen vi besökt företaget. Vi vill även understryka att på vilket sätt 

symboler och meningsskapande används, har tolkats utifrån det cheferna sagt. Vi kan 

därmed inte med säkerhet säga att det speglar verkligheten, men det är den verklighet vi 

har tagit del av.  
 

När det gäller vår teoretiska förståelse har vi efter insamlingen av det empiriska 

materialet gått tillbaka till teorin för att utveckla vår förståelse ytterligare. Kontinuerligt 

under uppsatsens process har vi återgått till redan studerad teori men även samlat in ny 

teori. Till en början läste vi mer vetenskapliga artiklar som främst berörde symboliskt 

ledarskap, men också kontinuerlig organisationsförändring för att få en utvecklad 

förståelse inom kunskapsområdena. Vi hade till en början mer vetenskapliga artiklar 

kring symboliskt ledarskap, eftersom vi tyckte att dessa förklarade fenomenet mer 

djupgående. Vi läste därför in oss på mer grundlig teori kring fenomenet för att kunna 

förklara symboliskt ledarskap på ett mer lättförståeligt sätt i uppsatsen. Därefter gick vi 

tillbaka till den vetenskapliga och mer avancerade litteraturen, vilket gjorde att vi 

utvecklade vår förståelse av den.  

2.6 Kvalitetsmått 

Bryman och Bell (2005:306-307) hävdar att det finns två kvalitetsmått, nämligen 

trovärdighet och äkthet, där varje kvalitetsmått har olika delkriterier. Dessa 

kvalitetsmått representerar kriterier för kvalitativ forskning. Inom det första 

kvalitetsmåttet finns följande delkriterier: tillförlitlighet, pålitlighet, överförbarhet samt 

möjligheten att styrka och konfirmera. Det andra kvalitetsmåttet äkthet, innehåller 

delkriterierna rättvis bild, pedagogisk autenticitet, ontologisk autenticitet, taktisk 

autenticitet samt katalytisk autenticitet. (Bryman & Bell, 2005:306-307) Vidare redogör 

vi för de kvalitetsmått vi anser att uppsatsen förhåller sig till.  

 

2.6.1 Trovärdighet 

Under intervjutillfällena valde vi att spela in och transkribera intervjuerna för att 

tolkningen av chefernas verklighet ska vara så trovärdig som möjligt. Men också för att 

kunna säkerställa att vi som forskare inte har påverkat chefernas svar på något sätt under 

intervjutillfällena. (Bryman & Bell, 2005:306-307) 
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Då vi haft delkriteriet tillförlitlighet i åtanke genomförde vi även en 

respondentvalidering vilket Bryman och Bell (2005:307) förespråkar.  Det innebär att vi 

efter tolkningen av det empiriska materialet kommer att skicka uppsatsen till varje chef 

för att dem ska få möjligheten att läsa igenom och godkänna att det vi skrivit är i 

enlighet med vad cheferna sagt. Vi anser att delkriteriet tillförlitlighet är viktigt 

eftersom vi kan säkerställa att vi har uppfattat samt tolkat chefernas verklighet utifrån 

hur dem själva har uttryck det. Respondentvalideringen gör det också möjligt för 

cheferna att i efterhand korrigera och tillrättavisa vår tolkning av deras svar, vilket är en 

trygghet för cheferna. 

 

Delkriteriet pålitlighet innebär att uppsatsens innehåll granskas av våra klasskamrater, 

handledare och examinator under processens gång. Eftersom dessa personer tagit del av 

vår uppsats under hela processen, har de kunnat säkerställa och kunnat styrka kvaliteten 

i uppsatsen på ett sådant sätt som Bryman och Bell (2005:307) förespråkar. Vi har 

deltagit på både handledarmöten och seminarietillfällen för att kunna ta emot 

konstruktiv kritik. Vi har även varit uppmärksamma och sett till att varje avsnitt i 

uppsatsen har förklarats. Vidare anser vi att delkriteriet pålitlighet är viktigt då det 

omfattar bedömningen av uppsatsens kvalitet. Eftersom vi skriver och arbetar med 

uppsatsen dagligen, har det varit till stor hjälp att examinator, handledare och 

klasskamrater kommenterat innehållet för att vi ska kunna säkerställa en viss kvalitet i 

uppsatsen.  

 

När det gäller delkriteriet överförbarhet, innebär det att uppsatsens resultat ska kunna 

överföras till en annan miljö, vilket vi redogör för i uppsatsens empirikapitel. Tydliga 

och noggranna beskrivningar av det empiriska kapitlet gör det möjligt för andra att 

kunna genomföra en liknande studie. (Bryman & Bell, 2005:307) Då delkriteriet också 

belyser detaljerade beskrivningar har vi i empirikapitlet delgett och beskrivit den 

kontext som den empiriska insamlingen utförts i. Beskrivningarna i det empiriska 

kapitlet har främst kunnat genomföras med tanke på att uppsatsen inspireras av en 

etnografisk studie. Vi tycker därför att överförbarhet är väsentligt eftersom tydliga 

beskrivningar stärker trovärdigheten av uppsatsen. Genom att andra kan genomföra en 

likartad studie, kan även utfallet jämföras för att bidra till en mer kompletterad teoretisk 

forskning.  
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Det sista delkriteriet möjligheten att styrka och konfirmera, redogör vi för i den 

empiriska materialinsamlingen. Genom att ha spelat in och transkriberat intervjuerna 

har vi kunnat kontrollera om vi på något sätt har påverkat chefernas svar genom våra 

individuella värderingar eller uppsatsens teoretiska inriktning. Eftersom vi även har 

skickat uppsatsen till samtliga chefer för en respondentvalidering, kan cheferna 

dessutom försäkra att vi har handlat i god tro. Även här har våra klasskamrater, 

handledare och examinator bidragit med att garantera vår avsikt med uppsatsen. Även 

detta delkriterie är betydelsefullt då det är viktigt att uppsatsen är trovärdig, och att den 

information som vi presenterar visar att vi har agerat i god tro, vilket Bryman och Bell 

(2005:307-308) förespråkar.  

 

2.6.2 Äkthet  

Det första delkriteriet rättvis bild, innebär att forskaren presenterar respondenternas 

uppfattningar på ett rättvist sätt (Bryman & Bell, 2005:309). Vi har medvetet valt att 

inte intervjua personer som nyligen fått en chefsbefattning. Vi tror att dessa personer 

inte har tillräckligt med erfarenhet för att kunna besvara våra frågor och bidra till att 

besvara uppsatsens syfte. Cheferna skulle heller inte tillföra någon relevant information 

till studien. Vidare hävdar vi att detta delkriterie är väsentligt, eftersom det är viktigt att 

vi inte presenterar falsk eller felaktig information när det gäller vad cheferna har sagt 

under intervjutillfällena. Genom att presentera en korrekt bild blir uppsatsen realistisk 

och äkta.  

 

Nästa delkriterie är pedagogisk autencitet, och innebär att vi har gjort cheferna 

uppmärksamma på hur andra chefer inom företaget uppfattar verkligheten, vilket 

stämmer överens med Bryman och Bells (2005:309) beskrivning av delkriteriet. På så 

sätt blir cheferna medvetna om varandras verkligheter och kan därför utveckla en helt 

annan förståelse, vilket kan hjälpa cheferna att se saker ur varandras perspektiv. Det 

innebär att förståelsen mellan cheferna ökar, eftersom de troligtvis får reda på något 

som de inte visste innan, vilket i längden kommer gynna fallföretaget. Å andra sidan 

kan vi ha framhävt något som en chef har sagt som övriga chefer inte håller med om, 

vilket kan orsaka förvirring eller upprörande känslor. Genom en respondentvalidering 

anser vi däremot att risken för dessa känslor har reducerat. 
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Det sista delkriteriet är katalytisk autencitet, och innebär att uppsatsen kan ha influerat 

cheferna till att förstå deras verklighet, vilket Bryman och Bell (2005:309) hävdar. 

Cheferna har i och med uppsatsen blivit mer uppmärksammade på symboliskt ledarskap 

och dess betydelse. Uppsatsen kan uppfattas som ett hjälpmedel för cheferna genom att 

förstärka användningen av symboler och meningsskapande vid kontinuerlig 

organisationsförändring. Att se uppsatsen som ett hjälpmedel kan därmed 

sammankopplas med det praktiska bidraget och företaget kan även informeras om de 

konsekvenser som kan uppstå. I samband med publiceringen av uppsatsen, kommer 

cheferna även få ta del av det teoretiska materialet som vi har presenterat i uppsatsen. 

Det gör att cheferna kommer få en djupare förståelse av symboliskt ledarskap vid 

kontinuerlig organisationsförändring, eftersom de inte tagit del av denna information 

tidigare. På så sätt har cheferna en möjlighet att förändra deras situation.  

2.7 Etiska överväganden och principer 

Bryman och Bell (2005:557) presenterar fem olika etiska överväganden, vilka är: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitet- och anonymitetskravet, 

nyttjandekravet samt falska förespeglingar. Etiska principer eller överväganden kan 

innebära att cheferna på ett eller annat sätt påverkas negativt, mår dåligt eller får 

problem. I detta avsnitt förklarar vi hur vi försökt undvika problematiken och varför vi 

anser att det är viktigt att överväga följande principer. 

 

Det första etiska övervägandet är informationskravet, och innebär att forskarna är 

skyldiga att ange för respondenterna vilka moment som ingår genom att delta i 

uppsatsens genomförande (Bryman & Bell, 2005:557). När vi hade bestämt tid och 

datum med respektive chef för när intervjutillfällena skulle äga rum, skickade vi ut ett 

informationsblad, där vi tydligt beskrev uppsatsens syfte och vad det innebär att delta i 

uppsatsen. Denna information har cheferna fått tilldelat både via mail innan 

intervjutillfället och muntligt under själva intervjun. Vi tycker därmed att vi tydligt har 

informerat varje chef om vad deras deltagande innebär. Vi anser att informationskravet 

är väsentligt eftersom det är viktigt att vara tydlig för att inte göra cheferna förvirrade, 

osäkra eller att de ska känner sig lurade på något sätt. Samtidigt som vi har varit tydliga 

i kommunikationen och informationen som vi har delgett cheferna, har vi försökt att 

inte ange för mycket information om uppsatsen. Anledningen till att vi inte avslöjat 

allting om vår uppsats för cheferna är för att kunna ta del av deras personliga 
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uppfattning. Däremot har vi inte farit med osanning eller fört någon bakom ljuset då vi 

angett våra identiteter och studiens syfte.  

 

Det andra etiska övervägandet benämns samtyckeskravet, och innebär att samtliga 

chefer innan intervjutillfällena har fått skriva under ett formulär, ett så kallat 

samtyckesformulär. Samtyckesformuläret innehåller information om vad samtliga 

chefer har för rättigheter under intervjutillfället, det vill säga att deras medverkan är 

anonym och frivillig. Cheferna är medvetna om att de har möjlighet att avbryta eller att 

inte svara på specifika frågor under intervjutillfället, om de så vill, vilket Bryman och 

Bell (2005:557) hävdar. Samtyckeskravet är viktigt för att cheferna inte ska känna att vi 

på något sätt tränger oss in i deras privatliv. Enligt Bryman och Bell (2005:566) är det 

viktigt att respektera respondenternas privatliv, och därför har vi sett till att vara noga 

med att cheferna har förstått samtyckesformuläret samt övrig information. Vi anser att 

det är väsentligt för chefernas säkerhet att de har friheten att avstå från att besvara 

frågor eller avbryta intervjun, då vi inte vill att personen i fråga ska känna sig obekväm.  

 

Det tredje etiska övervägandet, konfidentialitet- och anonymitetskravet, omfattar 

hanteringen av respondenternas konfidentialitet (Bryman & Bell, 2005:557). För att 

skydda cheferna och för att kunna få så ärliga och sanningsenliga svar som möjligt, 

valde vi ha cheferna, men också fallföretaget anonymt i uppsatsen. 

Samtyckesformuläret och det inspelade materialet har sparats på ett sätt så att 

oberättigade personer inte kan komma åt det. Konfidentialitet- och anonymitetskravet är 

viktigt att ha i åtanke för att inte cheferna ska fara illa, vilket är en annan anledning till 

att cheferna är anonyma i uppsatsen. Vår avsikt har därmed varit att inte skada cheferna. 

Ifall vi inte gör vissa etiska överväganden kan cheferna råka illa ut och det kan i värsta 

fall leda till att cheferna förlorar sin befattning.  

 

Nästa etiska övervägande är nyttjandekravet, vilket innebär att forskaren endast har 

använt det insamlade empiriska materialet för att besvara studiens syfte (Bryman & 

Bell, 2005:557). Det inspelade materialet från intervjutillfällena raderades när vi hade 

transkriberat intervjuerna och transkriberingarna raderades i samband med inlämningen 

av uppsatsen. Vi är dem enda som har tagit del av det inspelade materialet samt 

transkriberingarna. Vidare anser vi att nyttjandekravet är viktigt för att undvika skada 

för chefernas del. Genom att bara använda det empiriska materialet i samband med 
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undersökningens syfte och inget annat, minimeras risken för att cheferna ska påverkas 

negativt. Eftersom vi raderat både inspelningarna från intervjuerna och 

transkriberingarna efter inlämnad uppsats, har vi ytterligare minimerat risken för att 

materialet ska användas i annat syfte.  

 

Det sista etiska övervägandet är falska förespeglingar, vilket innebär att forskarna inte 

ska ge respondenterna felaktig eller missledande information gällande uppsatsens 

genomförande (Bryman & Bell, 2005:557). Vi har från första kontakt med cheferna 

varit sanningsenliga och tydliga i vår kommunikation för att inte delge falsk information 

om vilka vi är och uppsatsens syfte. Vi anser att informationsbladet och 

samtyckesformuläret har minskat chefernas förvirring och därmed gjort det mer tydligt 

för cheferna när det gäller hur deras deltagande kommer reflekteras i uppsatsen. Genom 

att cheferna tilldelats information om oss och uppsatsen, har cheferna på egen hand 

kunnat säkerställa vår identitet. Därför anser vi att cheferna inte blivit missledda eller 

bedragna på något sätt. Därmed är det viktigt att även ha detta etiska övervägande i 

åtanke, för att inte lura cheferna eller fara med osanning.  

2.8 Källkritik  

Enligt Thurén (2013:247) handlar källkritik om bland annat äkthet, vilket innebär att “ 

[...] källan ska vara det den utger sig för att vara”. Källkritik tar också upp begreppet 

tillförlitlighet, vilket utgår från att forskare måste kunna avgöra om referenserna är 

pålitliga eller inte. Thurén (2013:247) utgår från tre tumregler som kan användas som 

ett hjälpmedel vid bedömning av källor. Först och främst handlar det om öppenhet, där 

val av användningsmetod är centralt. Därefter kommer begreppet kompetens, vilken 

grundar sig på att forskaren ska kunna avgöra hur pass kompetent en referens är. 

Slutligen är det väsentligt att kunna bedöma källans situation, vilket handlar om att 

undersökningspersonerna måste känna någon form av tillit till befintliga forskare. 

(Thurén, 2013:247) 

 

Baserat på Thuréns (2013:247) tumregler vid källkritik, anser vi att det viktigt att vara 

kritisk till de referenser och källor som används i uppsatsen. Vi har försökt att endast 

använda oss av vetenskapliga böcker och artiklar, och att begränsa användningen av 

exempelvis grundböcker. Vi har medvetet valt att använda några grundläggande 
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referenser vid definitioner av specifika fenomen, eftersom dessa typer av källor oftast 

redogör för fenomen på ett mer enkelt och lättförståeligt sätt.  

 

För att styrka de ställningstaganden som vi tar i uppsatsen har vi använt flera referenser. 

Vi anser att referenserna har används på ett korrekt sätt i uppsatsen, detta för att källorna 

ska spegla en sanningsenlig men också verklighetstrogen uppfattning av det fenomen 

som uppsatsen undersöker. Det gör att vi har utvecklat vårt kritiska synsätt när det gäller 

val av lämplig litteratur i förhållande till uppsatsens ämnesområde.  
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3. Teori  

 

I följande kapitel kommer vi att presentera uppsatsens teoretiska material. Först 

kommer vi att kort presentera organisationsförändring och dess innebörd. Därefter 

kommer vi mer djupgående gå in på kontinuerlig organisationsförändring och dess 

process. Sedan kommer vi att framhäva ledarskapets roll generellt sätt vid kontinuerlig 

organisatorisk förändring, och vi kommer därför inte att framhäva någon 

ledarskapsstil. Vidare kommer vi gå in på det symboliska ledarskapet och främst 

fokusera på symboler och meningsskapande. 

3.1 Organisationsförändring 

Van de Ven och Poole (2004:xi) anser att förändring inom en organisation kan 

definieras genom att jämföra en organisations karaktärsdrag vid två olika tidpunkter. 

Om det finns en skillnad innebär det att det har skett en förändring. Vidare anser 

forskarna att den ena organisatoriska förändringen inte är den andra lik, men också att 

förändring kan variera tidsmässigt, samt i kvalitet och form. Förändring utgör en central 

faktor för organisationer, och för att kunna förstå varför en förändring genomförs anser 

Van de Ven och Poole (2004:xi) att det är viktigt att förstå organisationen i fråga. En 

förändring är viktig eftersom den sammankopplas med andra element i organisationen 

såsom lagarbete, individers karriärer och strategier. (Van de Ven & Poole, 2004:xi) 

  

Van de Ven och Poole (1995) har skrivit en artikel där de tar de upp fyra olika typer av 

processer vid organisatorisk förändring, vilka benämns evolutionär, livscykel, dialektisk 

och teleologisk förändring. Evolutionär förändring bygger till stor del på Darwins teori 

och fokuserar på att den starkaste överlever på marknaden. Livscykel innebär att 

förändring är något reglerat och att förändring går igenom olika steg tills slutstadiet nås. 

Dialektisk förändring handlar om ständiga konflikter och konfrontation mellan olika 

enheter. Slutligen innebär teleologisk förändring att nå ett bestämt mål, det vill säga ett 

slutstadium genom planering. (Van de Ven & Poole, 1995) Vi kommer däremot inte gå 

in på dessa närmare då vi anser att de inte är relevanta för vår uppsats eftersom de inte 

berör fenomenet kontinuerlig organisationsförändring, utan andra typer av 

förändringsprocesser. Istället kommer vi fokusera på innebörden av begreppet 

organisationsförändring, och belysa det generellt. 
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En organisatorisk förändring kan ske på olika nivåer och avdelningar på en arbetsplats. 

Van de Ven och Poole (2004:xi) menar att det kan handla om en enskild individ, en 

grupp, en avdelning eller hela organisationen. Bridges (2009:3) förklarar mer specifikt 

att förändring kan handla om exempelvis en förflyttning av en eller flera anställda, 

omstrukturering samt uppsägning eller pensionering av anställda. 

  

Stabilitet och förutsägbarhet är enligt Tsoukas och Chia (2002:567) två begrepp som 

tidigare förknippats med organisationer, men idag anses det normala tillståndet för 

dagens organisationer vara förändring. Vidare menar forskarna att det är viktigt att se 

förändring som en central aspekt inom en organisation och inte uppfatta förändring som 

ett komplement. Istället för att se förändring som en del av en organisation, menar 

Tsoukas och Chia (2002:569-570) att det är organisationen som tillhör förändring. 

  

King och Anderson (2002:227) anser att organisationsförändring är ett komplext och 

oförutsägbart fenomen. Förändring är därför ingen enkel eller snabb utväg för att 

förbättra företagets position på marknaden. Istället kräver förändring ett relativt hårt 

arbete, med tanke på dess komplexitet. Organisationer som inte utvecklas eller hittar 

nya lösningar har ingen sannolikhet att överleva enligt Nadina (2011:710-711) samt 

King och Anderson (2002:2). King och Anderson (2002:2) påstår att det beror på den 

konkurrens som finns och därför har organisationer sedan ungefär 15 år tillbaka avsatt 

resurser för att främja utveckling samt förändring istället för att reagera på tryck och 

påfrestningar från omvärlden. 

 

3.2 Kontinuerlig organisationsförändring 

Tsoukas och Chia (2002:569) anser att genomförandet av organisatoriska förändringar 

kan underlättas genom att se på förändringar som en kontinuerlig process. Kontinuerlig 

organisationsförändring kan definieras som en öppen, pågående och oförutsägbar 

process, som varken har en början eller ett slut. Organisationer kan även uppfattas som 

mer stabila än vad de egentligen är och en jämförelse mellan organisationer och 

akrobater görs i Tsoukas och Chias artikel. En akrobat kan uppfattas som stabil när hon 

håller balansen på ett snöre, men i själva verket försöker hon ständigt korrigera sin 

obalans. (Tsoukas & Chia, 2002:572)  
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 För att förtydliga Tsoukas och Chias (2002) teoretiska förhållningssätt när de gäller 

kontinuerlig förändring, hävdar dem att förändring är en så pass frekvent handling i 

organisationer, vilket gör att det krävs en stabilitet i organisationen för att verksamheten 

ska kunna pågå. Enligt vår uppfattning av de presenterade teorierna kring kontinuerlig 

förändring, krävs även stabilitet för att anställda i organisationen inte ska påverkas i 

samman grad av det förändringsarbete som sker, och på så sätt blir inte anställdas 

reaktioner eller motsättningar lika stora. Däremot saknas en tydlig beskrivning av vad 

som menas med stabilitet anser vi. Därför kan det vara fördelaktigt att tydliga redogöra 

för vad som menas med stabilitet för att kunna utesluta förvirring. 

  

Weick och Quinn (1999) beskriver att kontinuerlig organisationsförändring kan 

beskrivas som en process bestående av små, ständiga mikroförändringar i en kedja. 

Kontinuerlig förändring är däremot inte betydelselös bara för att den sker på mikronivå 

(Staw & Sutton, 1993 citerad i Weick & Quinn, 1999:377-378). För att klargöra Weick 

och Quinns (1999) resonemang kring förändring på mikronivå, handlar det som små 

förbättringar i verksamheten, som exempelvis ändring av arbetsuppgifter eller 

arbetsinstruktioner. 

  

Flera forskare påstår att det som skiljer planerad förändring från kontinuerlig 

förändring, är att de sker på makro respektive mikronivå. Vi kommer att förhålla oss till 

de teoretiska ställningstagande som Weick och Quinn gör gällande kontinuerlig 

förändring. Melén Fäldt (2010:31) är en av de forskare som delar denna uppfattning och 

menar på att kontinuerlig förändring förekommer på samtliga nivåer i den dagliga 

verksamheten inom en organisation i form av mindre korrigeringar eller omställningar. 

  

Kontinuerlig förändring kan bland annat innebära att kompetens och kunskap ändras 

men även att befintliga förmågor förstärks påstår Weick och Quinn (1999:366;377). 

Fortsättningsvis påstår forskarna att kontinuerlig förändring är anpassningsbart och 

långsiktigt. Genom bland annat avvikelser och improvisationer i den dagliga 

verksamheten kan kontinuerlig förändring uppstå enligt Orlikowski (1996, citerad i 

Weick & Quinn, 1999:376). Improvisationer och avvikelser har visat sig ha en positiv 

påverkan på organisationens resultat, effektivitet och kostnadsreduktioner vid empiriska 

studier enligt Moorman och Miner (1998, citerad i Weick & Quinn, 1999:376). Weick 

och Quinn (1999:379) hävdar att uppmärksamhet och förmåga är det som driver 
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organisatoriska förändringar till att inte förbli stabila och stadigvarande. För att 

förtydliga Orlikowskis (1996, citerad i Weick & Quinn, 1999) resonemang när det 

gäller improvisationer och avvikelser i organisationer, hävdar forskaren att förändring i 

en organisation uppstår genom en oförutsägbar handling. Genom att anställda agerar på 

ett sätt som de vanligtvis inte gör, uppstår en förändring. Orlikowskis (1996, citerad i 

Weick & Quinn, 1999) resonemang kan därför sammankopplas med Tsoukas och Chias 

(2002) ställningstagande om att förändring är en oförutsägbar process. 

  

Feldman (2000:613) presenterar två olika utfall av kontinuerlig förändring. Det ena 

utfallet består av resultat som inte uppnår det önskvärda idealet. Det innebär att vid de 

rätta omständigheterna kan resultat som inte uppnår idealet motivera till en fortsatt 

kamp. Det andra utfallet enligt Feldman (2000:613) består av resultat som öppnar upp 

för nya möjligheter, vilket innebär att uppfattningen om vad som anses vara 

genomförbart blir mer utvidgat. 

 

3.3 Ledarskap vid kontinuerlig organisationsförändring 

Flera forskare anser att ledarskap är en central del vid organisatorisk förändring, 

däribland Bass (1985) och Grint (1997). Ledarskap uttrycks som en viktig kompentent i 

förändringsprocessen utan att associeras till en specifik ledarskapsstil. Grint (1997) 

menar att det är nästintill otänkbart att utesluta ledarskap vid förändring. Bass (1985) 

påstår även att ledarskap är viktigt då det berör hanteringen av stabilitet inom en 

organisation. Baserat på de teorier som vi har studerat gällande organisationsförändring 

i samband med uppsatsen, delar vi Bass (1985) och Grints (1997) uppfattning om 

ledarskapets väsentlighet vi förändring. Teorier om organisationsförändring framställer 

ledaren som en person som kan påverka stabiliteten i en organisation, vilket gör att 

ledarens roll är viktig i samband med förändring. Eftersom uppsatsen studerar chefer 

kommer vi därför att framhäva chefens roll som ledare vid kontinuerlig förändring. 

  

Forskare anser att ledarskap utgör en väsentlig roll när det gäller organisatoriska 

framgångar och konkurrenskraft (Bryman, 2004:742). Henry och Mayle (2002) samt 

Pfeffer (2002) är några av de forskare som hävdar att en väsentlig del av organisationers 

framgångar är hanteringen och vägledningen av anställda. För att förtydliga begreppet 

hantering syftar vi på det engelska termen manage som innebär bland annat hur en chef 
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behandlar, styr och handskas med personalen. Då det inte finns ett likvärdigt ord på 

svenska gällande termen kommer vi fortsättningsvis att hålla oss till begreppet 

hantering. Vår uppfattning är därför att hantering är det begrepp som närmast har en 

liknande innebörd som det engelska termen. 

  

Pfeffer (1994) menar att skickligheten i förhållande till hur anställda vägleds har en 

avgörande innebörd i dagens organisationer för att uppnå framgång. Forskaren menar att 

ledarskapet, det vill säga hur anställda hanteras, är det som utmärker framgångsrika 

företag och skiljer de från konkurrenterna. Det försvårar därför möjligheten för andra 

företag att efterlikna och kopiera framgångsrika organisationer, vilket gör företags 

konkurrensfördelar mer hållbara. Det Pfeffer (2002:62) vill klargöra är att 

konkurrensfördelarna varierar med tiden, vilket betyder att det inte finns något förenklat 

tillvägagångssätt för att förvärva konkurrensfördelar. Däremot har flera framgångsrika 

företag, från olika branscher, haft en sak gemensamt, vilket är att konkurrensfördelarna 

är beroende av hur personalen har hanterats av ledaren. Anledningen till att andra, mer 

klassiska konkurrensfördelar såsom teknologi, patent, eller strategisk position, inte 

längre är lika fördelaktiga, beror på att hanteringen av anställda har blivit en alltmer 

avgörande faktor när det gäller verksamheters framgång men också konkurrenskraft. 

(Pfeffer, 2002:61-62) 

  

I huvudsak består förändringsprocessen av ledningens ord och handling, vilket vägleder 

meningsskapande bland organisationens individer mot en förändrad 

organisationsidentitet (Poole, 1998:49). Enligt Weick och Quinn (1999:366;381) 

handlar ledarens roll om att kunna hantera dialog, identitet och språk under kontinuerlig 

förändring. Därför blir den mest centrala uppgiften för ledaren att skapa mening för 

anställda (Weick, 1995, citerad i Weick & Quinn, 1999:381). Weick och Quinn (1999) 

utvecklar Pooles (1998) resonemang om hur ledaren skapar mening vid förändring. 

Forskarna menar att en ledare måste kunna hantera dialog och språk, det vill säga 

kommunikation för att göra sig förstådd. Vidare menar Weick och Quinn (1999) att 

eftersom förändringar modifierar organisationen måste ledaren vara den som visar 

vägen och skapar mening i den nya förändrade organisationsidentiteten. Tsoukas och 

Chia (2002:570) delar samma tanke och påstår att en naturlig del i människans agerande 

är förändring. 
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Vid kontinuerlig förändring är det viktigt att det finns en ledare som agerar som ett slags 

ankare, det vill säga någon som skapar trygghet och fungerar som en stöttepelare för 

anställda. Ledarens roll består därmed av att skapa betydelse och mening för anställda, 

men också att generera någon form av kontinuitet, rutin och något som medarbetarna 

kan identifiera sig med. (Harvard Business School, 2005:167) 

  

Kotter (1996, citerad i Weick & Quinn, 1999:380) anser å andra sidan att när en ledare 

hanterar förändring blir anställda tillsagda vad de ska göra. Däremot, att leda 

organisatorisk förändring, handlar om att ledaren vägleder anställda och framstår själv 

som en förebild när det gäller hur anställda bör agera. Fortsättningsvis anser Kotter 

(1990) att ledarskapet i sig handlar om att framhäva utvecklingsmöjligheter men också 

förmedling av visioner, samt simulering av nytänkande. 

  

Connor, Lake och Stackman (2003:1) påstår att ledarskap vid organisationsförändring är 

till för att introducera förändring bland anställda och det blir mer väsentligt för ledaren 

att agera som vägledare under den ständiga förändringen, vilket reducerar 

uppmärksamheten på den dagliga verksamheten. Ledarens dagliga arbete omfattas 

därmed av att leda organisationens personal genom ständiga förändringar. Connor, Lake 

och Stackman (2003:4) hänvisar till en paradox som uppstår för chefer som leder 

organisatoriska förändringar. Paradoxen innebär att ledare ska införa stabilitet i 

organisationen och parallellt försöka skapa effektiv förändring (Connor, Lake & 

Stackman, 2003:4). 

  

Vid förändring kan det vara svårt för både chefer och anställda att släppa taget om det 

gamla vid organisatoriska förändringar anser Bridges (2009). Förändring medför att 

något tar slut påstår Bridges (2009) och kan därför vara svårt för vissa människor att 

acceptera. Vi förståelse av resonemanget grundar sig i att förändring bidrar till att något 

annat tar slut, men bara för att något tar slut innebär inte det att förändringen i sig tar 

slut. Själva förändringen i sig beskriver Bridges (2009) som en extern process och pågår 

samtidigt som den interna processen för anställda på företaget. Den interna processen 

uppfattas som mer psykologisk och handlar främst om anställdas känslor i samband 

med förändring. 
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Bridges (2009:28) jämför de känslor som anställda kan gå igenom vid organisatoriska 

förändringar med de känslor en familj upplever som mister en närstående. Därför är det 

inte ovanligt att anställda känner en sorts förlust vid förändring, vilket kan ge utlopp för 

liknande känslor och beteende som erfaras vid sorg. Med andra ord krävs det att chefen 

i en organisation ständigt hanterar och hjälper anställda för att få dem att släppa taget 

om gamla mönster och beteenden. Bridges (2009:26) menar att det är en subjektiv 

upplevelse. För anställda blir det som en större symbolisk förlust, eftersom den 

organisatoriska förändringen betyder att något annat tar slut. Forskaren menar på att det 

finns många känslor hos anställda och att de reagerar på ett symboliskt sätt på händelser 

inom organisationen. (Bridges, 2009:23-28;71) 

 

3.4  Symboliskt ledarskap 

Det som utmärker symboliskt ledarskap är syftet att skapa mening och en gemensam 

förståelse för att vägleda anställda genom den mångtydighet och komplexitet som råder 

vid organisationsförändring. Alvesson (2013:159) hävdar att symboliskt ledarskap är 

motsvarigheten till det engelska begreppet the management of meaning, vilket Morgan 

och Smircich (1982) använder sig av. Det innebär att ledarskapets roll är att vägleda och 

försöka styra anställdas uppfattningar och föreställningar, genom sitt inflytande. På så 

sätt styr ledaren anställdas uppmärksamhet och fokus mot en speciell riktning. Morgan 

och Smircich (1982) menar att ledaren skapar mening åt anställda genom att påverka 

deras verklighet. För att förtydliga användningen av ordet ledare under avsnitt 3.4, 

menar vi chefer som praktiserar symboliskt ledarskap. 

 

Symboliskt ledarskap hjälper att tillföra mening men också tillfredsställelse för 

anställda. Det viktiga är vad saker och händelser betyder och att skapa mening är det 

centrala i symboliskt ledarskap. Symboler och meningsskapande anses vara några av de 

mest väsentliga begreppen inom symboliskt ledarskap, vilket även kommer vara vårt 

fokus i uppsatsen. (Morgan & Smircich, 1982:263) 

 

Vardagliga situationer i organisationer präglas av komplexitet och mångtydighet. Det 

Peters (1978:4) påstår är att världen är förvirrande och stökig. Peters (1978) och Salzer-

Mörling (2014) menar att grundtanken med symboliskt ledarskap är att skapa en 

gemensam samsyn och uppfattningar för samtliga anställda i organisationer. Vidare 
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anser forskarna att ledaren påverkar och styr anställdas föreställningar och värderingar 

för att skapa en gemensam syn på verkligheten. Även Edelman (1971, citerad i Salzer-

Mörling, 2014) är inne på samma spår och hävdar att symboliskt ledarskap handlar om 

att påverka individers uppfattningar och värderingar. För att förtydliga Peters (1978) 

och Salzer-Mörlings (2014) resonemang handlar symboliskt ledarskap om att motverka 

anställdas tvetydighet och istället försöka generera gemensamma föreställningar i 

organisationer. Symboliskt ledarskap förmedlar hur verkligheten ser ut men också hur 

den bör uppfattas. 

 

Gustafsson (1998:43-44) anser att symboliskt ledarskap praktiseras av nästan varje 

ledare. För att inspirera handlingskraften i en organisation kan ledare använda 

symboliskt ledarskap. Däremot kan symboliskt ledarskap också förhindra och hålla 

tillbaka den energi som finns i en organisation. Makt är ett begrepp som förekommer i 

samband med symboliskt ledarskap. Individers uppfattningar och förklaringar styrs 

genom makt som utövas vid symboliskt ledarskap. Vidare hävdar forskaren att 

symboliskt ledarskap är mer djupgående, och att ledarskapsformen är en utgångspunkt 

för att kunna införa meningsskapande inom organisationer. (Gustafsson, 1998:35;44) 

 

Flera forskare påstår att ledare som praktiserar symboliskt ledarskap påverkar andras 

föreställningar och värderingar genom sitt inflytande. Gustafsson (1998:35) beskriver 

denna påverkan som “[…]en indirekt form av makt, dvs en makt som kontrollerar och 

styr våra föreställningar och tolkningar.” Genom att ha en ledare som tolkar och 

förmedlar sin verklighet till andra, anser vi kan det uppfattas som en form av makt då 

det är ledarens föreställningar och värderingar som kommer till uttryck. Däremot tar 

inte teorin upp vad som händer då ledarens tolkning inte är i enlighet med 

organisationens, eller om det är ledarens uppfattningar och värderingar som ska utgöra 

organisationen. 

 

Symboliskt ledarskap omfattar även organisationers kultur (Boyce, 1996:9). 

Anledningen till att vi tar upp organisationskulturen baseras på att det är en del av 

symboliskt ledarskap. Däremot kommer den inte utgöra någon större teoretisk del av 

uppsatsen eftersom organisationskultur är ett så pass brett och omfattat ämne som 

kommer kräva mer tid än vad vi har. Enligt Kotter och Heskett (1992, citerad i Weick & 

Quinn, 1999:378) kan organisationskulturen sammankoppla samtliga förändringar i en 
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organisation och anses därför viktigt vid kontinuerlig förändring. I diskussionen kring 

organisationskultur påstår Brooks (1996:33-34) att finns det två typer av ledare. Den 

första förbiser organisationens kultur, och den andra typen av ledare tar hänsyn till 

organisationskulturen som i vissa fall kan uppmuntra till förändring (Brooks, 1996:33-

34). Eftersom denna uppsats är inspirerad av en etnografisk studie, kommer fallföretaget 

organisationskultur träda fram under kommande delar av uppsatsen.  

 

Organisationers framtoning och image definieras och representeras av organisationers 

högsta ledare (Grunig, 1993:96-97). Enligt Pincus, Rayfield och DeBonis (1991, citerad 

i Grunig, 1993:96-97) anses ett företags Vd, i både symbolisk och bokstavlig mening, 

representera företaget. Därför kan en Vd inom en organisation betraktas som en ledare. 

Forskaren hävdar att det är svårt att definiera symboliskt ledarskap, och därav även 

förhållandet mellan organisationers image och symboliskt ledarskap, då det kan 

uppfattas som komplicerat. Grunig (1993:96-98) hävdar att ledare förespråkar vad 

organisationen i fråga representerar. 

 

3.4.1 Meningsskapande 

Ledare som praktiserar symboliskt ledarskap försöker skapa mening inom 

organisationen genom att förknippa handling, ord och form. Grunden för ett 

meningsfullt agerande kan göras på olika tolkningar utifrån hur en ledare agerar. 

(Gustafsson, 1998:50-51) Morgan och Smircich (1982:261) hävdar att anställda vägleds 

mot en gemensam förståelse av verkligheten när ledaren formar och tolkar olika 

situationer. Ledaren styr och vägleder anställda för att skapa mening i en situation 

genom sitt agerande och sina uttalanden. Vidare menar forskarna att vissa specifika 

aspekter får uppmärksamhet genom ledarens agerande och uttalanden. Ledaren skapar 

mening i en kontext för att forma en slags referenspunkt för anställda som de kan 

förhålla sig till vid agerande och förståelse i olika situationer. Sammanhanget skapar 

och formar ledaren genom sitt agerande och sina uttalanden. Därmed blir 

meningsskapandet centralt för ledaren. (Morgan & Smircich, 1982:261) 

  

Weick (1995) framhäver mångtydighet och osäkerhet som två stora problem för 

anställda i organisationer. Meningsskapande blir viktigt eftersom det kan finnas många 

tolkningar vilket orsakar förvirring. När det finns mer än ett sätt att tyda något, 

framkallas ett behov av att skapa mening. Denna mångtydighet kan även spegla en form 
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av brist på stringens och osäkerhet. Därför behövs sociala konstruktioner för att 

motverka den förvirring som lätt uppstår i en organisation. Vidare menar Weick 

(1995:95) att organisationer ofta beskrivs som mångtydiga och osäkra, vilket är 

anledning för skapa mening vid förändring.  

 

Weick (1995:17) anser att meningsskapande är en process. Denna process kan förklara 

meningsskapande utifrån sju olika karaktärsdrag och egenskaper. Varje karaktärsdrag 

har ett speciellt nyckelord och i centrum står meningsskaparen själv. Weick (1995) 

använder dessa sju karaktärsdrag för att klargöra hur processen ser ut när en individ 

skapar mening.  Det första berör identitetsskapande och innebär att fokus ligger på 

identitet. Det omfattar uppfattningen av vem man tror att man är och hur man tänker, 

vilket i sin tur formar ens agerande i olika situationer och påverkar tolkningen av 

händelser. Det andra karaktärsdraget omfattar bakåt- och tillbakablickande och handlar 

om att analysera och lära av tidigare erfarenheter. Det tredje karaktärsdraget berör 

stadgande och känsliga miljöer som betonar människors beteende och uppföranden i de 

miljöer/kontexter som dem rör sig i där berättelser och dialoger är vanligt 

förekommande. Som ett fjärde karaktärsdrag beskriver Weick (1995) meningsskapande 

som en social aktivitet. Det femte karaktärsdraget är att meningsskapande är en ständig 

process. Att meningsskapande pågår ständigt innebär att situationer och miljöer formas 

och ändras allt eftersom av individer, och individerna reagerar på dessa situationer och 

miljöer som de befinner sig i. Fortsättningsvis berör det sjätte karaktärsdraget som 

innehåller ett fokus på utdragna ledtrådar, där processen av meningsskapande innehåller 

mönster för hur ledtrådarna ska användas. Det sista och sjunde karaktärsdraget 

uppmärksammar rimlighet före noggrannhet, eftersom meningsskapande främst är 

framdriven av rimlighet. (Weick, 1995)  

  

Genom att hantera meningsskapande kan anställda självständigt orientera sig mot 

önskvärda mål, vilket blir ledarens största utmaning menar Morgan och Smircich 

(1982:262). Denna eftersträvan gör att verktyg såsom symboler blir av stor betydelse 

(Pfeffer, 1981; Pondy, et al. 1982; Smircich, 1982, citerad i Morgan & Smircich, 

1982:262). Baserat på de teorier som studerats, ser många forskare dessa typer av 

symbolism som verktyg som kan användas för att skapa mening. Symboliskt ledarskap 

lägger därmed stor vikt vid dessa verktyg. Ledare kan på så sätt rikta uppmärksamhet 

och framkalla mönster genom symboler såsom ord, bilder, symboliska handlingar och 
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gester som skapar mening och ger ledaren kontroll över situationen. De symboliska 

verktygen är lika väsentliga för en ledare oavsett ledarskapsstil. (Morgan & Smircich, 

1982:263) 

  

Salzer (1994:13-14) anser att det är vi människor som konstruerar verkligheten i 

organisationer och på så sätt skapar mening i en förvirrande och mångtydig värld. 

Genom att ge händelser och föremål mening skapas en organisation. En verklighet i en 

organisation skapas när människan ger mening åt olika saker. Forskare menar därmed 

att genom hanteringen av symboler blir världen meningsfull. Det är människan som ger 

saker dess mening, då mening inte finns i världen av sig själv (Morgan, 1993; Weick, 

1979; Smircich, 1985, citerad i Salzer, 1994). Vidare menar Salzer (1994:14) att 

eftersom verkligheten i organisationer är skapad av människor, blir därför 

organisationer socialt konstruerade verkligheter. 

 

3.4.2 Symboler 

Symboler eller symbolisering av något innebär enligt Van de Ven och Poole (2004:393) 

att anställda och chefer aktivt skapar mening i organisationen. I varje organisation finns 

det vissa grundläggande antaganden, ett visst tänk, som hjälper anställda att tolka 

symboler, och dessa grundantaganden formar därmed symbolerna. Därför justeras och 

förändras värderingar, grundläggande antaganden, symboler med tiden och på så sätt 

förändras eller stabiliseras organisationskulturen. (Van de Ven & Poole, 2004:393) 

 

Morgan och Smircich (1982:263) konkretiserar detta och menar att ord, bilder, 

symboliska handlingar och gester utgör viktiga symboler för ledaren. Symboler hjälper 

ledaren att kontrollera men också hantera situationer genom att försöka framkalla 

meningsfullhet och engagemang hos anställda (Morgan & Smircich, 1982:263; 

Gustafsson, 1998:213). Symboler har ett bestämt uttryck, däremot är dess innehåll inte 

givet. Istället konstrueras symbolens betydelse genom människors tolkningar (Salzer-

Mörling, 2014:365-366). Vidare hävdar Salzer (1994) att symboler används som ett 

kommunikativt verktyg, och att kommunikation är väsentligt för att kunna framhäva 

meningsskapande i organisationer. Kaarst-Brown (1999:542) beskriver att en ledares 

förståelse och hantering av mening fördjupas genom symboler. Ledarens handlingar 

skapar därmed en symbolisk mening, och denna förståelse ökar när organisatoriska 

förändringar medvetet tolkas genom symboler (Kaarst-Brown, 1999:542). 
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Gustafsson (1998:40) framställer symbolen som tillgänglig och öppen, vilket innebär att 

symbolen kan generera en ny innebörd. Symbolens mening framkommer därmed i 

kombination med andra symboler, och inte i ensam relation (Gustafsson, 1998:40). För 

att förtydliga Gustafssons (1998) resonemang, kan symboler enskilt ha en bestämd 

betydelse, men när symbolen används i kombination med andra symboler, kan den få en 

helt annan innebörd. Därför kan en symbol ha olika betydelser beroende på vilken 

kontext den sätts in i. I vårt fall associeras symboler med en specifik organisation. 

Dandridge, Mitroff och Joyce (1980:78-79) är eniga om att organisationers varumärke 

anses vara en symbol som representerar organisationens symboliska image och unika 

personlighet. 

 

Bolman och Deal (2012:300) anser att symboler fungerar som byggstenar och förstärker 

därmed triumfens ögonblick och tröstar i prövningens stund. Det gör att organisationer 

och individer bland annat använder sig av symboler främst vid tillfällen som präglas av 

sorg eller seger. Inom organisationer antas symboler därmed förmedla företagets 

säregna identitet (Bolman & Deal, 2012:300). 

 

Symboler förekommer i många olika varianter inom organisationer, och det finns främst 

tre kategorier som symboler kan delas in i. Alvesson och Berg (1988) samt Salzer 

(1994) redogör för symboler utifrån följande kategorier: verbala, materiella och 

handlingar. Efter att vi redogjort för samtliga kategorier kommer vi även att 

uppmärksamma ledare som  hjälte och symbol. Anledningen till att vi valt att presentera 

dessa symboler utanför kategorierna som Alvesson och Berg (1988) förespråkar, beror 

på att ledare och hjälte passar in under samtliga kategorier. Därför har vi valt att inte 

inkludera dessa i endast en kategori. Nedan följer en närmare beskrivning av respektive 

kategori. 

3.4.2.1 Verbala symboler 
Alvesson och Berg (1988) hävdar att verbala symboler omfattar historieberättelser, 

myter, språk, ord, metaforer och skämt som kommer till uttryck i organisationer. De 

verbala symbolerna används främst för att fastställa verkligheten för anställda i en 

organisation. För att då kunna skapa och förmedla en gemensam bild används 
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historieberättelser, myter, metaforer samt andra liknande verbala symboler som verktyg 

enligt Salzer-Mörling (2014:368). 

En verbal symbol är historieberättelser som enligt Salzer-Mörling (2014:368) 

härstammar från det engelska termen storytelling. Historieberättelser skapar och formar 

kulturen i en organisation genom att symbolisera och förmedla vad som anses vara 

väsentligt i organisationen enligt Brooks (1996:35). Enligt Cameron och Green 

(2009:321) kan svårhanterliga och komplicerade situationer förstås genom 

historieberättelser. 

 

Eftersom historieberättelser hjälper att skapa en förståelse av olika saker och händelser 

är det också ett slags meningsskapande enligt Cameron och Green (2009:321). Salzer-

Mörling (2014:368-369) delar den åsikten och anser att historieberättelser är 

övertygande berättelser eller historier som skapar mening, vilket gör att de förmedlar en 

känsla av samhörighet för andra. Salzer-Mörling (2014:368-369) menar därmed att det 

spelar mindre roll hur pass sanningsenliga eller verklighetstrogna historieberättelserna 

är.  Enligt Cameron och Green (2009:322) kan historieberättelser påverka, övertyga 

eller inspirera människor både genom att ge mening åt händelser men också genom att 

se saker och ting från andra perspektiv. En annan orsak till att använda 

historieberättelser kan vara att dela med sig av erfarenheter och vishet. Fortsättningsvis 

menar forskarna att historieberättelser och exempel inte är samma sak, eftersom 

historieberättelser innehåller karaktärer, handling, detaljer och uppfattas som 

känslosamma (Cameron & Green, 2009:322). 

 

Språk och ord utgör andra verbala symboler som kan användas av ledare för att skapa 

mening menar Morgan och Smircich (1982:262). En organisations språk är något unikt 

för varje organisation (Evered, 1983, citerad i Salzer, 1994:171), eftersom det oftast 

förekommer socialt konstruerade ord och uttryck som inte används i andra 

organisationer. Anställda inom organisationen skapar sin verklighet genom språket. 

Genom att ha ett säreget språk kan det därför hjälpa människor att uttrycka sig genom 

metaforer, myter, skämt eller historieberättelser för att ge några exempel. Det 

främmande görs därmed bekant genom metaforer eftersom det betonar detaljer som 

annars kan försvinna eller försummas (Bolman & Deal, 2012:318). 
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Dandrigde, Mitroff och Joyce (1980:80) påstår att den mest kraftfulla verbala symbolen 

är myter. Myter kan enligt Allaire och Firsirotu (1984, citerad i Salzer, 1994:135) 

beskrivas som fiktiva berättelser som har en helig innebörd då de uttrycks i symboliska 

termer. Den heliga innebörden baseras på att myter har en avskräckande funktion. Det 

är inte ovanligt att en organisation har en historia, som reflekteras i bland annat 

organisationens myter och hjältar. Dandrigde, Mitroff och Joyce (1980) samt Salzer 

(1994) menar att organisationsberättelser innehåller en beskrivning av organisationen 

och dess mål, men den kan även omfatta skämt och anekdoter om exempelvis 

grundarna. 

 

Vi anser att kroppsspråk är något som saknas i de teorier som har studerats om verbala 

symboler. Eftersom kroppsspråk kan förstärka en människas ord och uttryck, tycker vi 

att människors kroppsspråk är av minst lika stor betydelse som det verbala språket. Om 

människors ord och uttryck inte stämmer överens med kroppsspråket, är vår uppfattning 

att människor näst intill läser av kroppens handling mer än det verbala språket. Genom 

att inkludera kroppsspråk i de verbala symboler ges en helhet av det som vi människor 

läser av varandra när vi talar och kommunicerar. Det upplevs därmed en saknad av 

verbala symboler som helhet. 

3.4.2.2 Materiella symboler 
Materiella symboler, eller artefakter som de även kallas är enligt Alvesson och Berg 

(1988) byggnader, produkter, exteriöra och interiöra miljöer, men också klädsel i 

organisationer. Symbolerna i sig skapar och upprätthåller mening för organisationer. 

Materiella symboler skapar mening för anställda genom att betona och framhäva 

kulturella och innovativa uttryck (Salzer, 1994:82). 

 

En materiell symbol kan beskrivas enligt Dandridge, Mitroff och Joyce (1980:77) som 

någonting konkret och synligt, som exempelvis byggnader, statyer, arkitektur och 

inredning. Byggnader anses däremot vara en av de mest förekommande och synliga 

materiella symboler, både när det gäller invändigt och utvändigt. Dessa typer av 

materiella symboler tillämpas därmed avsiktligen av ledare på samtliga nivåer i 

organisationer. (Dandridge, Mitroff & Joyce, 1980:77) Fortsättningsvis anger Alvesson 

och Berg (1988:65) att materiella symboler har en betydelse utöver sin externa design 

och funktion. Dessa typer av artefakter innehåller oftast egna symboler, historier, skämt 
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och figurer som främst har en innebörd och betydelse för anställda (Alvesson & Berg, 

1988:65). 

 

Salzer (1994:129) beskriver klädsel som ytterligare en materiell symbol, vilken frekvent 

förekommer inom organisationer. Hur anställda klär sig visar tydligt individens 

kulturella ursprungsmiljö. Det kan även visa vilken arbetsgrupp som anställda tillhör 

och avslöja vilken hierarkisk position de har menar Salzer (1994:129). Därför kan det gå 

att urskilja chefer och anställda på arbetsplatsen baserat på deras klädsel, eftersom 

chefer oftast bär civila kläder och anställda bär arbetsklädsel eller uniform. En civil 

klädsel på arbetsplatsen kan därmed uppfattas som en form av symbolisk status. Vidare 

hävdar Salzer (1994:129) att arbetsklädsel i form av uniform eller liknande gör att 

anställda upplevs som lika. 

 

Teorier kring materiella symboler uppfattas inte som lika utvecklade som verbala och 

handlingssymboler. Då materiella symboler utgör mer fysiska och synliga symboler, 

finns det ingen beskrivning när det gäller underliggande mönster och betydelser. Utan 

det är fritt fram för forskare att tolka underliggande mönster utifrån den teori som 

presenteras. En anledning till att teorin kring denna symbolkategori inte är lika 

beskrivande som de övriga två kategorierna kan enligt vår mening beror på att forskarna 

vill lämna utrymme för fri tolkning. Vi tycker däremot att det borde finnas mer konkreta 

exempel kring materiella symboler, och inte bara en generell beskrivning. 

3.4.2.3 Handlingssymboler 
Den tredje kategorin redogör för symboler som en handling. En handling kan vara 

ceremonier och ritualer enligt Alvesson och Berg (1988). Den vanligaste formen av 

handlingssymboler uttrycker sig i någon form av möte. Förutom möten förekommer 

även ceremonier, initieringsriter och ritualer som olika tillställningar och händelser i 

organisationer. En ceremoni kan vara fest eller evenemang på arbetsplatsen. Ritual kan 

vara det klassiska morgonmötet och en initiationsrit kan vara någon form av 

introduktionskurs menar Salzer-Mörling (2014:361). 

 

Moore och Meyerhoff (1977, citerad i Bolman & Deal, 2012:311) hävdar att en ritual 

kan ha olika betydelser, och en ritual åsyftar ofta till något som sägs i samband med en 

handling. Vidare menar forskarna att ritualer oftast sammanlänkar individer och 
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grupper, vilket gör att den förmedlar struktur men också meningsskapande inom 

organisationen. Ritualer konstrueras därmed genom människor, både enskilt och 

gemensamt. En avgörande faktor är att ritualer skapar och konstruerar en given 

utgångspunkt för människor, vilken förmedlar en frihet. (Bolman & Deal, 2012:311-

312) 

 

Bolman och Deal (2012:312) framhäver initieringsrit som en annan typ av ritual som 

oftast förekommer i organisatoriska sammanhang, främst för att introducera nya 

organisationsmedlemmar. Nyanställda blir därmed sammanförda i grupper eller i 

organisationer genom initieringsriten. Vidare tar Bolman och Deal (2012:314) upp 

initiering som en väsentlig ritual, vilket hjälper anställda att anamma traditioner och 

värderingar. Ritualer genomförs därmed för att uppmärksamma och lyfta fram 

prestationer, men också för att mildra eller hämma motgångar och sorg. 

 

Ceremonier och ritualer används i organisationer för att frambringa någon form av 

ordning och tydlighet. Vidare anger Bolman och Deal (2012:316) att skillnaden mellan 

ceremonier och ritualer är att ritualer inträffar mer ofta. Ceremonier förekommer 

däremot mer sällan och uppfattas istället som mer ståtliga och storstilade. 

Fortsättningsvis anger forskarna att ceremonier består av fyra uppgifter, det vill säga: 

ceremonier stabiliserar, skapar kommunikation i organisationer, genererar säkerhet och 

trygghet för anställda, samt överför budskap. (Bolman & Deal, 2012:316) 

 

Baserat på de teorier som studerats går det inte att utläsa vad som åsyftas med frekventa 

händelser i organisationer. Det gör att uppfattningen om vad som är vanligt 

förekommande inte utgår från forskarnas uppfattningar och inte utifrån företaget eller 

anställda. Det uttrycks heller inte om det finns symboler som både kan vara handlingar i 

form av ritualer och ceremonier, utan tolkningen lämnas fritt till läsaren. Det gör att 

tolkningen kring detta kan visa på avsevärt stora skillnader beroende på vem som tolkar. 

3.4.2.4 Ledare som hjälte och symbol 
Ledare i organisationer kan beskrivas som en symbol. Vidare anger Salzer-Mörling 

(2014:379) att “Det är ledaren som ska visa vad företaget står för, vad det betyder och 

vart det är på väg.” Ledaren ska därför kunna redogöra och stå till svars för motgångar 

eller framgångar som organisationen genomgår. Tydlighet, inspirerande, beslutsam och 
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kommunikativ är därmed några av de kvalifikationer och förmågor som ledaren anses 

besitta vid symboliskt ledarskap (Salzer-Mörling, 2014:379). 

Salzer-Mörling (2014:379) påstår att ledaren kan beskrivas som en symbol i form av 

hjälte eller hjältinna i organisatoriska sammanhang. Att en ledare beskrivs som en hjälte 

kan ha att göra med att människor genom åren haft en viss fascination för ledares 

heroiska egenskaper. Det forskaren menar är att chefer framställs som ledare med 

egenskaper såsom styrka, kontrollerande, men också stimulerande och drivande. Dessa 

egenskaper anses därmed vara väsentliga för att kunna förändra organisationens välgång 

och överlevnad, vilket anses vara ledarens ansvar. Det är vanligt att chefer beskrivs som 

hjältar, då de leder och styr den organisatoriska verksamheten menar Salzer-Mörling 

(2014:361).    

 

3.5 Sammanfattning av presenterade teorier  

Tanken är att detta avsnitt ska ge en sammanfattande överblick av de teorier som 

presenteras i kapitlet. Teorikapitlet började med presentation av organisationsförändring 

generellt sätt. Organisationsförändring kan enligt Van de Ven och Poole (2004:xi) 

förklaras som skillnaden mellan en organisations karaktärsdrag vid två skilda tillfällen. 

Vidare hävdar forskare att förändring sker inom en organisations samtliga nivåer. Den 

kontinuerliga förändringsprocessen beskrivs däremot som att förändring sker ständigt i 

en organisation, och att det inte finns någon början eller slut (Tsoukas & Chia, 2002). 

Vidare uppmärksammades ledarens roll vid kontinuerlig förändring.  

 

Därefter presenterade vi symboliskt ledarskap som uppmärksammar ledarens 

användning av symboler och meningsskapande (Morgan & Smircich, 1982). 

Meningsskapande framhävs som det centrala i symboliskt ledarskap, vilket handlar om 

att skapa mening och frambringa någon form av förståelse för saker och ting. Teorin 

uppmärksammade även olika kategorier av symboler, vilka är verbala, materiella och 

handlingssymboler. För att kort återkoppla till dessa kan verbala symboler utgöra ord, 

uttryck, språk och historieberättelser. Materiella symboler utgör någonting konkret och 

synligt i en organisation, och handlingssymboler kan beskrivas som ceremonier eller 

ritualer. Avslutningsvis valde vi att framhäva ledare som hjälte och symbol som en egen 

symbol, eftersom vi tycker att den passar in på samtliga symbolkategorier.  
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4. Empiri 

I detta kapitel presenteras det empiriska materialet som vi har samlat in genom 

observation och intervjuer. Eftersom det insamlade empiriska materialet har inspirerats 

av en etnografisk studie, innebär det att vi inte bara har fokuserat på själva 

intervjutillfällena. Vi har även försökt lägga märke till och observera symboler och 

meningsskapande i olika situationer. Det empiriska materialet presenteras i en 

berättande form, för att belysa det som vi främst uppmärksammande vid 

materialinsamlingen. Först redogör vi för introduktionsmötet som vi hade med 

fallföretagets Vd, därefter introduceras vår observation under ledarskapsutbildningen. 

Slutligen presenteras det material som samlades in under intervjutillfällena.  

4.1 Introduktionsmöte  

Efter mail- och telefonkontakt med fallföretagets Vd bestämde vi tid och datum för ett 

introduktionsmöte, vilket ägde rum den 17 mars. Syftet med introduktionsmötet var att 

vi ville berätta mer om uppsatsens syfte men även presentera oss närmare. Tanken var 

också att vi, tillsammans med Vd:n skulle diskutera lämpliga intervjupersoner för 

uppsatsens ämne. Nedan följer vår upplevelse från introduktionsmötet med Vd:n. 

 

Eftersom ingen av oss riktigt förstod vart företaget var beläget ställde vi in gps:en under 

tiden vi körde bilen för att säkerställa att vi skulle hitta rätt. När vi kom fram såg vi att 

det finns en liten parkering för samtlig personal. Parkeringen låg precis intill företagets 

byggnad och bestod av ett 20-tal parkeringsplatser på rad. Däremot kunde vi inte se 

någon parkering för besökare till företaget. Eftersom tiden tickade iväg och vi inte ville 

bli sena till mötet ställde vi oss på en av parkeringsplatserna för personalen och tänkte 

förklara för Vd:n så fort vi fick chansen.  

 

Väl utanför byggnaden möttes vi av några undrande ansikten som frågade vart vi skulle. 

Vi förklarade klart och tydligt att vi var studenter från Linnéuniversitetet och att vi 

skulle träffa Vd:n. Personerna utanför lokalen förklarade att det var bäst om vi ringde på 

porttelefonen, eftersom vi då skulle få direkt kontakt med Vd:n. Efter några signaler 

hördes Vd:ns röst i telefonen och vi sa återigen vårt ärende. Vi blev insläppta i lokalerna 

och blev tillsagda av Vd:n att vi skulle gå upp två trappor och sedan till vänster. När vi 

kom upp på andra våningen mötte Vd:n oss vid kontorsavdelningen med ett vänligt 
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ansiktsuttryck och visade oss vägen till kontoret. Vd:n tog oss i hand och frågade artigt 

om vi ville ha kaffe och när vi svarade nej tack, sa Vd:n att en kopp kaffe var behövligt 

för Vd:ns egen del eftersom det varit en lång dag. Vd:n visade oss in till sitt kontor och 

under tiden vi tog av oss jackorna och plockade fram datorerna, gick Vd:n iväg för att 

hämta sitt kaffe.  

 

Väl inne på kontoret uppmärksammade vi stora fönster med ett enormt ljusinsläpp och 

ljusa väggar, som också fanns i korridorerna utanför kontoret. På andra sidan av 

kontoret mot korridoren fanns ingen vägg, utan sidan bestod av genomskinligt glas med 

ett underrede gjort av behandlat trä. Vi lade även märke till några av slutprodukterna 

som vi antog att företaget producerar, inne på Vd:ns kontor. Vi blev båda lite förvånade 

över varumärkena som vi båda kände igen, och vår förvåning berodde mest på att vi 

hade liten vetskap om vilka produkter företaget producerar.   

 

Vi tog vars en stol och satte oss mitt emot Vd:ns rymliga och breda skrivbord. När Vd:n 

kom tillbaka med sitt kaffe berättade vi om problemet med parkeringsplatsen och 

undrade om bilen kunde stå kvar där vi ställt den. Vd:n förklarade att de har en 

parkering för besökare mittemot entrén, vilket vi uppenbarligen hade missat, men det 

gick ändå bra att bilen stod parkerad där för tillfället. Därefter presenterade vi oss och 

Vd:n flikade flitigt in med frågor, om vår fritid och utbildning. Vd:n bjöd in till 

konversation om ledarskap i allmänhet men också en diskussion kring vissa 

ledarskapsstilar. Under samtalet uppfattade vi Vd:n som lättsam och oerhört intresserad 

av ledarskap. Vd:n frågade också anledningen till varför vi just valt att undersöka 

symboliskt ledarskap vid kontinuerlig organisationsförändring. Vi förklarade hur vi 

tänkt och varför vi valt just detta ämne. Vd:n höll med och sa direkt att företaget 

genomför kontinuerliga förändringar, eftersom det krävs för att kunna vara 

konkurrenskraftig på marknaden. Vidare berättade Vd:n hur pass viktigt det är att 

ständigt förändras, men också vikten med att alla företag gör det.  

 

Vd:n tyckte att uppsatsens ämnesval skulle bli intressant och Vd:n sa att det fanns ett 

antal personer med chefsbefattning som kunde vara lämpliga för vår studie. Vd:n 

frågade därefter hur många intervjupersoner som vi helst kunde tänka oss. Vi sa att vi 

ville intervjua personer som haft en chefsbefattning i minst två år. Efter en stunds 

betänketid sa Vd:n, utefter de resurser som fanns, att sex personer med chefsbefattning, 
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inklusive Vd:n själv, kunde vara lämpliga. Vd:n lovade att skicka ut chefernas 

kontaktuppgifter till oss efter introduktionsmötet så att vi kunde kontakta personerna 

och därmed boka tid för individuella intervjuer. Sedan diskuterade vi kring att vi även 

ville utföra en observation. Vd:n gav som förslag att vi gärna kunde delta under en 

ledarskapsutbildning för nytillsatta skiftledare, vilket vi gärna ville. 

Ledarskapsutbildningen skulle äga rum den 30 mars, på eftermiddagen, vilket passade 

oss bra. Senare fick vi veta att samtliga anställda med en chefsbefattning på företaget 

har gått ledarskapsutbildningen som Vd:n håller i.   

 

Avslutningsvis berättade Vd:n att företaget har en bok som samtliga anställda 

undertecknat och att alla har fått varsin kopia av boken. Vd:n visade stolt upp boken och 

berättade att den fungerar som riktlinjer och att alla anställda har fått skriva under denna 

bok som ett godkännande på att de ska agera och bete sig utifrån dessa riktlinjer och 

värderingar som boken beskriver. Vd:n lät oss titta i sitt exemplar av boken. Boken var 

inte större än en handflata och bakgrund var vit. På framsidan illustreras företagets 

logga i färgerna blått och grönt, tillsammans med sju glada anställda. På framsidan 

fanns även några av de produkter som företaget producerar. Texten i boken var stor och 

luftig, vilket gjorde den lättläst. Boken i sig var ganska tunn och innehåller som Vd:n 

själv uttryckte det sunt förnuft, som samtliga på företaget bör följa. När Vd:n öppnade 

boken fick vi syn på en text som Vd:n hade skrivit, det var också på denna sida som 

samtliga anställda signerat i sitt exemplar. Vidare var innehållet i boken relativt luftigt 

och det fanns en del bilder från produktionen som visade hur det ska se ut. Boken 

innehöll även företagets vision, mål och syfte. I boken fanns även ett ritat hus med 

företagets två fundament i grunden och resten av huset bestod av företagets tre 

värdegrunder och åtta principer som representerar de riktlinjer som förväntas följas av 

samtliga anställda. 

 

Efter ungefär en timme hade vi fått svar på samtliga frågor som vi hade och Vd:n hade 

fått svar på sina. Vi tackade för oss och Vd:n följde med oss mot utgången. På vägen ut 

stannade Vd:n till vid en gigantisk tavla som är uppsatt i entrén hos företaget. Tavlan 

bestod av ett hus som företaget har ett speciellt namn för med olika ledord runt 

omkring, bland annat fallföretagets tre värdegrunder och två fundament. Vi kände båda 

igen huset på tavlan, eftersom vi tidigare under mötet hade sett tavlan i boken. Vd:n 

berättade att varje anställd har skrivit sin signatur på tavlan som ett godkännande att 
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anställda är villiga att följa de värderingar och fundament som är centrala för företaget. 

Efter några minuter tackade vi återigen för att Vd:n hade tagit sig tid att prata med oss, 

samtidigt som vi gick mot utgången. Därefter avslutade vi mötet med att säga att vi ses 

på ledarskapsutbildningen.  

4.2 Ledarskapsutbildning  

Under introduktionsmötet bestämde vi tillsammans med Vd:n för fallföretaget att vi 

kunde delta under en ledarskapsutbildning för nytillsatta skiftledare. Utbildningen ägde 

rum den 30 mars på fallföretaget och pågick i ungefär 90 minuter. Vi kommer inte gå in 

i detalj på allt som sas under utbildningen eftersom det inte är relevant. 

 

Väl utanför företagets byggnad uppmärksammade vi att det var fullt med byggarbetare 

och maskiner på den parkering som var till för besökare. Återigen fick vi därför ställa 

oss på parkeringen som är avsedd för personalen. När vi stod utanför företagets entré 

fick vi ringa på porttelefonen som kopplades direkt till Vd:n. Efter några sekunder 

svarade Vd:n i telefonen och sa att vi kunde komma upp till kontoret, men att vi skulle 

skriva in oss i gästboken först. Vi tittade frågande på varandra och klev in i entrén. 

Precis vid entrén lade vi märke till en öppen bok som stod upprätt, som vi inte hade 

uppmärksammat första gången vi besökte företaget. Vi gick närmare och fyllde i våra 

namn, datum och vem vi skulle besöka på företaget. Sedan fortsatte vi upp längs med 

trappan till vad vi uppfattat som kontorsavdelningen. När vi kom upp för trappan 

observerade vi att väggen till höger bestod av en glasmonter full med produkter som 

företaget producerar, produkter från varumärke som vi väl känner igen. Vi hade tidigare 

lagt märke till glasmontern när vi träffade Vd:n första gången, vi ville därför stanna till 

för att se mer noggrant vad den innehåller. Vi diskuterade lite kring produkterna, men 

främst kring nya produkter av välkända varumärken som vi inte såg första gången.  

 

Efter någon minut fortsatte vi fram till kontorsavdelningen där vi möttes av Vd:n som 

tog i hand och frågade oss om vi ville ha kaffe, och återigen svarade vi nej tack, vilket 

Vd:n även skämtade om eftersom vi under introduktionsmötet också hade tackat nej till 

Vd:ns förfrågan om kaffe. Därefter visade Vd:n oss vart utbildningen skulle ske 

samtidigt som vi dirigerades in i ett konferensrum. Konferensrummet låg mitt emot 

Vd:ns kontor, det enda som skiljde rummen åt var en lång korridor. Precis som med 

Vd:ns kontor bestod sidan av konferensrummet av genomskinligt glas. Den andra 
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väggen var prydd med glasmontrar innehållande några av företagets produkter. På 

väggen fanns även tavlor som visade en byggnad. Vi fick uppfattningen av att det var 

hur byggnaden såg ut när företaget grundades. I mitten av rummet fanns ett stort ovalt 

bord med stolar omkring. Vi lade märke till två stolar som stod i hörnet av rummet och 

tänkte att vi kunde slå oss ner där, eftersom vi inte ville vara i vägen. Vd:n sa däremot 

att vi skulle sätta oss vid bordet. När vi hade satt oss ner började Vd:n berätta lite om 

utbildningen och syftet med den. Därefter sa Vd:n att vi endast skulle vara med under 

den teoretiska delen av utbildningen, och att Vd:n senare tillsammans med skiftledarna 

skulle fortsätta utbildningen och prata om personalansvar. Vd:n tyckte därför inte att det 

var lämpligt för oss att delta under den andra delen av utbildningen, eftersom Vd:n 

tillsammans med skiftledarna skulle diskutera specifika anställda. Efter några minuter 

gick Vd:n ut i korridoren och tillbaka till sitt kontor under tiden som vi inväntade 

skiftledarna.  

 

Efter ungefär fem minuter dök skiftledarna upp och vi hörde ett mummel utifrån 

korridoren. Genom glaset såg vi att Vd:n samtalade med några andra personer. De hade 

ett avslappnat kroppsspråk och vi hörde bland annat att Vd:n frågade om en av 

skiftledarna hade klippt sig. Vi fick därmed uppfattningen av att de kände varandra väl 

och var bekväma i varandras sällskap. När de kom in i konferensrummet presenterade 

Vd:n oss för skiftledarna som tog i hand och presenterade sig själva. Vi fick förklarat att 

den ena skiftledaren jobbar under dagskiftet och att den andra skiftledaren jobbar under 

kvällsskiftet. Fortsättningsvis förklarade Vd:n hur länge skiftledarna jobbat på företaget 

och Vd:n kommenterade också att den ena skiftledaren är nyanställd och hade i princip 

bara jobbat som skiftledare i mindre än en månad. När det gäller den andra skiftledaren 

fick vi uppfattningen att denne hade jobbat på företaget en längre tid, det vill säga flera 

år men att personen nyligen blivit tillsatt som skiftledare. Därefter tyckte Vd:n att vi 

skulle presentera oss själva och varför vi var där. Vi berättade att vi är studenter vid 

Linnéuniversitetet och förklarade varför vi skulle närvara under ledarskapsutbildningen. 

Under introduktionsmötet hade Vd:n sagt att det skulle vara tre skiftledare som skulle 

gå ledarskapsutbildningen, därför reagerade vi när vi såg att bara två skiftledare hade 

kommit. Efter ett tag började Vd föra en dialog med skiftledarna, där de bland annat 

kommenterade att den tredje skiftledaren var på semester i Thailand, vilket gav oss ett 

svar på vår undrande fråga.  
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Fram tills dess att utbildningen började var det en relativt avslappnad stämning i 

konferensrummet som mestadels bestod av småprat. Efter ett tag började Vd:n sin 

genomgång om varför det är viktigt att ha en utbildning i ledarskap och Vd:n kopplade 

därför utbildningen i ledarskap till sina egna erfarenheter. Vd:n hade hitintills suttit ner 

vid bordet och nu var det första gången som Vd:n ställde sig upp för att börja prata om 

det som stod i den förberedda presentationen. Vd:n påpekade att materialet från 

presentationen var lånat av en person som varit utbildningsansvarig vid en 

ledarskapsutbildning som Vd:n själv deltagit i.  

 

Den första bilden i presentationen handlade om kostnad för bristande ledarskap, och 

Vd:n redogjorde därför för generella exempel när det gäller dåligt och bra ledarskap. 

Vd:n pekade främst på siffror och försökte illustrera för skiftledarna vad dåligt 

ledarskap kan leda till för ett företag, och Vd:n påpekade främst en förlust rent 

ekonomiskt för företag. Därefter berättade Vd:n om företag som hanterat ineffektivt 

ledarskap, och nu tittade Vd:n intensivt på alla i rummet inklusive oss för att övertyga 

om att siffrorna tydligt visade att ineffektivt ledarskap inte är fördelaktigt. Under tiden 

Vd:n höll i utbildningen försökte Vd:n titta både på skiftledarna men också på oss. 

Vidare pratade Vd:n om ledarnas ansvar och hur ineffektivitet påverkar företag. Här sa 

Vd:n följande ”Om ledarskap inte är bra blir det ineffektivt, och ineffektivitet kostar 

pengar. Ledarskap är värt att jobba med.” Vd:n uttryckte att ledarskap inte diskuteras 

tillräckligt i andra företag och hävdade att ledarskap består till större del av sunt förnuft.  

 

Fortsättningsvis tog Vd:n upp Freud, och nu tittade Vd:n nyfiket på oss och frågade ifall 

vi kände till honom. Vi svarade att vi stött på Freud i några av våra böcker i samband 

med utbildningen. Vd:n frågade också om Freud ansågs vara en filosof på sin tid, vilket 

vi tyckte stämmer överens med vad vi läst om honom. Därefter fortsatte Vd:n prata om 

Freuds forskning gällande behov kontra rädslor. Vd:n klargjorde att rädslor är större än 

behov hos människan vilket enligt Vd:n hämmar utvecklingen hos människor. Därefter 

gick Vd:n till andra sidan av konferensrummet, där det fanns en whiteboardtavla på 

väggen. Vd:n ritade en cirkel för att illustrera visuellt hur det fungerar med 

komfortzoner. Här gav Vd:n exempel på när man gick i skolan och gav fel svar till 

läraren och blev utskrattad av kompisarna vilket sänkte ens självförtroende. Vd:n 

illustrerade det minskade självförtroendet med att förminska cirkeln och gav sedan ett 

annat exempel när man gått på en anställningsintervju och inte fått jobbet, vilket 
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förminskar cirkeln som representerar självförtroendet ännu mer. Vd:n gav ytterligare 

ett exempel när en skiftledare begår ett misstag. Vd:n menade på att trygghetszonen 

förminskas genom olika händelser i livet. Det budskap som Vd:n ville förmedla var att 

man som individ ska våga testa och utmana sig själv att gå utanför sin egen 

trygghetszon, vilket Vd:n tydligt sammankopplade med ledarskap. Vd:n menade att 

ledarskap handlar om att lyfta människor ur deras trygghetszon, och att det är ledarens 

roll att uppmärksamma detta.  

 

Vd:n gjorde sedan en fyrkantig ram runt den ursprungliga cirkeln som stod för en 

individs utveckling och kompetensnivå. Vd:n menade att när anställda uppnår ramen 

görs en större ram, och påpekade att skiftledarna ska låta sina medarbetare få växa i 

lagom takt. Efter genomgången av Freuds teori tittade Vd:n undrande på skiftledarna 

och frågade om de hängde med och om de tyckte att något var svårt. Vd:n frågade även 

om skiftledarna hade några frågor. Efter några sekunders paus påpekade Vd:n att den 

ena skiftledaren såg fundersam ut. Den äldre skiftledaren menade att det var svårt att 

applicera Freuds teori i verkligheten, eftersom det innebär att man som skiftledare måste 

vara uppmärksam på samtliga anställdas trygghetszoner. Vd:n svarade och försökte ge 

ett tydligare exempel utifrån skiftledarens verklighet men berättade också en historia 

utifrån Vd:ns egna erfarenheter så att skiftledaren skulle förstå. 

 

Därefter återgick Vd:n till presentationen och visade en matris som bestod av två axlar. 

Vd:n påpekade att matrisen används några gånger om året för att försöka illustrera för 

sig själv hur anställda presterar i förhållande till hur pass omtyckta de är på 

arbetsplatsen. Vidare påpekade Vd:n utifrån denna matris att man tydligt kan se vilka 

personer som man ska hålla ögonen på. Vd:n gav då ett tips till skiftledarna och sa att de 

skulle vara uppmärksamma på de personer som är mest omtyckta, eftersom de oftast 

inte presterar på samma nivå som övriga anställda. Därefter frågade Vd:n återigen om 

skiftledarna hängde med. Vd:n fortsatte med presentationen och därefter tog Vd:n fram 

en lista på de faktorer som Vd:n själv anser vara viktigt i sitt ledarskap. Vd:n försökte 

förklara varför dessa aspekter är väsentliga, men Vd:n förklarade även sin egen roll och 

hur man ska agera för att uppnå dessa faktorer. Vd:n sa till skiftledarna att de själva 

måste göra en lista på vad de tycker är viktigt i sina ledarskapsroller, och att de ska 

förmedla dessa punkter till sina anställda så att dem är med på vad som gäller. På 

presentationen skymtades en rundliknande sak som vi inte riktigt kunde tyda vad det 
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var. Efter en liten stund hörde vi Vd:n säga till skiftledarna, “ställ in kompassen så att 

folk är med på vad som gäller”.  

 

Vidare illustrerade Vd:n en modell om hur ledare ska agera i olika situationer och 

modellen bestod av olika kompetensnivåer inom ledarskap. Vid varje situation gav Vd:n 

generella exempel men påpekade egna fel som gjorts tidigare i arbetslivet, men också 

tuffa beslut som tagits. Därefter frågade Vd:n skiftledarna hur man som ledare ska agera 

för att lyfta medarbetarna utifrån modellen. Vd:n försökte därefter ge exempel utifrån 

skiftledarnas egna arbetsuppgifter och hur de ska gå tillväga för att förstå hur modellen 

fungerar. Fortsättningsvis betonade Vd:n väsentligheten av att skiftledarna ska vara 

medvetna om anställdas begränsningar och var de befinner sig i modellen för att man 

som skiftledare ska kunna hjälpa medarbetarna utefter deras egna förutsättningar. Vd:n 

betonade också att användningen av modellen kräver träning och när skiftledarna kan 

det kommer det underlätta i deras ledarskap. Här berättade Vd:n ett exempel från 

militärtjänsten och skämtade om en överordnade Vd:n hade som var väldigt uttrycksfull 

i sitt kroppsspråk. Vd:n visade med sina händer hur denne överordnade såg ut och 

använde gester för att återskapa överordnades kroppsspråk. Fortsättningsvis betonade 

Vd:n även att det är viktigt att vara övertydlig i rollen som ledare, och gav därefter ett 

exempel där Vd:n kopplade ihop människors beteende med djur. Vd:n påpekade hur det 

är märkligt att människor och djur uppmuntras på samma sätt och att vissa människor 

behöver belöning precis som djur när vi lyckas med någonting. Avslutningsvis 

skämtade Vd:n om hur det nu förväntas av skiftledarna att kunna allt om ledarskap som 

de lärt sig under den senaste timmen, något som egentligen är en utbildning under två 

till tre dagar.  

 

Under hela utbildningen använde Vd:n sig av ett enkelt och vardagligt språk, 

exempelvis uttryckte Vd:n att ”det är skitsvårt att rekrytera” och återkom vid flera 

tillfällen att ledarskap handlar om sunt förnuft. Vd:n uttryckte sig ofta med kroppsspråk 

och främst genom gester med händerna, som blev mer intensiva vid berättandet av egna 

erfarenheter. Vd:n ansiktsuttryck var seriöst vid genomgången av utbildningens 

teoretiska delar men Vd:n lättade upp och log vid berättelser om personliga erfarenheter 

under sitt arbetsliv. När Vd:n stod vid skärmen med presentationen pekade Vd:n på 

vilken punkt som det pratades om för att vara övertydlig.  
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Efter den teoretiska delen av utbildningen blev vi tvungna att lämna konferensrummet, 

eftersom nästa del av utbildningen skulle gå in på medarbetare och personalansvar. Vi 

tackade för att vi hade fått komma dit och vara med under utbildningen, och avslutade 

med att skaka hand med både Vd:n och skiftledarna. Därefter sa vi till Vd:n att vi ses 

nästa vecka vid intervjutillfället. När vi kom ut från konferensrummet gick vi ut samma 

väg som vi kom och lämnade företaget, som vi återigen skulle besöka nästa vecka.  

4.3 Presentation av intervjumaterialet  

För att enklare kunna visa på tydliga mönster vid intervjuerna har vi valt att presentera 

intervjumaterialet i olika teman. Det gör också att vi enklare kan jämföra chefernas svar 

vid respektive tema. Vi kommer därmed att presentera chefernas uppfattningar och 

uttryck utifrån följande teman: kontinuerlig organisationsförändring, ledarskap vid 

kontinuerlig organisationsförändring och symboliskt ledarskap.   

 

Vi anser att begreppen symboler och meningsskapande är nära kopplade till varandra. 

Eftersom chefernas svar kring begreppen flyter in i varandra, har vi valt att utesluta 

underrubriker till temat symboliskt ledarskap. Vi kommer redogöra för chefernas svar 

på frågeställningarna i empirikapitlet i en berättande form, eftersom insamlingen av det 

empiriska materialet har inspirerats av en etnografisk studie.  I följande avsnitt kommer 

inte lika stort fokus läggas på det etnografiska, utan vi kommer huvudsakligen att 

presentera chefernas svar och uttryck.  

4.4 Intervju med cheferna  

Veckan efter ledarskapsutbildningen var det dags för de individuella intervjuerna. Vi 

hade bokat in sex intervjuer med samtliga chefer under en vecka. För att enklare kunna 

veta vilka frågor som fungerade och vilka som var för abstrakta, valde vi att endast 

genomföra en intervju första dagen, så att vi skulle ha möjlighet att korrigera 

intervjufrågorna inför kommande intervjuer. Vi presenterar svaren från samtliga chefer 

vi intervjuade i löpande form. I empirin redogör vi för samtliga chefer och för att 

förtydliga detta menar vi samtliga chefer som vi har intervjuat.  

 

Fyra av intervjuerna ägde rum i två av företagets konferensrum, och resterande två 

intervjuer genomfördes på chefens egna kontor. Vid tidigare besök hade det undgått oss 

att samtliga konferensrum var namngivna efter fallföretagets värdegrunder. Inför 
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samtliga intervjuer genomförde vi samma procedur, det vill säga vi slog in koden till 

personen som vi skulle intervjua på porttelefonen, vi skrev in oss i gästboken, vi gick 

upp för trappan för att sedan mötas av chefen vi i fråga skulle intervjua.  

 

Då vi endast hade träffat en av cheferna innan bestämde vi att varje intervjutillfälle 

skulle börja med frågor rörande chefernas befattning, eftersom vi ville att cheferna 

skulle känna sig mer avslappnade i början. Samtliga chefer var lika glada över att få 

berätta vad de sysslar med om dagarna. Cheferna lyste upp i deras ansiktsuttryck och 

slappnade av en aning i deras kroppsspråk. Under de första intervjufrågorna angav flera 

chefer att morgonmöte var något som förekommer frekvent under arbetsveckorna, för 

några var det en daglig rutin. De flesta cheferna hade däremot svårt att avgöra vad som 

är det bäst med deras arbete. Här tänkte många av cheferna till en liten stund och 

svarade sedan att det är roligt att ha varierande arbetsuppgifter och att alla dagar inte ser 

likadana ut. Fortsättningsvis ställde vi frågor om organisationsförändring och sedan 

samtalade vi om ledarskap. Vi valde att ha våra frågor om symboliskt ledarskap i slutet 

då dessa kunde uppfattas som mer abstrakta.  

 

4.4.1 Kontinuerlig organisationsförändring  

Vid intervjufrågor om organisationsförändring fick vi reda på att cheferna var bekanta 

med begreppet sedan tidigare, eftersom fallföretaget genomgått flera organisatoriska 

förändringar genom åren. Vi uppmärksammade att samtliga chefer var relativt 

reserverade till en början men efter ett tag öppnade cheferna upp sig allt mer både i 

kroppsspråk men även i mer utvecklande svar. Däremot uttryckte cheferna sig på olika 

sätt, då en del var mer reserverade och andra var mer öppna och beskrivande i sina svar.  

 

Chef 3, som hade en mer vardaglig civil klädsel, bestående av ett par mörka jeans och 

en tröja samt ett par sportskor, stod ut ur mängden eftersom chefen inte använde sitt 

kroppsspråk för att besvara frågeställningarna på samma sätt som övriga chefer. Istället 

satt chef 3 med armarna i kors under större delen av intervjutillfället, vilket gav ett 

ganska reserverat intryck. De andra cheferna använde händerna när de pratade mer och 

mer efter hand. De övriga cheferna hade också en relativt ansträngd position till en 

början, men efter ett tag började de skruva på sig i stolen, och satte sig allt mer bekvämt 

och avslappnat. De flesta cheferna upplevdes mer bekväma efter bara de två första 

frågorna, vilket gjorde att intervjutillfällena kändes mer som ett samtal än en intervju.  
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Under intervjutillfällena framgick det att organisationsförändring påverkar en 

organisation på ett eller annat sätt enligt samtliga chefer. Cheferna var snabba med att 

ange sina definitioner på vad en organisationsförändring är. De var överens om att 

förändring i sig kan beröra nya roller eller tjänster i verksamheten, men också 

förändringar i befattning, som till exempel nya ledare. Chef 3 sa att 

organisationsförändring kan ske på två sätt: 

 

“De ena är om det sker någonting i ledningen i själva organisationen, om man byter ut 

chefer eller ändrar befattningar där, och det andra för mig är om man ändrar 

arbetsrutiner eller om man slår ihop arbetsuppgifter” (Chef 3) 

 

Däremot ansåg Chef 4, som hade en mer alldaglig klädsel i form av ett par mörka 

byxor, en tröja samt ett par kängor, att förändring kan ha att göra med 

organisationsschema eller processförändringar i övrigt. Chef 6, som hade en finare civil 

klädsel, bestående av en skjorta, ett par ljusa jeans och ett par finare skor, valde istället 

för att konkretisera att förändring är en del av vardagen, och att organisationsförändring 

är en naturlig status för organisationen. Alla chefer utom chef 6 gav konkreta förslag på 

vad en organisationsförändring kan vara och de gav även exempel på 

organisationsförändringar som företaget har genomfört. 

 

Vid samtalet om organisationsförändringar bad vi samtliga chefer förklara hur de jobbar 

praktiskt med förändringar inom organisationen, för att vi skulle få en bättre bild när det 

gäller vilken typ av förändring som genomförs i organisationen. Chef 6 berättade 

ingående hur de på företaget ser förändring som utveckling. Entusiastiskt pratade chef 6 

om att fallföretaget främst genomför kontinuerliga organisationsförändringar och 

använde sig av gester när följande sas:  

 

“Alltså kontinuerlig förändring ser jag väldigt mycket som vår, vi kallar det 

utvecklingsarbete. Alla ingår ju i ett utvecklingsteam där man varje vecka jobbar med 

sin utvecklingsaktivitet och vi har ju mål på varje medarbetare, hur många man ska 

genomföra per år. Det ser jag som vårt ständiga förändringsarbete, och det gör vi i 

väldigt små steg” (Chef 6) 
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Chef 4 angav att förändring är något som företaget jobbar med hela tiden, och att det 

främst har blivit så sedan det tillsattes en ny Vd för två år sedan, vilket även togs upp av 

flera chefer. De chefer som varit anställda en längre tid och som jobbat tillsammans 

med tidigare anställda Vd:ar på fallföretaget, lättade upp i sina ansiktsuttryck när de 

pratar om den nuvarande Vd:n på företaget. Vidare sa chef 4 att förändring kanske inte 

sker i stort sätt varje dag, men att organisationen ändå förändras hela tiden. Även chef 1, 

som hade på sig arbetskläder, bestående av en tröja och ett par arbetsbyxor som tydligt 

visade företagets värdegrunder i grönt, delade åsikten om att förändring sker ständigt 

och uttryckte sig med en bestämd röst.  

 

“Idag är det förändringar hela tiden [...]. Vi tycker om att utvecklas i lilla minsta detalj 

och att se möjligheter i allting vi gör när vi har tid. Därför är det viktigt att vi har en 

bra daglig styrning och ordning för att ha mer fokus [...].” (Chef 1) 

 

Chef 2, som hade på sig en finare civil klädsel bestående av en finare tröja och ett par 

mörka jeans, samt ett par kängor, och chef 6 svarade också att förändring är något som 

sker kontinuerligt i organisationen. Sammanfattningsvis uttryckte cheferna att företaget 

genomför kontinuerliga förändringar, vilket även uppmärksammas på fallföretagets 

hemsida om att drivkraften är ständig utveckling. När cheferna pratade om att företaget 

ständigt förändras, uttryckte dem sig i en glad men bestämd ton. Chef 3 informerade 

även entusiastiskt och förväntansfullt att företaget har satt upp specifika mål, som bland 

annat går ut på att företaget ska genomföra 300 förbättringar under året, vilket är ett 

centralt fokus för företaget.   

 

Under samtliga intervjutillfällen fick varje chef berätta om anledningen till varför 

organisationsförändringar genomförs. Alla chefer påstod på ett eller annat sätt att 

organisationsförändringar slutligen leder till ökad konkurrenskraft. Chef 4 förklarade 

mer praktiskt hur det kan gå till: 

 

“För det är ju egentligen det som vi säger att vi måste korta ledtiderna för att vara 

konkurrensmässiga och då måste vi kunna ställa dygnet om.  [...] Sen kan man ju göra 

organisationsförändringar för att öka de mjuka värdena, fast de bidrar också, 

förhoppningsvis i längden, till ökad konkurrenskraft. Så det är väl kanske inga företag 

som ändrar grejer bara för att få medarbetarna att trivas, det vill man ju så klart, men 
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sen i det långa loppet är det - trivs medarbetarna så presterar man bra och blir mer 

konkurrenskraftiga“ (Chef 4) 

 

Utöver företagets konkurrenskraft, gav flera chefer andra exempel till varför förändring 

sker. Däremot var de flesta cheferna enade om att även om konkurrenskraften inte är 

huvudorsaken till förändring, kopplas varje förändring tillslut till det ändå.  Chef 1 gav 

bland annat exempel på arbetsmiljö, orättvisor, ändringar i rastschemat och ohälsa som 

orsaker till förändring, vilket uttrycktes med ett allvarligt ansiktsuttryck. Däremot 

påverkar dessa orsaker företagets konkurrenskraft, oavsett om det var tanken från början 

enligt samtliga chefer. Chef 6 angav att orsaken till att förändring nödvändigtvis inte 

behöver ske på grund av konkurrenskraft, utan istället kan anledningen till att 

förändring genomförs vara unikt för varje företag, men att det ändå är marknaden i 

någon mening som styr.  

 

Vidare under intervjutillfällena frågade vi även cheferna hur de tror att kontinuerlig 

förändring påverkar anställda inom fallföretaget. Nästan alla chefer svarade ganska 

hastigt och sa att det har varit olika reaktioner inom organisationen. Samtalet förde oss 

in på en diskussion med respektive chef om hur de tror att anställda ser på kontinuerlig 

förändring i jämförelse med planerad förändring, vilken kan uppfattas som mer radikal 

och omfattande. Cheferna har en uppfattning om att de flesta anställda på företaget har 

en tillmötesgående inställning till förändring och att förändringar har en positiv 

påverkan. De flesta cheferna gav även exempel på anställdas reaktioner genom att ange 

procenttal på vilka som ser förändring positivt respektive negativt. Chef 3 angav att 

ungefär 75 procent av reaktionerna bland anställda är positiva och att drygt 25 procent 

av reaktionerna är negativa. Chef 3 tror att det beror på förutfattade meningar som 

innebär större arbetsbörda.  
 

“Jag tror att om man ser att det blir positiva förändringar så på något sätt så blir 

personalen vana vid att det händer saker och till slut så märker dem att det gagnar ju 

oss och hela företaget. Det handlar inte om, många tror ju att det handlar om att de ska 

jobba hårdare eller springa snabbare men alla förbättringar ska ju bottna i att vi ska få 

ett bättre klimat och att det ska vara effektivare men du ska inte belasta personalen mer. 

Och de flesta har ju insett det, så därför tror jag att det är positivt [...].” (Chef 3) 
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Flera chefer berättade att de uppfattat det som att vissa anställda inte tycker om 

förändring. Chef 1 beskrev att ett fåtal anställda uppfattas som mer känsliga och sårbara 

för förändringar. Lösningen är därför att kommunicera när anställda upplever förändring 

som jobbigt enligt chef 1. I intervjun med chef 4 fick vi även reda på att det inte 

nödvändigtvis bara är anställda som inte tycker om förändring, utan chef 4 tycker också 

att förändringar går emot dennes personlighet men att det ändå är kul. Chef 4 tror därför 

att anställda kan tycka att många små förändringar kan bli lite för mycket och att det 

istället på något vis är lättare att ta till sig större förändringar. Vidare förklarade chef 4 

att större förändringar förbereder anställda på ett annat sätt, eftersom de blir 

informerade i förväg och får då tid att vänja sig vid tanken. Däremot tror chef 5 att små 

kontinuerliga förändringar inte drabbar anställda lika hårt som större drastiska 

förändringar. Chef 5, som hade på sig en mer alldaglig civil klädsel, bestående av en t-

shirt med ett tryck och ett par jeans, samt ett par träningsskor, angav att anställda 

troligtvis inte uppmärksammar förändringar som sker hela tiden på samma sätt som 

stora och mer radikala förändringar.  

 

I intervjun med chef 2 uttryckte chefen att det är fördelaktigt om det sker förändring 

konstant i organisationen. Chef 2 tryckte främst på att det är viktigt att hänga med i den 

förändring som sker i omvärlden. I samband med detta berättade chef 2 om sina barn 

och teknologi, och menade att de barn som idag växer upp är vana vid teknologi och all 

den utveckling som sker. Vidare angav chef 2 att barn och ungdomar anpassar sig på ett 

hela annat sätt än äldre människor till den teknologiska utvecklingen. Enligt chef 2 

uppfattas människor i dennes ålder (30-50 år) som inte klarar av teknologi som 

analfabeter i dagens samhälle, eftersom de inte hänger med i den tekniska utvecklingen. 

Chef 2 sa därför att det är spännande med teknik, och att det är viktigt att försöka hänga 

med.  
 

Cheferna verkade eniga om att det sker kontinuerliga förändringar på företaget, även 

fast vissa var tveksamma till en början, men när de fick fundera lite så slog det dem 

själva att det är kontinuerliga förändringar som organisationen genomför. Vid samtalen 

om organisationsförändringar relaterade många av cheferna till företaget och berättade 

både övergripande och i detalj vilka organisationsförändringar som gjorts. När vi 

pratade generellt om organisationsförändring drog cheferna ofta paralleller till de 
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förändringar som gjorts inom företaget. När cheferna pratade om att vissa anställda inte 

tycker om förändringar fick de flesta chefer ett mer nedstämt uttryck.  

 

4.4.2 Ledarskap vid kontinuerlig organisationsförändring  

Efter att vi samtalat med cheferna kring organisationsförändring fortsatte vi att ställa 

frågor inom temat ledarskap. Vi började med att ställa mer generella frågor kring 

ledarskap, för att få cheferna att känna sig ännu mer bekväma och avslappnade. Därefter 

kom vi in på frågor om hur cheferna utövar ledarskap i praktiken, och främst i samband 

med organisationsförändring. Vi tyckte att det var viktigt att få en inblick och skapa en 

förståelse för hur cheferna agerar i vardagliga situationer, för att kunna begripa och 

koppla deras agerade till symboliskt ledarskap.   

 

Samtalet kring ledarskap fortsatte med att vi frågade respektive chef om ledarens roll 

vid kontinuerlig förändring. Allt eftersom samtalet fortskred uppmärksammade vi hur 

chef 4 som hade en relativt låg och försiktig samtalston, i jämförelse med de andra 

cheferna, fick ett mjukare uttryck i ansiktet och pratade både högre och tydligare än vad 

chefen gjorde tidigare. Chef 4 utgick från sig själv och sin egen situation vid förändring 

och angav tydligt att stabilitet är viktigt för chefens del under förändring, och att chef 4 

därmed förväntar sig detta av sin egen chef. Vidare menade chef 4 att det är viktigt att 

en chef stöttar sina anställda och hela organisationen. Även chef 1, chef 5 och chef 6 

ansåg stabilitet vara en självklarhet som ledaren ska bidra med. Chef 1 menade att 

stabilitet kan skapas genom struktur och tydlighet. Chef 3 tyckte också att stabilitet är 

något som ledaren ska försöka skapa i samband med förändring, och uttryckte sig på 

följande sätt: 

 

“Ja men alltså just det här med förändring är ju någonting som är nytt för dem flesta så 

min uppgift är eller har varit att predika och förklara varför vi behöver hela tiden hitta 

förbättringar och försöker få dem själva att komma på vad dem kan göra för att det ska 

bli bättre” (Chef 3) 

 

Däremot skiljde sig chef 2 från övriga chefer, då chefen inte betonade stabilitet som 

ledarens mest väsentliga roll vid förändring, utan belyste tillit som en mer central del i 

ledarskapet vid förändring. Chef 2 tyckte att det är viktigare att kunna lita på varandra 

och att chefens eget ledarskap går ut på att se individen. 
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När vi tidigare hade besökt fallföretaget i samband med introduktionsmötet hade Vd:n 

berättat om en bok som företaget använder sig av. Under intervjuerna kom boken på tal 

och därför bad vi samtliga chefer att berätta om boken. I intervjuerna kom det fram att 

boken används av samtliga chefer och innehåller viktiga värderingar och principer för 

fallföretaget, och vi fick vars ett exemplar av boken.  Chef 1 gav följande beskrivning 

av boken:  

 

“[...] innebär egentligen vart vi står någonstans, värderingar, mål, principer, hur vi ska 

bete oss. Det handlar om respekt, engagemang, kvalitet, att vi är en lärande 

organisation, det vill säga utveckling, att vi ska utvecklas och utöka kompetensen och 

kring det handlar det om att minska ledtider och slöserier. Därav den ständiga 

utvecklingen” (Chef 1) 

 

Samtliga chefer påstod att boken anger hur alla på företaget ska bete sig mot varandra. 

Chef 5 berättade att boken talar om hur anställda ska agera i olika situationer, men 

också vilka värderingar och principer företaget har. Chef 5 och chef 2 sa även att boken 

redogör för hur medarbetarna skapar värde för varandra, men också för ägarna.  

 

Chef 3 angav att boken berättar hur vi ska bemöta varandra, men också hur vi bemöter 

våra kunder och leverantörer. Vidare berättade chef 3 att boken kan användas av 

samtliga anställda, vid olika situationer, till exempel om något har gått snett. Boken har 

tagits fram gemensamt, det är ingenting som ledningen skapat själva, utan alla på 

företagets har fått vara med och tycka till, angav chef 3.  

 

Under intervjuerna framgick det att när boken var färdigställd så satte sig Vd:n ner med 

varje medarbetare för att gå igenom boken. Fortsättningsvis sa chef 3 att när boken togs 

fram fick även alla anställda vars ett exemplar som vi skulle signera, vilket innebar att 

det som stod i boken ska följas, och genom att signera gav man sitt godkännande. Vi 

fick även veta att när det var dags för signering så var det en medarbetare som inte ville 

skriva under med sitt namn och det medförde att personen i fråga inte längre är anställd 

på företaget.  
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Chef 6 hävdade att det finns andra företag där Vd:n sitter själv och skriver ihop något 

och sedan gör det till en ”jätteflashig, snygg bok” av det som beskriver verksamheten. 

Eftersom alla medarbetare har fått vara med och ta fram boken tror chef 6 att det känns 

extra gott för varje medarbetare att känna igen sig och känna vafan det där är det vi 

själva som gjort. Vidare menar chef 6 att boken förmedlar en gemensam syn på 

verksamheten och få anställda att “comitta” sig till bokens innehåll. Enligt chef 6 är det 

som står i boken ingen “rocket science, utan det handlar om sunt förnuft” och som lag 

måste alla på företaget dra åt samma håll.  

 

Även chef 2 refererade till företaget som ett lag och sa att företagets fundament är 

“lagarbete och respekt”. Boken handlar också om att göra saker enkelt, och försöka 

återanvända saker, vilket gör att boken har en småländsk anda beskriver chef 2. Vidare 

angav chef 2 att utöver boken som har tagits fram av fallföretaget, har även koncernen 

tagit fram en bok. Det är en bok som samtliga Vd:ar för koncernen har skrivit och den är 

relativt lik boken som företaget själva har konstruerat. Däremot var boken som 

koncernen tagit fram större än den bok som fallföretaget själv skapat.  

 

Under intervjutillfällena fick vi även reda på hur varje chef använder boken i deras 

dagliga arbete. Chef 3 sa att boken användes flitigt den första månaden, men att boken 

har använts mer sällan den sista tiden, eftersom alla vet vad den symboliserar. Samtliga 

anställda vet vad som står i boken, och sällan behöver man visa exakt vad som står när 

någon har gjort fel berättade chef 3.  

 

Chef 5 hävdade, som flera av de andra cheferna, att boken innehåller sunt förnuft. Chef 

5 sitter inte och visar innehållet i boken för anställda, även om det kanske skulle 

behövas.  Boken är något samtliga på företaget ska leva efter och chef 5 tyckte inte att 

den ska användas som en läxbok. Boken är en förutsättning för att kunna jobba här, så 

den är jätteviktig. Chef 1 svarade snarlikt och hävdade att boken främst kan användas 

vid diskussion med någon anställd, eftersom boken kan hjälpa oss hur vi ska tänka och 

agera mot varandra. Både chef 1 och chef 3 refererade till boken som ett verktyg och 

hävdar att den är ett jättebra verktyg i ledarskapsrollen. Chef 2 sa skämtsamt att boken 

kan användas för att slå den i huvudet på dem som inte gör rätt och brister ut i skratt för 

att sedan bli allvarligare och förklarade att: 
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“Nä men man kan säga det ’hur var det nu… vi skulle respektera varandra, vi ska inte 

prata med varandra bakom ryggen, utan prata med varandra istället’ står det här och 

vi ska utvecklas ständigt. Vi är en lärande organisation. Vi ska hela tiden lära oss. Vad 

lärde vi oss av förra projektet när vi gjorde den här produkten? Vad tar vi med oss in 

nu? Vad ska vi tänka på när vi köper in nästa monteringsmaskin? Liksom som att vi 

använder den erfarenheten vi har i huset och att vi förmedlar det vi kan” (Chef 2) 

 

4.4.3 Symboliskt ledarskap  

Då vi är inlästa på symboliskt ledarskap, dess definitioner och betydelse kunde vi 

identifiera symboliskt ledarskap utifrån chefernas svar om ledarskap. Genom att ha 

samtalat om ledarskap vid förändring med cheferna kunde vi därmed koppla deras svar 

till symboliskt ledarskap, innan vi började ställa frågor om det. Det gjorde att vi enklare 

kunde hjälpa cheferna att förstå våra frågeställningar om symboliskt ledarskap, genom 

att försöka ge konkreta exempel utifrån deras egen verklighet.  

 

I förgående tema, ledarskap vid organisationsförändring, samtalade cheferna om hur 

dem utövar sitt ledarskap i praktiken och vad cheferna egentligen gör. Under samtliga 

intervjuer kom företagets bok, som vi pratat om tidigare, på tal. Vi frågade därför 

cheferna hur de använder boken i den dagliga verksamheten. Efter att vi frågat om 

bokens funktion, ville vi även fråga samtliga chefer om boken uppfattas som en 

symbolisk handling. Chef 1 reflekterade lite över detta och gav boken en religiös 

betydelse:  

 

“[...] samtidigt så står den för något, varför vi är här, vad vi gör här, varför och på 

vilket sätt vi ska göra det så den är väl nästan som en bibel eller handbok som gör att 

det blir extra tydligt. [...] Bilden är ju en symbol och när man visar den så blir det ju 

som en symbol. [...] Jag har sätt det som ett verktyg men det blir nog som en symbol” 

(Chef 1) 

 

Även de övriga cheferna som vi intervjuade höll med om att boken är en symbol för 

företaget och att boken har en symbolisk betydelse för samtliga anställda. Chef 2 angav 

att boken har en symbolisk betydelse, eftersom det alltid pratas om vägen framåt. 

Vidare sa chef 3 exempelvis att boken ofta förekommer i sammanhang där anställda 
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pratar om boken metaforiskt, främst genom att prata om att “hoppa på tåget”. Chef 3 sa 

fortsättningsvis att genom att signera boken visar det att “jag är med på tåget”.  

 

I samband med boken tog även några av cheferna upp specifika uttryck som återfinns i 

boken. Bland annat pratade chef 2 och chef 3 om uttrycken rätt från mig och gå och se, 

där de sa att dessa uttryck används ofta i organisationen. Cheferna förklarade att rätt 

från mig handlade om att det material som anställda inom organisationen lämnar ifrån 

sig ska vara korrekt, och att varje anställd ska ta ansvar för om materialet är felaktigt. 

Fortsättningsvis angav chef 2 ett praktiskt exempel av gå och se där chef 2 menade att 

de som sitter på kontorsavdelningen inte kan tro massa saker om hur operatörerna på 

produktionen har det, utan det handlar om att ta reda på ifall saker och ting är som man 

tror. Därför bör anställda gå och titta på hur saker och ting fungerar innan det gör vissa 

antaganden om andra avdelningar förklarade chef 2.    
 

Vidare visade chef 4 och chef 6 med gester att boken var lätt att ta fram i olika 

situationer eftersom den representerar vad de kommit överens om och att samtliga på 

företaget är medvetna om det. Chef 6 utvecklade och sa att boken även är en påminnelse 

för en själv och uppmuntrar sina medarbetare till att säga till ifall chefen själv inte följer 

det som står. Chef 6 sa även följande med ett brett leende och avslutade med ett skratt: 

 

“Det är underbart när det kommer någon och säger ’men du, vi har ju kommit överens 

om detta’, ’ja, du har helt rätt, du har helt rätt jag ber om ursäkt’. Det är ju så den ska 

användas. Det gäller lika mycket mig som någon annan […].” (Chef 6) 

 

Vi valde även att ställa mer abstrakta frågor till cheferna om hur och varför de använder 

vissa symboler. Samtliga chefer tyckte att symboler kan hjälpa och underlätta för 

anställda, speciellt vid kontinuerlig förändring. Chef 5 sa följande om varför symboler 

är viktiga för anställda: 

 

“[...] det är på något sätt skapar det en samhörighet och att alla har samma 

förutsättningar eller samma regler och krav, att man ska göra något ihop för att nå 

framgång. Ja, det är viktigt” (Chef 5) 
 

Även chef 1 betonade att symboler kan skapa någon form av samhörighet och samsyn 

för anställda, vilket chefen tycker är viktigt. Här tyckte chef 1 att boken är användbar då 
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den kan tillämpas i olika situationer och att den gäller för alla, även för ledningen. Om 

inte ledningen följer boken, varför ska jag då göra det sa chef 1, som uttryckte att boken 

i så fall skulle tappa sin betydelse. Chef 1 påpekade även att boken framförallt är en 

trygghet, men att den också fungerar som ett hjälpmedel för alla parter som jobbar på 

fallföretaget, och främst med tanke på att företaget genomför så många förändringar.  

 

Däremot anser chef 3 mer konkret att boken är det som främst underlättar och hjälper 

anställda. I dessa fall, anser chef 3, är boken bra att hänvisa till vid förändring då den 

förklarar varför vi genomför förändringar på företaget. Chef 3 tyckte att det var jättebra 

eftersom alla är överens om boken och att de ska “gå åt detta hållet”. Däremot, när det 

gäller symboler generellt sätt, anser chef 3 att symbolens funktion i form av ett 

hjälpmedel, beror på från person till person, och säger följande:  

 

“En del vill ju inte förändras och då har det nog ingen betydelse vad man plockar fram 

egentligen.” (Chef 3) 

 

Under samtalet om symboler med chef 2 tog denne upp en av produkterna som företaget 

tillverkar, tittade på den och sa: 

 

“Ja, alltså jag tror att man kan känna stolthet.” (Chef 2) 

 

Vidare uttryckte chef 2 hur viktig företagets produkt är som symbol. Vid flera tillfällen 

under intervjun med chef 2 kom diverse historieberättelser om vilken stolthet som 

upplevs när en produkt är färdigställd.  

 

Precis som chef 3, tyckte även chef 6 att en symbol kan ha en hjälpande funktion, men 

att det måste finnas en mening eller underton i den. När en symbol betyder någonting 

och har en djupare mening kommer det få en verkan menar chef 6, oavsett om det är 

tunga eller enkla saker. Chef 4 tror också att symboler kan hjälpa att förtydliga och 

förenkla saker. Enligt chef 4 är företagets principer grundläggande och det är viktigt att 

även tänka framåt och menade på att principerna kanske ska vara självklara i framtiden. 

Då principerna finns med på tavlan som hänger i entrén, avslutade chef 4 med något 

som fick oss alla tre att skratta: 
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“Ja, vissa kanske tycker att det ska bli så självklart så småningom, så då kan vi inte ta 

bort men lyfta fokus på en annan. Så på så sätt kanske en tavla som symbol kan bli … ja 

vi missade lite det där med att det faktiskt kan gå att ändra, fast det är ju bara att köpa 

en ny” (Chef 4) 

 

Samtliga chefer fick även beskriva en symbol under intervjutillfällena, och vi fick 

väldigt varierande svar. En chef valde att inte svara på frågan, eftersom chefen upplevde 

denna fråga som abstrakt, vilket vi kan förstå. Vi försökte på olika sätt förklara och ge 

exempel på vad en symbol kan vara, men chefen valde ändå att avstå från att besvara 

frågan, då personen i fråga kände sig alldeles för osäker.  

 

Generellt sätt under temat symboliskt ledarskap hade en del av cheferna lite svårt att 

besvara de frågor som vi ställde, vilket inte kom som en överraskning för oss då vi är 

medvetna om att ämnet är relativt abstrakt. Under intervjutillfällena gav vi exempel och 

drog paralleller med välkända företag och försökte på så sätt förklara vad vi menade för 

cheferna som gav intrycket av en förvirrad känsla.  Efter att vi hade förklarat och gett 

exempel kunde nästintill alla chefer besvara våra frågor. Vi upplevde därför en 

problematik när vi ställde frågor på temat symboliskt ledarskap.  

 

Chef 3 försökte beskriva och förklara symboler som bilder genom att ge ett exempel 

från fallföretaget. Anställda på företaget har ofta stormöten, vilket innebär att nästan alla 

anställda är samlade på ett möte, enligt chef 3. Just här brukar vi prata om tåget sa chef 

3, och när vi får syn på ett tåg brukar vi säga att vi ska ut på en resa när vi har 

åstadkommit våra mål. En symbol blir därför något positivt, förklarar chef 3, eftersom 

vi får en belöning när vi jobbat på bra.  

 

Chef 2 upplevde en symbol som någonting som finns överallt, och sa att det finns 

många sporttokiga på arbetsplatsen, så lagarbete är något som de pratar om hela tiden. 

Vidare sa chef 2 att en symbol kan vara de produkter som företaget producerar, för de 

får ju se produkterna på sin plats när de är klara. Den färdiga produkten blir därför en 

symbol, eftersom man tänker att det här har vi faktiskt gjort. Chef 2 uttryckte därför att 

det är viktigt att personalen får se den färdiga produkten, så att de kan känna stolthet ute 

i butikerna. När chef 4 skulle förklara vad en symbol är sa denne skrattandes: 
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“Tänker jag tråkigt då, så är ju symbol en varningsskylt. Så är det ju det men annars 

är… Som jag tänker, min chef då är väl ingen symbol. Min chef är en förtroendesymbol, 

någon man tror man kan lita på, det känns som en trygghetssymbol, eller så det kan ju 

vara personer eller befattning med ju” (Chef 4) 

 

Fortsättningsvis angav chef 4 att symboler kan förstärka olika saker för anställda och är 

därför bra att använda i sitt ledarskap. Enligt chef 4 kan symboler ha en positiv 

påverkan på medarbetare och anställda vid förändring, förutsatt att symbolen förknippas 

med något positivt. Det som är bra för en individ kan vara dåligt för en annan, därför 

beror huruvida påverkan är positiv eller inte på själva individen uttryckte chef 4.  

 

Även chef 6 kopplade symboler med trygghet och påstod att de kan hjälpa vid 

förändring. Chef 6 angav att symboler kan hjälpa anställda att lättare förstå varför de 

gör vissa saker, eller genomför vissa förändringar och menade att företagets bok kan 

underlätta den kopplingen. Enligt chef 6 representerar en symbol därför något som 

människor förstår sig på och har betydelse. Symboler har en mening, en undertext och 

kan ses som ett sätt att skapa effektivitet men också något som människor kan samlas 

kring gemensamt menar chef 6. Vidare förklarade chef 6 symbolens funktion i 

praktiken.  

 

“Jag tror att det är bra i någon mening, för att det får folk att förstå på ett annat sätt i 

vissa situationer. Att använda symbolik för att få folk att lättare snappa, att lättare 

förstå, att lättare kunna relatera och koppla till sig själv. Det är ju i min mening, det är 

ju syftet, eller så man kan använda symboliskt ledarskap” (Chef 6) 

 

Under intervjutillfällena uppmärksammade vi även att de flesta av cheferna använde sig 

av historieberättelser och skämt frekvent. Chef 1 angav att berättelser och skämt är 

något som chefen använder hela tiden. Det är något som kan ge en trygghet men också 

energi, enligt chef 1. Chef 3 angav däremot att skämt och berättelser är något som 

förekommer då och då.   

“Alltså jag kan nog ofta ta upp saker som jag har varit med om, eller saker som har 

hänt där jag har jobbat tidigare just för att förtydliga vissa saker” (Chef 3) 
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Fortsättningsvis förklarade chef 3 att historieberättelser ofta innehåller misstag som man 

har lärt sig av, men också tidigare erfarenheter, både positiva och negativa händelser. 

Även chef 5 använder sig av historieberättelser för att kunna jämföra olika händelser, 

men också för att kunna dra paralleller utifrån tidigare erfarenheter. Chef 6 skrattade när 

historieberättelser uppkom under intervjutillfället, och sa följande:  

“Ja, alltså, det är klart jag gör det men på något sätt, … på ett ärligt sätt då. Jag 

försöker dra paralleller till händelser i mitt liv kanske, eller andra företag som har 

lyckats på något speciellt sätt, och försöka hitta liknelser [...]. Men det gör jag liksom 

för att ytterligare beskriva någonting kanske, om det är svårt att ta till sig någonting 

som är komplext, så måste man ju ändå försöka måla upp det på flera olika sätt så alla 

förstår. Man behöver säga saker ibland, på helt olika sätt då för att alla ska förstå. För 

det så krävs symbolik, det krävs lite historier kring det” (Chef 6) 

 

Chef 3, 5 och 6 angav kortfattat att historieberättelser och skämt kan användas för att 

skapa en förståelse för anställda vid förändring. Chef 1 skiljde däremot mellan snälla 

och elaka eller otäcka berättelser. Det måste vara snälla historieberättelser sa chef 1 som 

då kan fungera för att kunna skapa någon form av förståelse för anställda. Chef 4 

uttryckte också att berättelser är ett bra sätt att förmedla förståelse för förändring men 

att skämt är det som chef 4 använder mest och gör det för att bidra till en god stämning 

på företaget. Vidare relaterade chef 4 till sig själv och sa att det även berättas historier 

när man själv har gjort något som kanske inte var så smart. Chef 4 menade att genom att 

bjuda på sig själv när man gör fel så tycker andra inte att man är någon gnällig person 

som aldrig gör fel, för fel gör ju alla skrattade chef 4.  

 

Om det är något som är underförstått men som inte kan sägas rakt ut, sa chef 2 lite 

skämtsamt att historier och skämt kan användas för att få den andra att fatta poängen. 

Även historieberättelser kan användas för att förtydliga någonting sa chef 2 och kan 

därför skapa en förståelse hos anställda för förändring. Vidare gick chef 2 tillbaka i 

tiden och berättade om skillnader i teknologin och hur det såg ut förr i tiden. Chef 2 

berättade att det är jättehäftigt när man blickar tillbaka på de förändringar som skett de 

senaste 20-30 åren bara inom mobiltelefonin. Återigen tog chef 2 upp sina barn som 

exempel och sa att de är uppvuxna med mobiltelefoner medan en annan levde utan.  
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Under samtalen försökte vi få fram ifall det finns någon person kopplad till företaget 

som det berättas historier eller myter om, eller om någon eller några personer beskrivs 

som hjälte. Chef 1, chef 4 och chef 5 kom att tänka på en gammal Vd och tidigare ägare 

som det ibland pratats om. Anställda nämnde ofta att det var bättre på den tiden, och att 

allting flöt på bra. Sedan efter ett tag kom det en ny Vd, som främst skapade 

engagemang och trivsel, men Vd:n gjorde också så att företaget utvecklades starkt, 

enligt chef 1. Dessa två hör man däremot inte mycket om längre, det har varit mindre nu 

den sista tiden, vilket är ett bra tecken tyckte chef 1. Chef 5 sa i enlighet med chef 1 att 

det tidigare funnits en före detta ägare till företaget som folk brukade prata om, men att 

chef 5 själv aldrig träffat personen. Chef 4 har heller inte träffat den tidigare Vd:n men 

har bara hört positiva saker om personen. Det brukar sägas att den gamla Vd:n chansade 

rätt mycket och att “han kände på sig när det var en bra affär”. Lite skämtsamt 

avslutade chef 5 med att säga att det inte direkt är en Kamprad figur som det brukar 

pratas om, men det förekommer ofta historier och anekdoter om tidigare anställda.  

“[...] ett exempel var att den tidigare Vd:n [...] ibland blir det väldigt liksom petigt, 

detaljer, om det är någon liten plutt som man knappt ser, och då sas alltid när det 

gnälldes på kvaliteten, att det är inte flygplansdelar vi gör. Alltså man får ju sätta det 

lite i perspektiv till vad det är vi pysslar med och hur noga vi ska vara. Det är inte alltid 

rätt, men ibland så får man, tänker man ändå till att det inte är hela världen“ (Chef 5) 

Samtalet om tidigare anställda, historier och myter fick oss att komma in på frågorna 

kring hjältar och hjältinnor. Här uttryckte cheferna lite olika åsikter. Chef 4 beskrev sin 

chef, kanske inte som en hjälte, utan förebild som är hjälpsam och tillmötesgående, 

samt utvecklande och en person man kan lära av. Fortsättningsvis hade chef 4 därmed 

en uppfattning av att en hjälte är en person som är lärande och stöttande. Företaget har 

en stark och bra ledare, beskrev chef 4 som angav att det är jätteviktigt annars hade det 

lätt blivit tråkigt. Chef 2 och chef 5 sa att de gör saker tillsammans på företaget, som ett 

lag, och de tycker heller inte att någon på företaget utmärker sig som en hjälte eller 

hjältinna.  

Chef 3 och chef 6 uttryckte däremot negativa konsekvenser utav att ha någon form av 

hjälte på ett företag. Båda cheferna lutade sig lite bestämt bakåt när vi pratade kring 

ämnet. Den ene chefen reagerade starkare i och med att chefen såg upprörd ut. Den 

andra chefen reagerade också på vår frågeställning, men såg däremot inte lika upprörd 

ut. Vidare angav chef 3 att denna uppfattning inte alls stämmer överens med chefens 
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egna. Utan istället ser chef 3 ledarskapsrollen som ett jobb och ett ansvar som man har, 

och vill därmed absolut inte bli förknippad med en hjälte.   

“Det här med hjälte, det tycker jag, jag vet ju hur det var här tidigare [...] det var inte 

ledare utan man hade vissa personer som man såg som hjältar för det kunde fixa allt. 

Jag tycker inte om det alls. [...], det var bara en person som kunde göra det och då är 

man väldigt sårbar och illa ute. Så jag vill ju sprida detta så att så många som möjligt 

ska kunna så många grejer som möjligt. Så jag är inte alls för det här att man ska se det 

som hjältar” (Chef 3) 

Chef 1 uttryckte sig både positivt och negativt om det här med hjältar och hjältinnor. 

Det är inte alltid ledningsgruppen som är initiativtagare till mer omfattande 

förändringar, det kan ju vara att en anställd som har kommit på idén. Däremot, om det 

är Vd:n som har tagit ett beslut och driver en förändring, då ser chef 1 Vd:n som en 

hjälte, eftersom Vd:n har fått med sig alla anställda inom företaget. Slutligen sa chef 1 

att alla hjältar eftersom det är dem som gör jobbet.  

“Det är ju inte alltid bara en person som gör jobbet va, men det är ju ändå någon som 

tar initiativet och driver förändringen” (Chef 1) 

Under intervjutillfällena fick vi även veta att företaget håller stormöten varje kvartal. På 

dessa stormöten deltar samtliga anställda, men det är Vd:n som går igenom företagets 

prestationer och resultat de senaste månaderna, sa chef 5.  

Flera chefer berättade att varje månad utses de personer som gett bäst förslag på hur 

företaget ska utvecklas. Vid varje stormöte lyfter företaget fram de personer som haft 

bäst utvecklingsförslag de senaste månaderna. Däremot på stormötena, brukar företaget 

lyfta fram arbetsgrupper men också personer som presterat bra. De individer eller 

grupper som får en utmärkelse får gå upp och ta emot applåder och sedan även ta emot 

sitt pris. Enligt de flesta cheferna kan det exempelvis vara biobiljetter, en middag på 

restaurang eller biljetter till ett sportevenemang. Chef 2 sa under intervjutillfället att det 

finns så många sporttokiga människor på företaget, så det är nästan bara biljetter till 

någon form av match som delas ut. Under samtalen med cheferna uttrycktes lite olika 

åsikter om vare sig det är bra eller inte att företaget utmärker och uppmärksammar 

enskilda anställda på detta vis.  
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Chef 3 uttryckte sig negativt kring sättet som anställda blir uppmärksammade, speciellt 

eftersom det oftast bara är en person från en arbetsgrupp som får en utmärkelse, vilket 

gör att övriga personer i arbetsgruppen nedvärderas. Chef 3 sa också att det är viktigt att 

uppmuntra anställda när dem har gjort något bra, jag försöker själv göra det med min 

arbetsgrupp, men jag tycker inte att dem behöver uppmärksammas vid stormöten för 

deras prestationer. Samma dag som intervjun gjordes skulle chef 3 bjuda sin 

arbetsgrupp på lunch för att visa att dem har gjort ett bra jobb under veckan. 

Fortsättningsvis sa chef 3: 

“Jag tycker inte att man behöver gå ut till alla och tala om vad duktiga vi är, för alla 

dem andra avdelningarna är också duktiga” (Chef 3) 

Chef 5 tyckte att det är viktigt att lyfta fram personer som gör ett bra jobb. Däremot det 

här med att utmärka anställda vid stormöten är mer en kul grej, angav chef 5. Chef 4 sa 

också att det är roligt att utmärka individer så att de får känna att de har presterat bra. 

Chef 4 blev däremot självkritisk och sa:  

“För det har jag fått på mig att jag är dålig på att ge beröm, eller dålig men att jag 

måste bli bättre på det. Så jag har gett beröm några gånger. Jag ger väl inte beröm 

bara för att, det kommer inte naturligt, det är något jag fått öva på och försöka ha i 

åtanke. Så personligen försöker jag säga ’bra gjort’ eller stötta, ibland skickar jag bara 

ett mail liksom ’vad bra du sa det’, ’vad tydligt’, om dem har gjort något bra” (Chef 4) 

Även chef 1 tyckte att utmärkelser är något som mer och mer har fått en positiv respons. 

Däremot vill chef 1 gärna lyfta fram grupper istället för individer och sa följande: 

“Det är viktigt att trycka på att vi har åstadkommit något tillsammans. Det är laget som 

gör det, jag är en lagspelare” (Chef 1) 

Fortsättningsvis uttryckte chef 1 att det inte alltid behöver vara biljetter till något 

evenemang som utdelas, ibland firar vi med tårta eller mat. Förra gången som vi firade 

med tårta var när vi hade lyckats med något projekt, det tycker jag är bra, sa chef 1. 

Företaget brukar även fira med tårta eller mat vid exempelvis födelsedagar. Vidare 

berättade chef 1 att när anställda inom företaget uppnår vissa mål läggs det 500 kronor 

per månad i en gemensam pott, och det blir ju som en typ av feedback att man har 

presterat bra, vilket ökar drivkraften hos anställda, men det ger också någon form av 

uppmuntran.  



  
 

 71 

Under intervjutillfällena samtalade vi även om meningsskapande. Vi hade förväntat oss 

att cheferna skulle ha svårigheter med att förstå dessa abstrakta frågor om 

meningsskapande, men vi blev positivt överraskade då cheferna inte alls hade svårt att 

svara. Chef 5 angav att samsyn är viktigt inom företaget, annars kommer man ingen 

vart. Samsyn kan därför skapa någon form av delaktighet för anställda. Chef 1, chef 3 

och även chef 4 var inne på samma tanke som chef 5, och chef 3 angav att en gemensam 

förståelse är viktigt för att en arbetsgrupp ska kunna fungera. Det är därför viktigt att 

alla förstår varandra och att alla är med på banan, angav chef 3. Chef 1 sa ungefär 

samma sak, och tryckte främst på att allting blir lättare om man har en gemensam syn på 

saker och ting. Det gör att alla vet vad som förväntas av varandra, därför blir det 

enklare, sa chef 1. Enligt chef 4 är det jätteviktigt med samsyn. Det är viktigt att se på 

saker och ting likadant och ha förståelse. Chef 4 gjorde en paus på några sekunder och 

tittade sedan frågande på oss och sa “det är väl ingen som tycker meningsskapande är 

dåligt eller?” och skrattade sedan.  

Chef 2 berättade om ett par tillfällen då chefen bad en medarbetare som tidigare jobbat 

på företaget att hålla koll på en av maskinerna under en vecka men fick ingen 

återkoppling. Därefter bad chef 2 återigen den anställda att hålla koll en av maskinerna 

och varför det var viktigt för chefen. Medarbetarens svar blev då ”ja men hade du sagt 

det från början så hade jag ju, klart jag gör det!” och chef 2 hävdade därför att det är 

viktigt att förklara meningsfullheten i det man ska göra eller ber någon annan att göra. 

Chef 2 menar att det är viktigt med förståelse och att om man förklarar varför man gör 

vissa saker och då finns förståelsen där.  

Vi frågade även samtliga chefer om hur de ser på meningsskapande vid förändring och 

vad de själva gör för att skapa mening. Chef 6 sa att det är svårt att genomföra 

förändring om man själv inte kan svara på varför och om man lyckas få andra att förstå 

varför blir resan lättare. Chef 6 fortsatte med att säga att företaget kommer lyckas bättre 

om samtliga anställda förstår anledningen till varför saker och ting görs, resan blir 

därför lättare på något sätt. Däremot uttryckte chef 6 att meningsskapande vid 

förändring mer handlar om logik än symbolik. Chef 1 betonade mer vikten av att alla 

ska känna mening vid förändring och uttryckte det på följande sätt:  

“Vi är alla delaktiga, vi är ju alla en del i allt vi gör. Och om vi inte känner mening så 

brister engagemanget och intresset och det blir då en svag länk i verksamheten men då 

är det en svag länk för alla” (Chef 1) 
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Chef 5 sa däremot att vikten av att förstå meningen med de förändringar som genomförs 

beror på hur pass omfattande förändringarna är. Om det till exempel är en stor 

förändring är det kanske mer väsentligt att anställda förstår meningen, annars kan det 

förstöra drivkraften hos anställda, enligt chef 5. Då skulle förändringen troligtvis bli en 

“snackis” bland anställda, eftersom de inte förstår meningen eller innebörden med 

förändringen. Chef 3 svarande på ett lite annorlunda sätt, mer utifrån sig själv, än övriga 

chefer. Chef 3 sa att det är viktigt att chefen kan förklara för sina anställda om varför 

företaget genomför förändringar och därför är ens egen förståelse viktig.  

“Ja det är väldigt viktigt eftersom det oftast är min uppgift och se till att andra gör det 

som vi har sagt. Då måste ju jag känna att jag tror på det här så ofta förmedlar inte jag 

någonting förrän jag är 100 procent säker på att det här kommer att gynna oss” 

 (Chef 3) 

Chef 2 sa att det måste finnas någon mening för en själv vid förändring och berättade 

om ett tillfälle då chefen gjorde en arbetsuppgift som ingen kommenterade eller ens 

kollade igenom. Om chef 2 blir ombedd att exempelvis fylla i en bunt papper måste det 

finnas någon mening med det, precis som den före detta anställda chefen tidigare 

berättade om.  

Enligt chef 4 är det jätteviktigt med att känna någon form av mening vid förändring då 

chefen själv egentligen inte tycker om det. Det är viktigt att inte bara ändra för 

ändrandets skull uttryckte chef 4. Genom att förklara varför man gör vissa saker tror 

chef 4 att det kan hjälpa anställda att känna mening och angav att det optimala hade 

varit att kunna ha en konversation med samtliga berörda anställda om förändringarna 

men tyvärr finns det inte alltid tid för det. Fortsättningsvis förklarade chef 4 att det är 

viktigt att få upp engagemanget hos anställda, vilket är grunden för att få med hela 

organisationen, och utan symboler och meningsskapande skulle det bli ganska tråkigt.  

Den tanken delas också av chef 6 som uttryckte mening som en central aspekt vid 

kontinuerlig förändring och vikten av att anställda går till jobbet inte bara för pengarna. 

Vidare menade chef 6 att förståelsen för varför man gör vissa saker men också vad det 

innebär för varje enskild medarbetare är av betydelse. Därför är meningsskapande en 

jätteviktig del av förändring enligt chef 6.  
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“Om man inte känner mening med att utföra en viss sak eller utföra ett visst jobb, vad 

är då syftet? Då gör man det bara för överlevnad, bara för överlevnad. Det är ju klart 

att överlevnad är en viktig del och många går nog hit för sitt levebröd så att säga, men 

om det bara är det då tycker jag att då har vi nog misslyckats som ledare. Jag vill ju 

skapa något mer, något högre värde, att tillhöra någonting, att vara med på en 

gemensam resa någonstans. Jag vet inte om det är svar på frågan, men jag tycker det är 

jätteviktigt att skapa en meningsfullhet med det vi gör, som inte bara handlar om 

pengar” (Chef 6) 

 

Fortsättningsvis försökte chef 6 förklara vad som menas med fallföretagets resa, och sa 

följande: 

 

“En symbol kan man säga… det är ju en fysisk resa vi ska göra också. Den har vi börjat 

beskriva, folk vet inte än vart vi ska men det finns bilder på vad det ska innebära, vad 

det är för typ av resa vi ska göra” (Chef 6) 

4.5 Sammanfattning av symboler 

Utifrån det sammanlagda empiriska materialet har vi uppfattat att cheferna använder sig 

av olika symboler vid förändring. Genom att presentera vilka symboler som vi har 

uppmärksammat utifrån den presenterade empirin, kommer det underlätta vår tolkning 

av materialet. De verbala symbolerna som vi uppmärksammade är: ord såsom lag och 

lagarbete, tydlighet och sunt förnuft, men också metaforer som kompass, resa och tåg. 

Vi lade också märke till uttryck som gå och se och rätt från mig, men också chefernas 

kroppsspråk. Vidare förekom även historieberättelser, myter och skämt som verbala 

symboler. De materiella symbolerna som vi uppmärksammade är boken, tavlan, 

produkter, belöning och utmärkelser samt klädsel. Slutligen lade vi märke till följande 

handlingssymboler: utbildning, möten, stormöte och firande. Utöver dessa 

symbolkategorier, förekom även ledaren som en hjälte och symbol men inte i lika stor 

utsträckning som övriga symboler. Det är främst dessa symboler vi uppmärksammat 

och därför kommer vi att tolka ovan nämnda symboler och gå in på dessa djupare i 

nästa kapitel. Vår uppfattning är därför att symbolerna utgör pusselbitar, och i 

tolkningen kommer vi därför att koppla an till dessa pusselbitar, vilket tillsammans 

utgör en helhet.  
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5. Tolkning  
 

För att kunna besvara vår frågeställning, “På vilket sätt använder chefer symboler och 

meningsskapande vid kontinuerlig organisationsförändring?”, presenteras vår tolkning 

genom att väva samman presenterade teorier med empiri. Tolkningen görs utifrån den 

hermeneutiska cirkeln, vilket innebär att vi fokuserar på förståelsen av del och helhet. 

Först introduceras vår första förståelse av företaget som en helhet. Sedan redogör vi 

för vår förståelse av företagets delar, det vill säga cheferna och avdelningarna. Denna 

tolkning presenteras under rubrikerna kontinuerlig organisationsförändring, symboler, 

meningsskapande och symboliskt ledarskap vid kontinuerlig organisationsförändring. 

Slutligen presenteras vår utvecklade förståelse i samband med en sammanfattning av 

tolkningen.  

5.1 Vår första förståelse 

Tanken är att denna rubrik ska sammanfatta vår första förståelse som vi hade av 

företaget som en helhet. Förståelsen utgår främst från introduktionsmötet vi hade med 

företagets Vd. Vi vill redogöra för vår första förståelse för att sedan förklara vår 

tolkning av företagets delar genom symboler, meningsskapande och symboliskt 

ledarskap. Detta för att vi sedan, efter tolkningen, ska kunna redogöra för vår utvecklade 

förståelse av företaget som helhet, vilket vi kommer presentera tillsammans med en 

avslutande tolkning under rubrik 5.6.  

 

Innan introduktionsmötet med Vd:n visste vi relativt lite om fallföretaget. För oss var 

det avgörande att ta reda på ifall företaget verkligen genomför kontinuerliga 

organisationsförändringar, för att vi skulle kunna svara på vår problemformulering och 

syfte. Företagets syn på förändring var också väsentlig för att studien skulle kunna vara 

genomförbar, eftersom studiens utgångspunkt är kontinuerlig förändring. Utifrån 

fallföretagets hemsida hade vi uppfattningen att företagets drivkraft är att ständigt 

utvecklas, därmed uppfattade vi att chanserna var stora att fallföretaget var lämpligt för 

vår uppsats. Under introduktionsmötet lät vi Vd:n berätta om deras syn på 

organisationsförändringar och Vd:n sa bestämt att förändring är ett måste för företaget i 

dagens samhälle. Tsoukas och Chia (2002) hävdar att förändring är organisationers 

normala tillstånd i dagens samhälle, vilket enligt vår tolkning är överensstämmande 

med det som Vd:n sa under introduktionsmötet.  Vd:n sa även att förändring är 
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nödvändigt för samtliga företag och om ett företag inte förändras eller utvecklas har 

dem inte mycket till framtid.  

 

Vd:n uttryckte även ett stort intresse för ledarskap under introduktionsmötet men vi 

hade svårt att förstå om det var Vd:ns eget intresse eller om det även låg hela 

organisationen varmt om hjärtat. Vd:n pratade om olika ledarskapsstilar och vad vi hade 

för uppfattningar om dessa, men också om ledarskapsstilarnas funktion i praktiken. Vår 

tolkning var därför att företaget jobbar mycket med ledarskap, och vi fick även 

uppfattningen av att Vd:n har en avgörande roll kring detta.    

 

Under introduktionsmötet var första gången vi kom i kontakt med fallföretagets bok. 

Vd:n visade oss sitt exemplar av boken och berättade under tiden vi kikade i den att det 

var företagets värderingar och riktlinjer för anställda. Då fick vi uppfattningen att boken 

inte var av någon större betydelse, utan att den endast var framtagen som ett rolig sak i 

verksamheten. Vår tolkning var att boken inte hade någon speciell funktion i företaget, 

utan att ledningen hade tagit fram boken som en guide till samtliga anställda.  

5.2 Kontinuerlig organisationsförändring  

I detta avsnitt är tanken att vi ska redogöra för studiens utgångspunkt, vilket är 

kontinuerlig organisationsförändring. Vi kommer därför förhålla oss till den kontext 

som företagets delar och helhet existerar i. Efter att vi hade besökt företaget under 

flertalet tillfällen fick vi uppfattningen att företaget har en stark idé om att de jobbar 

med kontinuerliga organisationsförändringar. Cheferna uttryckte att förändring är en 

stor del av den dagliga verksamheten i företaget och vår tanke är att vi ska tolka hur 

cheferna ser organisationsförändring samt vilka konsekvenser förändringsarbetet kan 

bidra med i organisationen genom att växla mellan en teoretisk och empirisk reflektion.  

 

Utifrån intervjutillfällena med cheferna fick vi uppfattningen att företaget har genomgått 

flertalet förändringar. Weick och Quinn (1999) menar att dessa förändringar kan variera 

i bland annat kvalitet och form. Cheferna berättade under intervjutillfällena att företaget 

har genomfört en rad olika förändringsarbeten under åren, och cheferna sa att förändring 

sker på olika nivåer i verksamheten och gav en del exempel. En del av de 

organisationsförändringar som fallföretaget genomfört är att byta ut chefer eller ändra 

befattningar. Det framgick även under intervjutillfällena att förändringar av 
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arbetsuppgifter och rutiner sker relativt ofta. Baserat på vad cheferna uttryckte under 

samtalen är vår tolkning att sedan den nuvarande Vd:n kom till företaget för två år 

sedan, har det blivit alltmer kontinuerliga förändringar. 

 

Dessa små organisatoriska förändringar som företaget har genomfört stämmer överens 

med vad bland andra Weick och Quinn (1999) förespråkar. Bridges (2009) hävdar 

däremot att förändring berör samtliga anställda i en organisation, och att det då kan 

handla om förflyttning av en tjänst eller omstrukturering. Cheferna pratade om att 

anställda gör förändringar i små steg, vilket vi återkopplar till Weick och Quinn (1999) 

som påstår att kontinuerliga förändringar sker ständigt på mikro-nivå. Varje individ på 

fallföretaget ingår i ett utvecklingsteam där de har uppsatta mål för varje anställd. Vår 

tolkning är därmed att företaget har en stark idé om att de genomför ett kontinuerligt 

utvecklingsarbete på samtliga nivåer i verksamheten.  

 

Under intervjutillfällena fick vi intrycket av att cheferna hade en enhetlig uppfattning 

om det förändringsarbete som företaget genomför, däremot uttryckte en av cheferna att 

det ibland är för mycket fokus på förändring. Samtliga chefer sa däremot att förändring 

är en nödvändighet för att företaget ska kunna vara konkurrenskraftigt på marknaden. 

Eftersom förändring i organisationen mestadels har ändrats sedan en ny Vd tillsattes för 

två år sedan enligt cheferna, är vår tolkning att Vd:n har bidragit till idén om att 

företaget har ett större fokus på förändring. Vd:n uttryckte att ett kontinuerligt 

förändringsarbete är en nödvändighet för att kunna bevara konkurrenskraften på 

marknaden, därför har vi uppfattningen att Vd:n förmedlar sin verklighet genom 

konstruktionen av förändring. Denna verklighet består av att förändring är ett måste för 

att företaget ska kunna överleva och därför spelar förändring en stor roll för 

verksamheten. 

 

Samtliga chefer var även överens om att vissa anställda inte är lika bekväma med 

ständiga förändringar och att det finns blandade känslor i organisationen kring detta. En 

av cheferna uttryckte även en svårighet att acceptera förändringar men sa samtidigt lite 

motsägelsefullt att förändringar kan vara roliga i företaget. Vi blev därför fundersamma 

när chefen uttryckte att förändring inte var något som hör till dennes personlighet. 

Chefen framhävde sig själv mer som en trygghetsperson, och vår tolkning är att genom 

olika symboler kan det ha skapats mening och trygghet som ändå gör chefen bekväm i 
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det ständiga utvecklingsarbetet. Vår uppfattning är att Vd:n och andra chefer troligtvis 

använder symboler och meningsskapande för att skapa en positiv attityd om 

kontinuerlig organisationsförändring.  

 

Vår uppfattning är att det troligtvis finns lite utrymme för övriga anställdas åsikter som 

berörs av kontinuerliga förändringar. Vi tror att individer som har arbetat på företaget en 

längre tid kan ha svårare att ta till sig det förändringsarbetet som genomförs. Bridges 

(2009) pratar om att chefer och anställda kan ha svårt för förändringar då det innebär att 

man måste släppa taget om något för att införa något nytt. Vi tror att de individer som 

har svårt för förändringar behöver mer tid att vänja sig. Därför ifrågasätter vi ifall 

samtliga förändringar som görs är nödvändiga, eftersom det verkar finnas anställda, 

däribland chefer, som inte förstår syftet med förändringar.  

 

Eftersom alla människor är olika, undrar vi vad som händer med chefer men också 

övriga anställda som inte tycker om förändringar och som har svårt att anpassa sig? 

Under ett av samtalen uttryckte en chef att det fanns en anställd som inte ville signera 

boken, och att personen inte längre jobbar kvar på företaget. Bridges (2009) påstår att 

det finns människor som tycker att förändring kan vara lika påfrestande som att mista en 

närstående. Utifrån egna erfarenheter vet vi att det kan ta lång tid att acceptera en förlust 

av en närstående. Vi ifrågasätter därför hur länge anställda och chefer som inte förstår 

sig på förändringarna kommer jobba kvar på företaget? 

 

Eftersom vi inte har intervjuat övriga anställda i verksamheten utan fokuserat på chefer, 

har vi ingen uppfattning om hur de övriga anställda upplever dessa känslor som kan 

uppstå i samband med förändring. Cheferna kunde därför inte redogöra för om anställda 

har upplevt sådana känslor som Bridges (2009) påpekar vid något tillfälle, utan istället 

uttryckte cheferna att det är viktigt att jobba med anställda för att få dem att förstå 

bakgrunden till varför förändringar genomförs. Däremot pratade ingen av cheferna om 

den bearbetning som anställda genomgår. Vi undrar därför ifall samtliga anställda på 

företaget, inklusive chefer, får det stöd som de behöver vid kontinuerlig förändring? 
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5.3 Symboler 

Vid insamlingen av det empiriska materialet har olika symboler kommit till uttryck. Vid 

flertalet tillfällen har även samma symboler varit återkommande, vilket gör att vi har 

kunnat tolka de symboler som varit förekommande. Vi kommer i detta avsnitt reflektera 

över de symboler som vi har tolkat att cheferna främst använder i den dagliga 

verksamheten, som karakteriseras av kontinuerlig organisationsförändring. För att 

kunna förstå företaget som en helhet kommer vi att tolka företagets delar genom 

symboliskt ledarskap, det vill säga genom symboler och meningsskapande. Symbolerna 

kommer att delas in efter de kategorier som vi presenterade i teorikapitlet; verbala, 

materiella och handlingssymboler. Precis som vi skrev i teorin har vi uppfattningen att 

ledare som hjälte och symbol passar bra in under samtliga kategorier, därför redogör vi 

för denna som en egen symbol. 

 

5.3.1 Verbala symboler 

Flera verbala symboler kom till uttryck under observationen och intervjutillfällena. Vi 

uppmärksammade därmed en del verbala symboler under de tillfällen som vi träffade 

cheferna, vilket vi kommer redogöra för nedan. Eftersom vi i det empiriska materialet 

har inspirerats av en etnografisk studie hjälpte det oss att tolka och reflektera över 

verbala symboler och kroppsspråk som kom till uttryck under intervjutillfällena, men 

även under observationen. Vi diskuterar även hur verkligheten fastställs i 

organisationen, speciellt vid kontinuerlig förändring, vilket även Alvesson och Berg 

(1988) förespråkar, genom att hävda att verkligheten i en organisation kan fastställas 

genom att använda verbala symboler. Nedan kommer vi därför att tolka följande verbala 

symboler: lag och lagarbete, tydlighet, sunt förnuft, kompass, resa, tåg, rätt från mig, 

gå och se, språk, kroppsspråk samt historieberättelser, skämt och myter.   
 

5.3.1.1 Ord och metaforer  

Morgan och Smircich (1982:262) anser att meningsskapande konstrueras i en 

organisation genom att använda verbala symboler såsom ord och uttalanden. Under de 

tillfällen som vi kom i kontakt med cheferna kunde vi tolka deras individuella ordval 

men också uttalanden. Vi har kunnat identifiera vissa mönster i chefernas ordval, men 

även uppfattat på vilket sätt cheferna skapar mening i organisationen genom att använda 

verbala symboler. Dessa mönster urartar sig i att cheferna använder liknande om inte 

samma ord och uttrycker därmed snarlika åsikter. Vi tolkar det som att cheferna har en 
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viss förförståelse för vissa begrepp och har sedan gemensamt konstruerat och kommit 

överens om vad de verbala symbolerna har för innebörd.  

 

Lag och lagerarbete var ord som upprepades av samtliga chefer under 

intervjutillfällena. Eftersom flertalet av cheferna är sportintresserade, och att flera 

anställda har varit aktiva inom någon lagsport, samt varit tränare för något lag, är vår 

tolkning att lagarbete har en stor betydelse för många av cheferna. Tolkningen baseras 

på att orden lag och lagarbete har funnits en längre tid inom företagsvärlden och 

betraktas som en del av den dagliga verksamheten på flera företag. Det är därför inte 

ovanligt att ord och uttryck från sportvärlden såsom lagarbete och laginsatser 

förekommer på arbetsplatser när anställda ska utföra olika arbetsuppgifter i grupp. 

Därför väljer vi att utesluta orden lag och lagarbete som metaforiska symboler eftersom 

vi anser att dem är så pass inpräglade i företagsvärlden och tas för givet, precis som 

inom sportvärlden.  

 

Under samtalen med cheferna fick vi därmed intrycket av att lag och lagarbete utgör 

väsentliga fundament, och att dessa tas på största allvar inom organisationen. Vi har 

därmed kunna utläsa ett mönster vid användningen av ordet lagarbete eftersom det är ett 

uttryck som används frekvent i organisationen. Chef 2 sa vid flertalet tillfällen att 

lagarbete är ett av företagets fundament. Vidare uttryckte chef 1, men också övriga 

chefer, att dem ser sig själva som en lagspelare, och att det är viktigt att uppmärksamma 

att vi gör saker och ting som ett lag. Vår tolkning av lagarbete är därmed att cheferna ser 

sig själva som lagspelare och att alla har sin del att fylla, vilket gör att alla på företaget 

hjälper varandra. Företaget uppfattas därför som ett lag, vilket utgör en helhet och att 

anställa är lagspelare som har sin roll att spela och utgör då delarna.  
 

Eftersom vi båda har erfarenhet från lagsporter under vår uppväxt har vi en viss 

förförståelse för begreppen lag och lagarbete. Det har gjort att vår tolkning av 

begreppen grundar sig i likande principer med det som och cheferna uttryckt. Ett lag 

består av lagspelare som alla har sin uppgift att utföra för att laget ska ha möjlighet att 

lyckas. Vår förståelse bygger på att alla måste göra sin del för att lagets prestationer som 

helhet ska kunna vara lyckosam och framgångsrik. Vi tror att det kan vara svårt för en 

individ som inte har erfarenhet av lagsporter i den meningen att jobba på ett företag där 

lagarbete är något som det pratas mycket om. Men så som vi tolkat cheferna är samtliga 
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anställda intresserade av någon typ av lagsport överlag, därav också anledningen till att 

de ger biljetter till något sportevenemang som belöning för bra genomfört arbete.  

 

Under samtalen med cheferna var tydlighet ett förekommande ord. Flera av cheferna 

påstår att tydlighet används i ledarskapet och att det är en viktig utgångspunkt, främst 

när det gäller verbala symboler. Vår tolkning är att ordet tydlighet genomsyrar 

organisationen och att det är ett viktigt fundament för att kunna förtydliga och förenkla 

saker och ting. Ordet tydlighet använder cheferna i samband med förändring och 

utveckling för att skapa en förståelse för andra anställda. Vi tolkar därmed att tydlighet 

används bland cheferna som en redogörelse när det gäller vad som ska göras. När 

cheferna säger tydlighet, förstår vi det som att något ska förklaras på ett enkelt sätt och 

det ska vara möjligt för mottagaren av budskapet att förstå.  

 

Vi tolkar att ordet tydlighet används i samband med förändring och ses därmed som en 

självklarhet bland cheferna. Utifrån detta tror vi att cheferna ser förändring som något 

komplicerat och svårförstått som behöver klarhet. Att tydlighet är något som nämns av 

samtliga chefer kan tyda på att det råder en komplexitet kring kontinuerlig förändring 

som behöver någon form av enkelhet. Vi tror att det är denna komplexitet kring 

organisationsförändring är något som King och Anderson (2002:227) syftar på.  

 

En annan verbal symbol som cheferna ständigt använder är sunt förnuft. Vår tolkning av 

ordet är att sunt förnuft har en självklar betydelse för cheferna, och att det innehåller 

något som egentligen inte ska behöva förklaras. Alla anställda ska ha en förförståelse 

för dess innebörd. Vår tolkning är att sunt förnuft är en social konstruktion, eftersom det 

fyller en gemensam förståelse för saker och ting. Flera chefer sa under intervjutillfällena 

att det som står i boken speglar sunt förnuft, vilket nämndes oftast i samband med 

boken.. Cheferna pratade om sunt förnuft som om det vore något naturligt för varje 

individ, som ska komma självmant och som inte ska behöva uttalas. Under 

intervjutillfällena och observationen fick vi intrycket av att samtliga chefer har en 

gemensam förståelse för innebörden av sunt förnuft och att det är ett ord som ofta 

används. Vår tolkning är att företaget har konstruerat begreppet och gett det en 

gemensam innebörd.  
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Utöver ord, var även metaforer en del av de verbala symboler som uppmärksammades 

under de tillfällen som vi träffade cheferna. Bolman och Deal (2012:318) hävdar att 

metaforer lägger vikt på detaljer som annars kan komma bort, vilket gör att det som 

ibland kan upplevas som främmande, kan göras bekant med hjälp av metaforer. Vd:n 

och chefernas användning av metaforer dök upp lite här och var under 

ledarskapsutbildningen men även under intervjutillfällena. De tre mest utmärkande 

metaforerna var kompass, resa och tåg.  
 

Vd:n pratade under ledarskapsutbildningen om att de nya ledarna skulle ställa in 

kompassen i samband med att Vd:n uppmanade cheferna att formulera egna principer 

och värderingar som kan vara användbara i deras ledarskap. Vår tolkning är att 

inställningen av kompassen ska fungera som en form av riktlinje för cheferna, och 

kanske som ett stöd i olika situationer. Metaforen kompass kan även tolkas som att 

företaget är på väg någonstans, där kompassen ska visa vägen. En sådan metafor kan 

betyda att företaget har en väg de måste gå och ett mål som de vill åstadkomma. En 

annan sak är att en kompass skulle kunna innebära att det finns hinder på vägen men att 

kompassen ska visa den rätta vägen till målet. I samband med att Vd:n nämnde 

kompassen under ledarskapsutbildningen uppmärksammade vi att de nytillsatta 

skiftledarna inte reagerade när metaforen kom till tals. Vi tolkar det som att de förstod 

med en gång vad Vd:n syftade på och att dem eventuellt hört uttrycket förut och kunde 

därmed relatera till det. Vi uppfattade däremot metaforen som en symbol direkt, vilket 

troligtvis har att göra med att vi är instuderade på ämnet, men också på att vi hade en 

observerande position.   

 

Flera av cheferna nämnde att de gör en resa med företaget, att dem är på väg 

någonstans. Chef 6 talade om företagets resa som något anställda kan känna tillhörighet 

till. Vi tolkar metaforen som en försköning av att dem har förväntningar, mål som ska 

uppfyllas. Även denna metafor indikerar att företaget har en destination de vill nå. Då vi 

förknippar resa med positiva tankar, antar vi att metaforen kan vara medveten. Genom 

att förknippa arbete med en metafor för något roligt och positivt, kan det få anställda att 

inte se på deras arbete som något som måste göras, som de mer eller mindre tvingas till 

för att få sitt levebröd. 
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Tåg var också en verbal symbol som vi lade märke till under samtalen med cheferna. 

Det var framförallt chef 3 som använde sig av denna metafor. Chef 3 berättade att 

metaforen används av chefer och anställda där den främst brukar förekomma i samband 

med boken. Som vi tidigare nämnde i empirikapitlet, var samtliga anställda tvungna att 

skriva under vars ett exemplar av boken, det kommer vi däremot att tolka senare. Chef 3 

nämnde att signeringen kan uppfattas som att man som anställd är beredd på att hoppa 

på tåget, vilket kan tolkas som att chefer och övriga anställda är beredda på att ta sig an 

de äventyr som väntar inom företaget. Att företaget är på ett tåg som ska göra en resa 

uppfattar vi som en slags samhörighet, främst för övriga anställda och chefer. Vi tror att 

metaforen används för att skapa en form av vi-känsla som företaget även eftersträvar. 

Att knyta an till företaget som ett metaforiskt tåg på en resa på väg någonstans kan ge 

en äventyrlig och mer drömmande känsla som kan få fantasin att vandra iväg.    

 

Utifrån samtliga metaforer som uppmärksammats tolkar vi att företaget ser på framtiden 

som ett äventyr. Samtidigt är destinationen okänd i nuläget och cheferna ska själva rikta 

in kompassen efter egna principer och värderingar. Vi gör även kopplingen att resan 

som företaget gör kan uppfattas som en kontinuerlig förändringsprocess. Därför kan 

resan utan slutdestination uppfattas som en metafor för förändring. Vi tolkar att 

metaforen representerar att den kontinuerliga förändringsprocessen varken har en början 

eller ett slut (Weick & Quinn, 1999). Uppfattningen baseras på att företaget uppmanar 

cheferna till att självständigt leda anställda med de redskap och råd som de fått av Vd:n 

under ledarskapsutbildningen. Vår uppfattning att cheferna uppmanas till att tänka 

själva men hur de ska tänka formas genom ledarskapsutbildningen.  

 

Alvesson och Berg (1988) hävdar att verkligheten i en organisation kan fastställas 

genom att använda verbala symboler. Många av chefernas verbala symboler kan kräva 

någon form av förförståelse för att kunna förstå innebörden av symbolen, eftersom 

flertalet av symbolerna har specifika betydelser. De verbala symbolerna används utan 

att någon vidare förklaring ges som exempelvis metaforerna, eftersom chefer och 

anställda verkar redan ha en förförståelse för innebörden. 

 

Något annat anmärkningsvärt är att flertalet symboler nämns i samband med andra typer 

av symboler. Som tidigare nämnts i avsnittet användes den verbala symbolen sunt 

förnuft i samband med boken som är en materiell symbol som framgår av intervjuerna 
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med cheferna. Vi anser därför att det är vanligt för cheferna att kombinera flera 

symboler samtidigt. Tolkningen baseras på att flera symboler tillsammans skapar en 

starkare innebörd och kombinationen i sig blir viktig för cheferna, även om de själva 

inte tänkt på det. Två symboler tillsammans blir mer kraftfulla och vi tror att det skapar 

tydlighet för samtliga chefer och anställda.  

5.3.1.2 Språk och kroppsliga uttryck 
Evered (1983, citerad i Salzer, 1994:171) påstår att varje organisations språk är unikt. 

När vi samtalade med cheferna fick vi även intrycket av att dem använder speciella 

uttryck, vilka återfinns i boken. De uttryck som vi tyckte var mest förekommande är gå 

och se samt rätt från mig. Vår tolkning är att dessa uttryck används dagligen i 

organisationen. Vi tolkar uttrycken som ett sätt att tala om vad som förväntas av 

anställda och hur de ska bete sig. Dessa uttryck blir riktlinjer som redogör för vilket 

beteende som är önskvärt på företaget. Därför tror vi att boken ligger till grund för 

fallföretagets språk, eftersom de uttryck som används återfinns där. Vår tolkning är att 

anställda på företaget skapar sin verklighet genom språket, vilket är i enlighet med det 

Bolman och Deal (2012) påstår.   

 

Eftersom vår studie är etnografiskt inspirerad, har vi under observationen och 

intervjutillfällena lagt märke till chefernas kroppsspråk, gester och reaktioner, vilket 

också utgör verbala symboler. Vi tycker därmed att den etnografiska studien har 

underlättat tolkningen av chefernas reaktioner och kroppsspråk. Under samtalen med 

cheferna tolkar vi att många av cheferna hade en mer reserverad position i början av 

intervjun, men att de lättade upp mer och mer. Vi uppmärksammade även att cheferna 

hade ett relativt klart och tydligt kroppsspråk, men att de också gestikulerade en del 

under samtalen. Vår tolkning är att cheferna använde gester när de skulle utveckla och 

förklara något eller när de gav exempel eller berättade en historia från tidigare 

arbetsplatser. Samtliga chefer gav till en början ganska korta svar, men blev alltmer 

skämtsamma under intervjutillfällena, ju fler frågor vi ställde. Chef 2 tolkar vi som den 

chef som använde sitt kroppsspråk mest, eftersom chefen satt och pillade med två 

produkter under samtalet. Däremot upplevdes chef 3 relativt reserverad, eftersom chefen 

satt med armarna i kors under nästan hela intervjun. Chef 5 tolkar vi som relativt osäker, 

då vi fick en del förvirrade reaktioner av de frågor som vi ställde under intervjutillfället. 

Chef 4 uppfattades som försynt under första delen av samtalet, men lättade upp och 
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använde sitt kroppsspråk mer och mer. Vi tolkar därmed chef 4 som relativt försiktig, 

men att chefen kände sig mer bekväm efter hand, och använde därför sitt kroppsspråk 

en hel del i slutet av intervjun.  

 

Fortsättningsvis tyckte vi att chef 6 gav ett självsäkert intryck, eftersom chefen uttryckte 

bestämda åsikter med en rak ton som inte gav rum för någon annan tolkning. Chefen 

satt också rakryggad under nästan hela intervjutillfället, och ändrade emellanåt position 

och hade då istället armarna i kors. Däremot tyckte vi att chefen lättade upp när chefen 

berättade historier eller gav ett exempel. Vi tolkar chef 6 som bestämd i sitt 

kroppsspråk, men med en skämtsam underton vid olika tillfällen. Vidare uppfattade vi 

chef 1 som mer avslappnad och bekväm, men också som lättsam och stundtals rolig. 

Vår tolkning är därmed att chef 1 kändes bekväm i sin position, men också att det 

märktes att chef 1 hade ett intresse för ledarskap och förändring.  

 

Under ledarskapsutbildningen var Vd:ns kroppsspråk och ansiktsuttryck tydliga och 

okomplicerade. När Vd:n berättade en historia eller gav ett exempel blev gesterna allt 

mer intensiva och livliga. När det pratades teori var Vd:n relativt återhållsam med sina 

uttryck i ansikte samt kropp, och när siffror kom på tal hade Vd:n ett seriöst och bestämt 

ansiktsuttryck. De gånger som Vd:n frågade om alla hängde med tittade Vd:n intensivt 

på varje individ i rummet för att se om någon gav ett osäkert intryck. Om någon gjorde 

det eller undrade över något gick Vd:n ett par steg närmare personen och gav sedan en 

mer utförlig förklaring eller ett exempel på det som sagts. Vidare uppfattade vi att Vd:n 

hade ett bestämt kroppsspråk under utbildningen, eftersom Vd:n stod lite bredbent med 

en rak rygg. Vd:n verkade medveten om sitt kroppsspråk då det gav ett självsäkert 

intryck. Vår tolkning är därmed att Vd:n gav ett karismatiskt och auktoritärt intryck 

utifrån sitt kroppsspråk.  
 

5.3.1.3 Historieberättelser, skämt, myter 

Historieberättelser, myter och skämt utgör andra verbala symboler (Alvesson & Berg, 

1988). Under samtalen och observationen uppmärksammade vi att cheferna gärna 

berättade historier, men också skämt, myter och gav exempel från privat- och 

arbetslivet. De chefer som jobbat på fallföretaget en längre tid gav även exempel eller 

berättade historier om saker som hänt på företaget. De chefer som inte jobbat på 

företaget lika länge drog gärna paralleller från tidigare arbeten.  
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Vi upplevde under intervjutillfällena att en del chefer använde sig av historieberättelser 

när de hade svårt att uttrycka sig i ord och genom deras historieberättelse försökte 

cheferna förmedla vad de egentligen ville säga. Vi tolkar det som att cheferna har 

uttryckt det viktiga genom sina historieberättelser, vilket Brooks (1996) påstår. Brooks 

(1996:365) menar att historieberättelserna symboliserar och förmedlar det mest 

väsentliga. Vi uppfattar därför att cheferna medvetet uttryckt sig genom 

historieberättelser för att framhäva det dem anser är väsentligt och kanske för att 

tydliggöra vad de vill komma fram till. Tolkningen baseras därmed på att cheferna 

uppfattar historieberättelser som kraftfulla och använder dem utefter det.   

 

Flera av cheferna påstod att de använder sig av historieberättelser för att hjälpa 

medarbetare och anställda att förstå förändring men även andra saker. Vi tolkar att 

förändring uppfattas som något komplicerat och relativt svårt, eftersom cheferna 

genomgående redogjorde för hur det ständigt ska förklaras varför förändringar görs. 

Cameron och Green (2009:321) hävdar att svåra och komplexa situationer kan göras 

mer begripliga genom historieberättelser. Utifrån det cheferna har sagt under 

intervjutillfällena har vi tolkat det som att historieberättelser används flitigt för att skapa 

en förståelse för anställda, inklusive chefer. Däremot kan vi inte bedöma ifall anställda 

eller andra chefer förstår budskapet fullt ut med de historier som berättas av cheferna.  

 

För att koppla an till hur vi uppfattade Vd:n under ledarskapsutbildningen, tyckte vi att 

Vd:n använde historieberättelser, både från privat- och arbetslivet, för att förtydliga 

något eller för att illustrera hur saker och ting går till i praktiken. I sina 

historieberättelser använde Vd:n gester och sitt kroppsspråk. Under 

ledarskapsutbildningen tolkar vi därmed att Vd:n gjorde vissa historieberättelser roliga 

och skämtsamma när det var fokus på teori för att lätta upp och gör inlärningen mer 

intressant.  

 

Även vid berättelser av historier och exempel tolkar vi att den person som berättar har 

en förförståelse för något. Genom att förmedla sin egen förförståelse tror vi att 

mottagaren av en historia eller berättelse kan skapa sig en egen förståelse av situationen 

som individen befinner sig i. När Vd:n delade med sig av sina tidigare erfarenheter 

passade dem nödvändigtvis inte in i skiftledarnas situation, däremot kunde de göra en 

egen tolkning till deras situation. När chef 2 gav ett exempel med sina barn och 
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teknologi tolkade vi det som att chefen ville förmedla förförståelsen av den 

teknologiska förändring som sker i samhället och att det är viktigt att anpassa sig 

därefter.  

 

Under intervjutillfällena fick cheferna lättare för skratt närmare slutet av intervjun. Vi 

har tolkat det som att cheferna känt sig alltmer bekväma i vår närvaro. Vissa chefer som 

exempelvis chef 2 och chef 4 uppfattade vi som osäkra till en början då Chef 4 pratade i 

en lägre ton och chef 2 hade ett mer ansträngt ansiktsuttryck. Däremot hade vi lite 

svårigheter med att uppfatta om det berättades några myter. För att kunna få reda på 

vilka myter som förekommer inom företaget hade vi behövt genomföra en etnografisk 

studie fullt ut. Däremot fick vi en inblick under några av intervjuerna att det ibland 

brukar tas upp myter om tidigare anställda och en tidigare anställd Vd, vilket har 

uttryckts positivt. Vi tolkar, utifrån det cheferna sagt under intervjutillfällena, att 

anställda som jobbat på fallföretaget en längre tid ibland har haft svårt för vissa 

förändringar och hävdat att det var bättre förr. En av cheferna uttryckte också att myter 

om tidigare anställda har avtagit mer och mer, vilket cheferna var positiva över. Vi 

tolkar det som att anställda har anpassat sig mer till det kontinuerliga utvecklingsarbetet, 

eftersom dem inte refererar till att det var bättre förr i samma utsträckning.  

 

5.3.1.4 Övergripande tolkning av verbala symboler 

Vår övergripande tolkning av verbala symboler är att det är något som cheferna 

använder sig av frekvent i organisationen. Uppfattning av de verbala symbolerna 

baseras på att de används för att förtydliga eller skapa någon form av förståelse för 

någonting inom företaget. Vår tolkning är att cheferna har någon form av förförståelse 

för speciella ord, uttryck eller berättelser, och genom att förmedla dessa verbala 

symboler, kan mottagaren skapa sig en egen förståelse. Genom att interagera med andra 

människor på företaget har dessa speciella ord, uttryck och metaforer fått en djupare 

innebörd. Chefer och anställda har troligtvis haft liknande eller gemensamma 

förförståelse för dessa specifika ord och uttryck som utgör fallföretagets språk. Vi tror 

att de historieberättelser som cheferna berättar inte nödvändigtvis grundar sig i en 

gemensam förförståelse men att tanken är att historierna ska förmedla en gemensam 

förståelse för individerna.  
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5.3.2 Materiella symboler 

Under observationen och intervjutillfällena kunde vi även lägga märke till de materiella 

symboler som cheferna använder sig av. Tolkningen av dessa materiella 

symboler kommer att utgå från Dandridge, Mitroff och Joyces (1980:77) definition som 

beskriver dem som konkreta och synliga. Fokus kommer vara på de materiella symboler 

som vi tolkat att cheferna främst använder sig av vid kontinuerlig förändring. Dessa 

symboler skapar och bevarar en mening för ett företag enligt Salzer (1994:82).  

 

Vi tror att materiella symboler är den typen av symbol som människor främst refererar 

till, eftersom det är ett fysiskt föremål. När vi frågade cheferna om deras uppfattning av 

en symbol, refererade chef 4 till en varningsskylt. En varningsskylt är en enkel symbol 

som berättar att vi ska vara på vår vakt, om det finns något farligt längre fram. En 

materiell symbol inom det symboliska ledarskapet kan ha en djupare innebörd, vilket 

betyder att anställda måste se bakom symbolerna och hitta dess mening. Det är på detta 

sätt som Morgan och Smircich (1982:263) menar att symboler ska hjälpa ledaren att 

kontrollera och hantera olika situationer. Vår tolkning av materiella symboler kommer 

därför fokusera på reflektionen kring symbolernas betydelse och användning, men 

också vilka mönster och vilken mening som gömmer sig bakom symbolerna. Nedan 

kommer vi därför att tolka följande materiella symboler: boken, tavlan, produkter, 

belöning och utmärkelser samt klädsel.  
 

5.3.2.1 Boken 

Den materiella symbol som cheferna pratade mest om är utan tvekan boken. Vi har 

tolkat boken som väldigt speciell både för företaget och dess anställda. I boken har 

företaget samlat värdegrunder, principer och fundament, vilket gör att boken har ett stort 

värde för företaget. Några av cheferna angav under samtalen att boken introducerades i 

företaget för inte så länge sedan, vilket troligtvis är anledningen till varför boken 

används flitigt nu i början.  

 

Under intervjutillfällena berättade cheferna att boken är framtagen av samtliga chefer 

och anställda på företaget. När boken introducerades i företaget, satt Vd:n ner enskilt 

med varje anställd för att gå igenom boken och reda ut ifall det finns några frågetecken 

kring dess innehåll. Samtliga anställda har även behövt signera boken, som ett kvitto på 

att de godkänner innehållet. Vår tolkning är att innehållet består av samtliga anställdas 
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förståelse för saker och ting inom företaget. Genom att använda boken har samtliga 

anställda en gemensam förståelse av verkligheten, det ges därmed inte uttryck för egna 

tolkningar. Vi tror att den största anledningen till att vi fått likande svar från samtliga 

chefer under intervjutillfällena. Vi tolkar det som att cheferna har en gemensam 

förståelse, som grundar sig i boken, och eftersom de kommit överens om hur den ska 

tolkas. 

 

Eftersom företaget arbetar med kontinuerlig utveckling kan det lätt uppstå förvirring 

och mångtydighet i olika situationer, vilket även många av cheferna angav under 

respektive samtal. Vår tolkning är att boken har tagits fram för att dämpa den otydlighet 

som finns, och istället skapa en gemensam, enhetlig förståelse. Flera av cheferna 

hänvisade till boken som ett hjälpmedel, främst i samband med det förändringsarbete 

som företaget genomför. Vi tror att om samtliga anställda har en gemensam förståelse är 

det enklare att nå uppsatta mål. Därför tolkar vi att boken används som ett hjälpmedel 

för att få samtliga anställda att sträva mot samma mål. Vi tolkar boken som materiell 

symbol, eftersom den är ett fysiskt föremål och symboliserar företaget som en helhet. 

Anställda på företaget kan därför uppfattas som företagets delar, och genom att samtliga 

anställda introduceras för boken och använder den praktiskt i den dagliga verksamheten, 

kan delarna bli en helhet.  

 

Under intervjutillfällena frågade vi även någon av cheferna vad som händer om 

anställda inte är villiga att skriva under boken. En av cheferna svarade att personerna 

inte jobbar kvar på företaget idag. Att underskriften av boken är obligatorisk för att 

jobba på företaget kan enligt vår tolkning uppfattas som något negativt. Det kan också 

ha funnits en baktanke med sättet som boken skapades på, eftersom alla har varit en del 

av processen, och då blir det svårt att säga emot något som ska göras på grund av boken. 

Det kan bli svårt för anställda att säga att de inte är med på det eftersom chefen, eller 

någon annan kan säga att det står i boken och du godkände det genom att signera. Vi 

menar att om det uppstår en situation i framtiden där någon chef kräver att något ska 

göras och säger att det är det som boken uttalar kan det bli svårt för andra anställda att 

säga emot. Vi tror därför att det är viktigt att företaget i framtiden kontrollerar att den 

gemensamma förståelsen av bokens innehåll kvarstår. Alternativt att företaget borde 

uppdatera boken eller förlita sig på någon annan symbol för att bibehålla den 

gemensamma förståelsen för värderingar, förväntningar och tolkning. Chef 4 är inne på 
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denna tanke om att det kan ha en baksida att sätta vissa saker på pränt, däremot säger 

chefen det på ett skämtsamt sätt.  

 

5.3.2.2 Tavlan 

Under det första tillfället när vi besökte företaget, introducerade Vd:n oss för en tavla 

som hänger i entrén. Eftersom tavlan är konkret och synlig, men även något som 

företaget ofta refererar till, tolkar vi tavlan som en materiell symbol. Tavlan återfinns i 

den omtalade boken och nämns oftast i samband med denna. Symboler kan användas 

tillsammans med andra symboler och Gustafsson (1998:40) menar att symboler kan ha 

en enskild betydelse, men när de används tillsammans med andra symboler får de en 

helt annan innebörd. Tavlan, som symbol, blir mer kraftfull och meningsfull i samband 

med boken. Vi tolkar att boken som innehåller många viktiga principer för företaget 

styrker tavlan som symbol och gör att en del av boken representeras genom tavlan. Vår 

tolkning är att tavlans mening blir tydligare i kombination med boken, vilket även är 

något som Gustafsson (1998:40) påstår. Därför tolkar vi att tavlan är en del av helheten, 

eftersom vi tidigare skrev att vår tolkning av boken representerar företaget som helhet, i 

form av principer och värderingar.   

 

Vidare tror vi att tavlans placering kan ha en symbolisk betydelse. Alla som arbetar på 

företaget går förbi tavlan dagligen, vare sig man ska till kontorsavdelningen eller 

produktionen. Vi tolkar att företagsledningen, som inkluderar vissa av cheferna, har 

placerat tavlan strategisk, vilket gör att den används som en påminnelse för samtliga 

anställda dagligen. Vi tror att tavlan kan påminna anställda om vilka värderingar och 

principer som samtliga på företaget ska jobba utifrån. Vår tolkning är även att tavlan 

placerats där eftersom den har en symbolisk betydelse, men också eftersom den 

förmedlar företagets principer och värderingar. Med tanke på att samtliga anställdas 

underskrifter finns på tavlan, tolkar vi att den symboliserar den lagkänsla som företaget 

eftersträvar, men också en påminnelse för att man som anställd har signerat, och därmed 

ska bete sig på ett visst sätt.  

 

5.3.2.3 Produkter 

Under de tillfällen som vi besökte företaget uppmärksammade vi att lokalerna 

innehåller massvis med produkter som företaget producerar. Vi frågade även cheferna 

hur produkterna används i företagssammanhang, och en av cheferna sa att produkterna 
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främst har ett markandsföringssyfte. Fallföretaget har många och välkända kunder och 

vi förstår det som att företaget stolt visar upp slutprodukterna som görs till kunderna 

och samtidigt försöker imponera på potentiella nya kunder.  

 

Under intervjutillfällena uttryckte cheferna att det är viktigt för samtliga anställda på 

företaget att se slutprodukterna. Precis som en av cheferna sa så tror vi att det skapar 

någon form av sammanhang och vår tolkning är att det enskilda arbetet kan kännas mer 

meningsfullt. Tolkningen baseras på att den enskilda arbetaren då formar en djupare 

förståelse för produkterna och arbetet de utför. Vår tolkning är därför att produkterna 

som företaget tillverkar har en stor betydelse för cheferna, men främst för anställda. 

 

När vi skulle sitta med under ledarskapsutbildningen stannade vi till och granskade 

produkterna, vilket gjorde att vi fick en förståelse för vilka produkter som företaget 

producerar. Bolman och Deal (2012:300) anser att symboler kan förmedla ett företags 

säregna identitet, och vår tolkning är att produkterna som fallföretaget tillverkar är den 

ultimata symbolen för företagets identitet. Därför anser vi att produkterna representerar 

företaget och samtidigt en omtanke för miljön. Som en av cheferna nämnde, är det fokus 

på miljön kring produktionen. Vi tolkar då att produkterna även symboliserar en 

medvetenhet inför framtiden genom att tänka på hållbarheten. 

 

Samtidigt tolkar vi att produkterna har en djupare betydelse för cheferna men även för 

anställda på företaget, vilka även många av cheferna angav under intervjuerna. Vi tror 

att cheferna på företaget ofta pratar om produkterna och att ämnet tas på allvar och 

hanteras med respekt. Vår tolkning grundar sig dels i det som cheferna sa under 

intervjutillfällena och dels för att vi uppmärksammat produkterna som visuella föremål i 

andra materiella symboler.  En chef sa att det finns en form av stolthet för produkterna 

som dem producerar, och vår tolkning är att cheferna blir glada men också patriotiska 

när dem ser slutprodukterna i olika butiker. 

 

5.3.2.4 Belöning och utmärkelser 

Under intervjutillfällena fick vi reda på att samtliga anställda blir uppmärksammade på 

vid olika möten under året, och att anställda som presterat bra eller kommit med 

utvecklingsförslag blir belönade eller får en utmärkelse. Eftersom priserna oftast är 

biljetter till ett sportevenemang eller dylikt, tolkar vi dessa som materiella symboler, 
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vilket överensstämmer med Dandridge, Mitroff och Joyces (1980:77) beskrivning av en 

materiell symbol som är konkret och synlig. 

 

Vid mötena blir enskilt anställda eller grupper uppropade, och anställda får då gå fram 

och ta emot något form av pris. Vi ser priset som en belöning för de insatser som gjorts. 

Vi uppfattade att det fanns delade meningar bland cheferna vare sig det är positivt eller 

negativt att utmärka anställda på olika sätt. En del chefer, exempelvis chef 3, tyckte att 

företaget kan lyfta fram anställda som presenterat bra på andra sätt, och att det inte 

behöver göras inför alla, eftersom det kan göra att övriga anställda hamnar i skym 

undan. Chef 3 sa fortsättningsvis att det räcker med att bjuda sin arbetsgrupp på lunch 

när vi gjort bra ifrån oss, och att det är onödigt att göra det inför hela företaget. Några 

andra chefer tyckte däremot att detta var ett bra sätt för anställda att bli 

uppmärksammade, vilket troligtvis ger anställda en uppmuntran och motivation. Vår 

tolkning är att företaget använder belöning och utmärkelser som en motivationshöjare, 

vilket gör att anställda blir mer triggade till att prestera bra på arbetsplatsen.  

 

Vi tror däremot att dessa utmärkelser i värsta fall skulle kunna orsaka rivalitet mellan 

anställda för de personer som eftersöker uppmuntran och bekräftelse. Utifrån vår 

förförståelse av lagsport och idrott, vet vi att det alltid finns dåliga förlorare. Ingen av 

cheferna nämnde att det fanns dåliga förlorare på företaget eller att det uppstått någon 

obekväm situation med individer av den typen. Det kan vara så att cheferna har erfarit 

dessa typer av situationer men valt att inte dela med sig av det till oss. Det kan också 

vara så att det inte har uppstått någon sådan situation, eftersom dessa utmärkelser och 

belöningar är relativt nya enligt vår uppfattning. Vi fick inte veta hur länge företaget 

tänkt fortsätta med dessa belöningar. Vi tror därmed att företaget bör ha i åtanke ifall 

dessa belöningar alltid kommer vara åtråvärda eller om det kanske finns ett mer 

effektivt sätt att motivera personalen på.  

 

5.3.2.5 Klädsel 

Klädsel kan enligt Salzer (1994:129) uppfattas som en materiell symbol. Klädsel är 

något märkbart som syns och finns i en organisation. Vid de tillfällen som vi besökte 

fallföretaget observerade vi den klädsel som anställda har, främst eftersom den var 

varierande. Vi uppfattade inte att det fanns någon klädkod för anställda, förutom att 

personalen i produktionen bär svart arbetsklädsel som tydligt visade företagets tre 
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värdegrunder i grönt. Det gick inte med en gång att urskilja exempelvis lager- och 

logistikchefen ifrån övrig produktionspersonal, eftersom dessa bär arbetskläder.  

 

Vid introduktionsmötet och ledarskapsutbildningen uppmärksammade vi Vd:ns klädsel 

som proper då Vd:n bar skjorta och finare skor vid samtliga tillfällen. Då Vd:n var 

ensam om denna klädsel tolkar vi detta som en markering för vilken position Vd:n har 

inom företaget. Det är något som Salzer (1994:129) även påpekar, eftersom klädsel 

avslöjar den hierarkiska ställningen inom företaget. Då finare civila kläder kan 

sammankopplas till en högre position inom företaget, tolkar vi att Vd:ns klädsel 

symboliserar en högre status på företaget och markerar att personen har en viss makt. 

Däremot uppmärksammade vi att det inte fanns någon på företaget som hade en mer 

formell klädsel såsom kostym eller dräkt.  

 

Under samtalen med cheferna var det en varierade klädsel, och det var endast ett fåtal av 

cheferna som hade arbetskläder. Vissa av cheferna hade en finare civil klädsel, några 

hade en mer alldaglig klädsel och vissa hade en arbetsuniform. Vi kunde därmed utläsa 

vissa mönster baserat på chefernas klädsel, eftersom det syntes vilket område som 

chefen var ansvarig för. Vår tolkning är att cheferna medvetet använder vardagliga 

kläder för att delvis inte utmärka sig utifrån anställda inom samma arbetsgrupp, utan 

cheferna vill uppfattas som en i laget. Vi tror delvis att klädsel kan symbolisera en 

lagkänsla, men också en uppfattning om att samtliga anställda, inklusive cheferna, är 

jämlika. Salzer (1994:129) hävdar att arbetsklädseln kan göra att anställda upplevs som 

lika.  Vi tror att när samtliga anställda bär vardagliga kläder kan det också förmedlas en 

känsla av jämlikhet, då dem undviker en mer formell klädsel såsom kostym och dräkt.  
 

5.3.2.6 Övergripande tolkning av materiella symboler 

Vår övergripande tolkning av materiella symboler är att cheferna använder dessa i 

organisationen för att skapa mening och en form av gemenskap. De materiella 

symbolerna kan på så sätt uppfattas som något som samtliga anställda kan samlas kring. 

Vi uppfattar att de materiella symboler som cheferna använder förmedlar en gemensam 

förståelse av verkligheten. Eftersom cheferna har en gemensam förståelse av 

symbolernas innebörd, har vi på så sätt har vi kunnat utläsa specifika mönster utifrån 

chefernas svar kring dessa materiella symboler. 
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Genom att se företagets färdigställda produkter i lokalerna, tror vi att det förmedlar en 

helhet till cheferna och anställda. Det kan göra att chefer och anställda känner en 

mening i de arbetsuppgifter de ska utföra. Andra materiella symboler såsom boken och 

tavlan tror vi förstärker denna känsla av helhet och sammanhang. Vår tolkning är även 

att de materiella symbolerna förekommer bland cheferna i organisationen för att 

förmedla en lagkänsla. Genom att till exempel samtliga anställda, inklusive chefer som 

jobbar på produktionen har en liknande klädsel kan skapa en lagkänsla, men också 

förmedla en gemenskap. Vi tror på så sätt att de materiella symbolerna förstärker 

företagets “vi”-känsla. 
 

5.3.3 Handlingssymboler 

Vår tolkning utgår från att handlingssymboler omfattar någon händelse eller handling, 

som oftast utgörs av ritualer och ceremonier, vilket även Alvesson och Berg (1988) 

förespråkar. Syfte med ceremonier och ritualer är att skapa någon slags ordning och 

tydlighet i organisationen. Ritualer är mer till för att hjälpa individer att anamma 

traditioner och värderingar medan pampiga ceremonier hålls för att förmedla något 

budskap och stabilisera organisationen (Bolman & Deal, 2012:314;316).  

 

Vi anser att denna kategori inte är lika självklar som exempelvis materiella symboler 

och att människor inte kopplar handling som en symbol. Däremot är handlingssymboler 

förekommande i många olika typer av företag, då exempelvis morgonmöten eller 

födelsedagsfirande anses vara en handlingssymbol enligt Salzer-Mörling (2014:361). 

Nedan kommer vi att presentera de handlingssymboler som vi har uppfattat att cheferna 

använder i den dagliga verksamheten, vilka är: utbildning, möten, stormöten och 

firande.  

 

5.3.3.1 Utbildning 

Ritualer anses vara en händelse eller handling som sker relativt ofta i en organisation. 

Bolman och Deal (2012:312) anser att en initieringsrit är en typ av ritual som kan 

inträffa med syfte att presentera nyanställda i en organisation. Under intervjuerna fick vi 

veta att alla som har en typ av chefsbefattning inom företaget har genomgått en 

ledarskapsutbildning, som tillhandahålls av Vd:n. Vår tolkning är att utbildningen är en 

ritual, eller rättare sagt en initieringsrit, eftersom den syftar till att introducera chefer i 
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företaget och ledarskap. Vi fick uppfattningen att samtliga chefer som vi samtalade med 

har gått utbildningen i samband med att en ny Vd tillsattes för två år sedan. Sedan dess 

har alla nyanställda chefer inom företaget gått utbildningen, vilket gör att vi tolkar den 

som en initieringsrit.  

 

Vår uppfattning är att utbildningen förekommer så pass ofta inom företaget, därför har 

vi tolkat utbildningen som en ritual och inte som en ceremoni. Vår tolkning är att 

ledarskapsutbildningen används för att introducera chefer inför de principer och 

värderingar som företaget står för, och att cheferna därmed ska ha en enhetlig 

uppfattning. Vi tolkar därför utbildning som traditionsenlig, där syftet är att skapa en 

gemensam syn av saker och ting inom företaget, vilket för det enklare att introducera 

samma synsätt för övriga anställda.  

 

Eftersom Vd:n själv är ansvarig för utbildningen och håller i den, tror vi att Vd:n har ett 

underliggande syfte med initieringsriten, nämligen att styra chefernas uppfattningar och 

föreställningar för att skapa en gemensam samsyn (Peters, 1978; Edelman, 1971; 

Morgan & Smircich, 1982). Vår tolkning är att ledarskapsutbildningen teoretiskt är 

begränsad till Vd:ns konstruktion om vad som anses vara mest väsentligt att lära ut om 

ledarskap. På så vis kan Vd:n styra anställdas tolkningar och skapa en gemensam syn på 

verkligheten. Däremot ges det utrymme för chefernas egna tolkningar när det gäller hur 

de tillämpar sitt ledarskap i praktiken, så länge dem håller sig inom den teoretiska 

referensramen vad vi förstått. Vi tolkar utbildningens innehåll som Vd:ns sociala 

konstruktion, eftersom det inte finns svängrum för influenser från anställda. Vi tror 

däremot att Vd:n minskar mångtydighet och tvetydighet i organisationen genom 

utbildningen, eftersom Vd:n förmedlar sin tolkning och verklighet.  

 

5.3.3.2 Möten 

När vi samtalade med cheferna fick vi veta att möten är en stor del av deras 

arbetsuppgifter, något som förekommer i princip varje dag. Vi tolkar möten som en 

handlingssymbol, eftersom den uppfattas som en ritual, men tanke på hur ofta de 

förekommer i verksamheten. Men också eftersom att möten är en konstruktion mellan 

människor, vilket även Bolman och Deal (2012:311-312) hävdar. Enligt cheferna 

förekommer olika typer av möten inom organisationen, allt från morgonmöten till 

utvecklingsmöte. Däremot är morgonmöten den ritual vi anser att anställda främst 
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använder kontinuerligt i verksamheten. Vår tolkning är att cheferna använder 

morgonmöten för att skapa en tydlig struktur men även någon form av mening för det 

arbete som ska utföras under dagen, vilket även Moore och Meyeroff (1977, citerad i 

Bolman & Deal, 2012:311) anser. Vi tror att morgonmötena även kan tolkas som en 

form av trygghet för anställda, då de vägleds av chefen och får en uppfattning av vad 

som är viktigt och ska prioriteras. Vår tolkning är att möten tillämpas som ett 

kommunikationsverktyg med syfte att förtydliga och stämma av saker och ting.  

 

5.3.3.3 Stormöte 

Ungefär varje kvartal har fallföretaget stormöte. Denna typ av möte har vi tolkat som en 

ceremoni, eftersom det inträffar mer sällan vilket stämmer överens med Bolman och 

Deal (2012:316). Vidare hävdar Bolman och Deal (2012:316) att ceremonier oftast är 

mer pampiga och storstilade, vilket vi tycker stämmer överens med beskrivningen av ett 

stormöte. Under intervjutillfällena fick vi veta att samtliga anställda på företaget deltar 

under stormötet, och det är främst här som belöningar för prestationer delas ut. Vår 

uppfattning är därmed att stormötets funktion går ut på att informera anställda om 

händelser från det senaste kvartalet. Vi tolkar därför att mötet har en kommunikativ 

funktion, men det används också för att dela ut belöningar och utmärkelser till anställda 

som har gjort en bra arbetsinsats.  

 

Bolman och Deal (2012:316) anser att ceremonier grundar sig i fyra olika budskap som 

återfinns i fallföretagets stormöte. Vår tolkning är att stormöten skapar stabilitet och 

trygghet men också en tillhörighet för anställda, eftersom det är en återkommande 

aktivitet. Vår uppfattning är också att stormöten har den form av laganda som företaget 

eftersträvar, eftersom samtliga anställda på företaget deltar. Vi tolkar att dessa 

stormöten även genomförs för att informera om företagets delar, vilka är anställda och 

de olika avdelningarna, att se företagets prestation som helhet. Vi tror att det är lätt att 

anställda endast fokuserar på det egna arbetet inom en viss avdelning eller grupp som de 

tillhör. Det gör att anställda blir informerade om individuella prestationer, men också 

när det gäller företagets arbetsinsats i helhet, vilket utvecklar anställdas förståelse för 

verksamheten och meningen med det egna arbetet.  

 

Vi tolkar ceremonier, i form av exempelvis stormöte som lämpliga tillfällen att använda 

för att förstärka triumfer av olika slag. Handlingssymbolen ceremonier fungerar därmed 
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som en byggsten för organisationens kultur och gemenskap, eftersom den främst 

används i samband med seger eller sorg (Bryman & Bell, 2012:300). I företaget 

används stormöten i båda fallen. Vi fick nämligen uppfattningen av att mötena har en 

positiv inverkan på anställda, eftersom det oftast sammankopplas med belöning och 

utmärkelser, vilket kan tolkas som en seger.  

 

5.3.3.4 Firande 

Slutligen vill vi nämna att fallföretaget firar när någonting har gått bra, exempelvis när 

de lyckats signa en ny kund eller när ett projekt har gått bra. Vanligtvis brukar det vara 

att företaget bjuder på tårta eller mat, för att visa uppskattning enligt en av cheferna. 

Salzer-Mörling (2014:361) anser att firande eller fest på arbetsplatsen kan vara en 

ceremoni. Vår tolkning är att företaget firar vid seger, för att återkoppla till ceremonier. 

Fortsättningsvis anser vi att firande är en form av ceremoni, eftersom vi fick 

uppfattningen av att det inte förekommer allt för ofta inom företaget, utan mer sällan. 

Däremot, hur företaget bedömer vad som är seger i form av lyckade projekt, fick vi 

ingen information om. Vi kunde därmed inte urskilja något särskilt mönster i chefernas 

svar, eftersom samtliga hade olika uppfattningar om detta. Främst gav cheferna exempel 

på lyckade projekt inom deras egna arbetsområden, men vissa gav även exempel sett 

från företaget som helhet.  

 

Vi tolkar även firandet som ett sätt att informera anställda om lyckade projekt, vilket 

troligtvis uppmärksammas genom att företaget bjuder på mat och tårta. På detta sätt tror 

vi att anställda blir informerade om andra grupper och avdelningars prestationer. Vår 

tolkning är att cheferna använder uppvaktande och firande för att skapa en form av 

trygghet och samhörighet, men även en medvetenhet om vad företaget vill nå. Vi tror att 

uppvaktning förekommer för att skapa en trygghet för anställda genom traditioner och 

andra seder, eftersom det är återkommande aktiviteter inom företaget.   

 

5.3.3.5 Övergripande tolkning av handlingssymboler 

Vår övergripande tolkning av de handlingssymboler som cheferna använder sig av är att 

visa deras uppskattning för de övriga anställda och för att förmedla en enhetlig syn. Vi 

uppfattar att handlingssymbolerna som kom på tal under intervjuerna är förutbestämda 

och orubbliga. De ritualer och ceremonier som företaget har tror vi görs för att skapa 

traditioner och därigenom få chefer och anställda att känna en mening. Vår tolkning är 
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att dessa symboler är sociala konstruktioner som främst skapas av Vd:n och 

ledningsgruppen. Vd:n och ledningsgruppen kan därför förmedla sina sociala 

konstruktioner av verkligen och dess förståelse av saker och ting genom 

handlingssymboler. Handlingssymbolerna uttrycker det cheferna anser är viktigt och 

ska prioriteras. Vi anser att handlingssymbolerna används för att framhäva positiva 

händelser och individer men även för att skapa en form av samhörighet och trygghet för 

chefer och anställda.   

 

Vidare är vår tolkning att Vd:n konstruerat ledarskapsutbildningen för att förmedla sin 

förståelse av verkligen, och genom att nytillsatta chefer går utbildningen relativt tidigt, 

kan deras förförståelse av saker och ting formas till en gemensam förståelse. Möten 

uppfattas som ritualer och vår tolkning är att cheferna har möte för att skapa en tydlig 

struktur, men också för att förmedla en mening av det arbete som ska uträttas under 

dagen. Stormöten tolkades istället som en ceremoni, vilket inte är lika förekommande. 

Vår uppfattning är att dessa stormöten hålls för att uppdatera anställda på vad som 

händer i organisationen. Stormötena har därför en kommunikativ förmåga, och genom 

dessa möten kan cheferna förmedla en meningsfullhet.  

 

5.3.4 Ledare som hjälte och symbol 

Bolman och Deal (2012) samt Salzer-Mörling (2014) hävdar att ledaren kan betraktas 

som en symbol. Vår uppfattning är att ledare som hjälte och symbol inte passar in under 

verbala, materiella eller handlingssymboler, eftersom vi tycker det berör samtliga 

kategorier. Några av cheferna sa under intervjuerna att de refererar till Vd:n som en 

symbol, vi kommer därför främst att fokusera på Vd:n i detta avsnitt. Vår tolkning är 

därför att Vd:n har en stor betydelse för företaget, och inte minst för anställda, enligt det 

intryck som vi fick under intervjuerna. Vi kunde därför utläsa vissa mönster i chefernas 

svar kring ledare som symbol.  
 

En chef sa att Vd:n oftast är den person som driver saker och ting inom organisationen, 

och att Vd:n oftast ser till att saker och ting blir gjorda. Vår tolkning är att Vd:n 

uppfattas som en symbol som står för tydlighet och stabilitet i organisationen.  Vi anser 

att Vd:n har gett intryck av att vara beslutsam samt kommunikativ och att Vd:ns 

engagemang och driv inspirerar anställda på företaget. Dessa egenskaper är även något 

som Salzer-Mörling (2014:379) anser att en ledare ska ha för att betraktas som en 
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symbol. Vi fick också uppfattningen att Vd:n är en person som fokuserar på ett 

kontinuerligt utvecklingsarbete i organisationen, men också personlig utveckling när det 

gäller anställda. Det stämmer överens med Bolman och Deals (2012:297;326) 

resonemang om att ledaren är en symbol med avsikt att rädda en organisation från att 

misslyckas, vilket vi tolkar som Vd:ns främsta uppgift.  

 

Vi har uppfattat Vd:n som en stabil punkt i företaget, med tanke på den självsäkerhet 

som Vd:n utstrålar, vilket troligtvis är en trygghet för anställda. Vi tycker att Vd:n 

passar in på Salzer-Mörlings (2014:379) beskrivning av en ledare som en symbol. Vår 

tolkning är att Vd:n symboliserar företaget, vilket stämmer överens med Salzer-

Mörlings (2014:379) ståndpunkt om att ledaren som symbol representerar företaget i 

olika frågor. Vi har därmed uppfattningen att Vd:n symboliserar de principer och 

värdegrunder som främst förekommer i boken och tavlan, och uppfattas på så sätt som 

en förebild i verksamheten.  

 

När det gäller att se Vd:n som en hjälte, eller att se någon annan på företaget som en 

hjälte eller hjältinna fanns det delade meningar. En chef kan beskrivas som en hjälte 

enligt Salzer-Mörling (2014:361) då denne styr och leder organisation i fråga. Vissa 

chefer uttryckte ett negativt synsätt med att ha en person vars syfte är att rädda 

företaget, medan andra chefer var mer likgiltiga. En chef uttryckte däremot en hjälte 

eller hjältinna som något positivt. Vi tolkar att om ett företags framtid vilar på en 

persons axlar, kan det ha förödande konsekvenser, både för företaget och för hjälten 

eller hjältinnan själv. Vi tror att om en person betraktas som hjälte eller hjältinna med 

syfte att rädda företaget, är det ett stort ansvar som en person omöjligt kan hantera, 

vilket kan generera i att individen upplever en stor press. Det kan i sin tur leda till att 

individen inte klarar av det, vilket kommer drabba hela företaget som är beroende av 

hjälten eller hjältinnan. Då är företaget så gott som dött, som chef 6 uttryckte det. Därför 

tror vi att ha en hjälte eller hjältinna med syftet att rädda är mer negativt än positivt för 

ett företag, vilket flera chefer uttryckte.   

 

Däremot tror vi som chef 4 uttryckte, att det kan vara bra att ha någon eller några på 

företaget som man ser upp till som förebilder. Vår tolkning är därmed att det kan vara 

fördelaktigt att ha en person inom ett företag som anställda har förtroende för och kan 
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känna stöd hos. Det skulle därför vara förmånligt både för företaget och anställda om 

personen har någon form av chefsbefattning.   

5.4 Meningsskapande  

Enligt Gustafsson (1998:50-51) är meningsskapande en av de mest väsentliga delarna 

inom symboliskt ledarskap, vilket bygger på att sammankoppla ord, handling och form. 

Vidare anger Morgan och Smircich (1982:261) att meningsskapande vägleder anställda 

mot en enhetlig förståelse av verkligheten, genom att ledaren tolkar och formar 

situationer i verksamheten. Vår tolkning är att cheferna och Vd:n använder olika 

symboler för att skapa mening både för sig själva och för övriga anställda.  

 

Vår tolkning av ledarskapsutbildningen är att Vd:n försökte att få de nya skiftledarna att 

se meningen med deras nya arbetsuppgifter. Under ledarskapsutbildningen fick vi 

uppfattningen att Vd:n försökte förmedla sin egen verklighetsbild för skriftledarna, 

genom att berätta hur skiftledarna kan bygga upp anställdas självförtroende och 

självsäkerhet, samt vad de nytillsatta skiftledarna kan förvänta sig av medarbetarna och 

vad de ska vara uppmärksamma på. Genom att förmedla en enhetlig syn på verkligheten 

sätter Vd:n upp gemensamma mål. På så sätt vägleder Vd:n anställda genom att hantera 

meningsskapande, vilket Morgan och Smircich (1982:262) hävdar att ledare gör. Vår 

tolkning är att Vd:n då förmedlar en enhetlig förståelse av verkligheten, där Vd:n själv 

format och tolkat tillvaron åt de nya skiftledarna. Vår uppfattning är därför att det finns 

lite utrymme för skiftledarnas egen tolkning av hur de ska hantera olika situationer, så 

länge de håller sig inom den så kallade referenspunkten. Morgan och Smircich (1982) 

påstår att ledaren på så vis skapar mening åt anställda och vägleder dem genom att 

forma en referenspunkt, som anställda kan förhålla sig till och rätta sig efter i olika 

situationer.  

 

Vår tolkning är att Vd:n hanterar mångtydighet och osäkerhet som Weick (1995) påstår 

finns i samtliga organisationer genom ledarskapsutbildningen. Vi tror även att det kan 

vara anledningen till att Vd:n själv håller i utbildningen när anställda nyligen fått en 

chefsbefattning. Vår tolkning är därför att Vd:n introducerar de nyanställda cheferna för 

utbildningen relativt tidigt för att kunna påverka deras tolkning och uppfattning av 

ledarskap.  Vår uppfattning är att ledarskap är något som kan tolkas på flera sätt, då det 

är en konstruktion av människors interagerande. Med tanke på att vi alla är olika och har 
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olika erfarenheter, kan ledarskap uppfattas olika. Därför tolkar vi att 

ledarskapsutbildningen hålls för att redogöra för Vd:ns tolkning av ledarskap, vilket 

troligtvis minskar förvirring och osäkerhet för nya chefer men även deras medarbetare.  

 

Salzer (1994:13) hävdar att meningsskapande kan användas för att minska den 

förvirring som lätt kan uppstå i organisationer. Eftersom förändring oftast kan förmedla 

en form av mångtydighet och tvetydighet, uttryckte samtliga chefer att 

meningsskapande främst är viktigt i sådana situationer, med tanke på att det hjälper 

anställda att förstå varför. Vår tolkning är att meningsskapande främst används i 

organisationen för att dämpa mångtydighet och tvetydighet genom att förmedla en 

gemensam syn på saker och ting. Weick (1995) och Salzer (1994) anser att vid tillfällen 

där det finns rum för flera tolkningar, framkallas ett behov av att skapa mening. På så 

sätt tror vi att meningsskapande har blivit en nödvändighet för anställda i 

organisationer.  

 

Samtliga chefer angav under samtalen att samsyn är oerhört viktigt i en organisation, 

eftersom det skapar en form av samhörighet men också delaktighet. Samtliga chefer 

uttryckte även att en enhetlig förståelse bland organisationens anställda främst är viktig 

när det gäller det förändringsarbete som företaget genomför, eftersom det finns delade 

meningar kring detta. Vad vi förstått så ger det mening åt anställda och chefer att ha en 

gemensam förståelse och syn på saker och ting. Vi tror att den gemensamma förståelsen 

även hjälper individerna på företaget att förstå varandra bättre men skapar även en form 

av trygghet eller säkerhet då alla ser saker och ting på ett liknande sätt.  

 

Vår tolkning är att individernas gemensamma syn har skapats delvis genom symboler 

och delvis genom deras förförståelse. Vi tror att verbala, materiella och 

handlingssymboler skapar mening för samtliga inom företaget. Då symbolerna har en 

viss betydelse och innebörd för chefer samt anställda anser vi att de används för att 

skapa en form av trygghet, vilket gör att symbolerna är klara och tydliga för anställda 

eftersom de har en gemensam förståelse av dessa symboler. Med verbala symboler tror 

vi att cheferna har kunnat vägleda och styra anställda, och på så sätt gett struktur och 

mening men också minskat oklarheter och mångtydighet. Genom att använda 

gemensamma materiella symboler att samlas kring, skapar det en gemenskap och en 

form av mening. Handlingssymbolerna har troligtvis skapat en samhörighet och 
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delaktighet, där händelserna som äger rum ger trygghet åt samtliga chefer och anställda. 

Morgan och Smircich (1982:262) hävdar att symboler har en stor betydelse inom 

organisationer, främst eftersom de används för att skapa mening. Vår tolkning är därför, 

i enlighet med vad Morgan och Smircich (1982) förespråkar, att anställda använder 

olika symboler för att skapa mening samtidigt som de skapar andra saker såsom 

trygghet och samhörighet. Vi anser därför att symboler av olika slag har hjälpt cheferna 

att skapa mening, både för sig själva och för de övriga anställda.  

 

Meningsskapande uppfattas enligt Salzer (1994) som en social konstruktion, med tanke 

på att det är vi människor som ger saker och ting dess innebörd.  Det är därmed 

människor som avgör om saker och ting har en betydelse för oss. Genom att interagera 

med andra människor skapar vi gemensamt mening men på olika sätt. Salzer (1994) 

anser att vi människor använder oss av sociala konstruktioner såsom meningsskapande 

för att skapa en intersubjektivistisk verklighet. Vi anser att genom individernas 

interagerande med varandra på företaget har de själva skapat mening. Salzer (1994) 

anser att det är genom verbala, materiella och handlingssymboler som vi människor 

skapar mening, då mening inte är något som finns från första början. Vår tolkning är att 

chefer och anställda på så sätt gjort sin verklighet meningsfull.  

 

Genom att samtliga anställda, inklusive chefer inom företaget har skapat en 

intersubjektiv verklighet, har chefer och anställdas förförståelse utvecklats till en 

enhetlig förståelse för saker och ting inom organisationen. Vår tolkning är att chefer och 

anställdas förförståelse på så sätt har bidragit till att individerna har haft liknande 

uppfattningar. Vi tolkar att lagarbete är ett av de ord där anställda kan haft olika 

förförståelse, som chefer och anställda har utvecklat till en gemensam förståelse och 

syn. Vi tror att många som chef 2 vill ha en anledning eller förklaring till varför de gör 

vissa arbetsuppgifter för att se meningen med det. Det är troligtvis därför cheferna vill 

vara noggranna med förklaringar till varför saker och ting sker. Vår tolkning är att 

genom att se en mening i det anställda gör bildar det en form av helhetssyn och det gör 

att anställda på företaget har en relativt enhetlig syn. Därför tror vi att meningsskapande 

är det som ligger bakom anställdas enhetliga syn.   
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5.5 Symboliskt ledarskap vid kontinuerlig organisationsförändring  

I följande avsnitt ska vi väva ihop samtliga delar som vi har tolkat och därmed förmedla 

en helhet genom att sammankoppla symboliskt ledarskap med kontinuerlig 

organisationsförändring. Symboliskt ledarskap har uttrycks på olika sätt av cheferna. 

Genom olika symboler har vi fått uppfattningen att cheferna skapar mening. Eftersom 

det centrala i symboliskt ledarskap är att använda symboler för att skapa mening 

(Morgan & Smircich, 1982) kommer vi även i detta avsnitt att nämna symboler och 

meningsskapande, däremot inte i samma utsträckning. 

 

Tidigare i tolkningen har vi nämnt hur nytillsatta chefer påverkas och styrs genom 

ledarskapsutbildningen som Vd:n håller i. Vi tror att det är genom sin position som 

Vd:n har möjlighet att påverka nya chefer, vilket överensstämmer med Morgan och 

Smircich (1982) påstående. Morgan och Smircich (1982) menar att det är genom 

inverkan som ledaren kan skapa mening för andra. Vår tolkning är att det som forskarna 

förespråkar stämmer överens med fallföretaget, då ledarens påverkan minskar 

mångtydighet och förvirring genom att förmedla ett synsätt på ledarskap. Samtidigt som 

det är fördelaktigt att olika individer inom en organisation har en gemensam 

uppfattning, tror vi att det kan finnas en baksida.  

 

Gustafsson (1998:35) påstår att individers tolkningar och uppfattningar styrs av den 

makt som utövas vid symboliskt ledarskap. Vår tolkning är att det inte nödvändigtvis 

behöver förekomma just vid symboliskt ledarskap, utan det kan ske oavsett. En chef 

som påverkar andra genom sina värderingar och tolkningar, gör det troligtvis genom sin 

position och inflytande. Däremot frågar vi oss om det finns någon som kontrollerar i 

vilken utsträckning chefens eller chefernas tolkningar och värderingar ska utgöra 

samtliga anställdas tolkning och värderingar på företaget. Vad händer ifall en chef 

missbrukar makt? Hur långt får cheferna påverka anställdas tolkningar och värderingar? 

Vår uppfattning är att teorin är relativt oklar när det gäller detta och vi tycker att det är 

viktigt att teorin bör klargöra det så det inte missuppfattas. I följande stycke har vår 

tolkning grundat sig i vad som finns under ytan när det gäller implementeringen av en 

gemensam förståelse inom organisationen.  

 

Vd:ns agerande kan ha olika ändamål, vilket kan leda till olika konsekvenser. För att 

tydliggöra det vi åsyftar, exemplifieras olika situationer som har olika utfall. Det 
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optimala fallet är ifall Vd:n i grunden har ett genuint intresse för att skapa mening för 

anställda och gör det utan att missbruka sin makt eller position. Ett annat scenario är att 

Vd:n har en god tanke och använder sin makt för att få en enhetlig syn på företaget för 

att minska förvirring och osäkerhet hos anställda. Däremot kan den goda tanken bli fel i 

praktiken om Vd:n agerar motsägelsefullt. Ytterligare ett scenario är ifall Vd:n har ett 

egoistiskt intresse och missbrukar sin makt för egen vinning och utövande av kontroll.   

 

Vår tolkning är även att cheferna utövar makt genom att påverka 

anställdas uppfattningar och tolkningar precis som Gustafsson (1998:35) påstår att 

symboliskt ledarskap gör. Vi anser att det kan tolkas både positivt och negativt. Under 

ledarskapsutbildningen förmedlade Vd:n sin verklighetssyn och att det kan få samtliga 

ledare att i sin tur påverka deras medarbetare för att få alla att sträva mot samma mål. Vi 

tror att om alla har samma förståelse för saker och ting blir det enkelt för en chef eller 

Vd att göra sig förstådd, vilket förbättrar kommunikationen inom företaget. På så sätt 

kan det även bli lättare för anställda att finna en mening i det dem gör eftersom de 

förstår varför. Det negativa med att påverka anställdas uppfattningar och tolkningar kan 

vara en möjlig brist på originalitet. Om alla tolkar och tänker på samma sätt skulle det 

kunna leda till att företaget förlorar idéer och eventuella innovationsmöjligheter som 

hade varit fördelaktigt. Därför anser vi att det måste vara tydligt i vilken utsträckning 

chefer får påverka anställda.  

 

Under intervjutillfällena fick vi intrycket av att samtliga chefer hade en positiv 

inställning till förändring, och att de flesta uppfattade det som en nödvändighet. Vi blev 

relativt överraskade eftersom vi inte förväntade oss att samtliga chefer skulle ha samma 

syn på förändring. Vår tolkning är att företaget jobbar mycket med att skapa en 

gemensam förståelse av saker och ting genom symboler och meningsskapande. Med 

tanke på att företaget har en stark idé om ett kontinuerligt utvecklingsarbete är vår 

tolkning att företaget främst arbetar med en enhetlig förståelse. Det är därför viktigt att 

alla anställda ska hänga med och inte motsätta sig utvecklingsarbetet, vilket då skapas 

genom att motverka mångtydighet och osäkerhet. Vi tror därför att en enhetlig förståelse 

är en förutsättning för att idén om ett kontinuerligt utvecklingsarbete ska kunna fortlöpa 

i företaget.  
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Genom verbala, materiella och handlingssymboler uppfattar vi att cheferna hanterar 

dialog, identitet och språk, det vill säga saker som Weick och Quinn (1999:366;381) 

anser tillhöra ledarens roll vid kontinuerlig förändring. Vår tolkning är därför att 

symboler och meningsskapande används för att kunna förmedla denna gemensamma 

förståelse. På så sätt tolkar vi att cheferna använder symboler och meningsskapande för 

att förmedla en samsyn vid kontinuerlig organisationsförändring. Vi tror därför att det 

som ligger under ytan, baserat på den positivitet som vi uppfattade under intervjuerna, 

utgår från att företaget ständigt försöker poängtera hur bra och nödvändigt det är med 

förändring, vilket har gjort att anställda förknippar förändring med positivitet. Då en av 

cheferna uttryckte att förändring går emot dennes personlighet men att det ändå är roligt 

med förändringar, fick vi intrycket av att företaget har jobbat med att förändringar ska 

uppfattas som positiva aktiviteter. Vi har uppfattningen att företaget exempelvis belönar 

anställda för utvecklingsförslag för att uppmuntra till en positiva inställning för 

förändring. 

 

Under intervjutillfällena uppfattade vi att samtliga chefer anser att förändring är en 

förutsättning för företagets överlevnad. Vår tolkning är att cheferna har uppfattningen 

att kontinuerliga förändringar är det som gör att företaget kan hänga med på marknaden 

för att därmed kunna vara konkurrenskraftigt. Det är genom mikro-förändringar som 

företaget ska nå sina mål. Kontinuerliga förändringar och små förbättringar är även det 

som beskriver dagens organisationer enligt Tsoukas och Chia (2002).  

 

King och Anderson (2002) påstår att den komplexitet och ovisshet som 

organisationsförändring innebär inte är lätt att handskas med. Organisationsförändring 

anses inte vara någon enkel process men att det kan förbättra företagets position. Med 

tanke på att organisationer alltmer karakteriseras av ett kontinuerligt utvecklingsarbete, 

inte minst i fallföretaget, tror vi att det ställer högre krav på ledarskapet. Eftersom 

tvetydighet lätt uppstår bland anställda i sådana situationer, kan symboliskt ledarskap 

vara fördelaktigt att praktisera, eftersom användningen av symboler och 

meningsskapande minskar den förvirring som lätt uppstår.  

 

Vår tolkning är därmed att cheferna uppfattar kontinuerliga förändringar som relativt 

enkla att genomföra, då de inte uttryckt någon större problematik kring det, men att det 

svåra är att få anställda att förstå förändringen och förhålla sig till det. Det kan grunda 
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sig i att de symboler som används skapar mening och tillfredsställelse för samtliga 

chefer och anställda. Troligtvis kan det vara så att meningsskapandet är så pass centralt 

att det tillför en lättsam attityd gentemot kontinuerliga förändringar. En av cheferna var 

exempelvis tydlig med att uttrycka att om det inte fanns någon mening i de 

arbetsuppgifter som chefen tilldelades blev det svårt att utföra dem. Samtliga chefer har 

uttryckt att det är viktigt att förklara bakgrunden till varför saker och ting ska förändras. 

Vi tror att dessa förklaringar skapar mening för de flesta. Vår tolkning är därför att 

meningsskapandet verkar spela en central roll för samtliga chefer på fallföretaget. 

Weick och Quinn (1999:381) samt Tsoukas och Chia (2002:570) är bland andra 

förespråkare av att meningsskapande ska utgöra kärnuppgiften för ledaren.  

5.6 Vår utvecklade förståelse 

I början av tolkningen redogjorde vi för vår första förståelse av företaget som helhet, 

och tanken är att vi under denna rubrik ska redogöra för vår utvecklade förståelse. Vi 

kommer också att redogöra för vår tolkning som en sammanfattning av samtliga delar 

som blir till en helhet. Efter att ha studerat företagets delar genom symboler och 

meningsskapande har vi utvecklat en ny förståelse för företaget. 

 

Sammantaget handlar symboliskt ledarskap om att skapa en gemensam förståelse för 

anställda och få dem att känna mening, vilket Morgan och Smircich (1982) hävdar.  För 

att åstadkomma mening kan en ledare använda sig av symboler. Peters (1978:4) hävdar 

att många organisationer kännetecknas av mångtydighet och komplexitet på grund av 

det förändringsarbete som förekommer. Vår tolkning är därför att cheferna använder 

symboler och meningsskapande, vilka är de verktyg som främst praktiserats utifrån 

symboliskt ledarskap, för att motverka den förvirring och tvetydighet som uppkommer.  

 

Efter att ha tittat på företagets delar har vi fått en utvecklad förståelse för företaget som 

helhet. Då vi tidigare uppfattat utifrån Vd:n att företaget genomför kontinuerliga 

förändringar, kan vi även utläsa ett mönster i samtliga chefers svar under 

intervjutillfällena att de ständigt gör olika organisationsförändringar. Vår tolkning är att 

samtliga chefer ser kontinuerliga förändringar inom en organisation som viktigt och 

positivt, eftersom de antar att det kommer leda till konkurrensfördelar, vilket även är 

något som Nadina (2011:710-711) samt King och Andersson (2002:2) påstår. Något vi 

däremot har ifrågasatt är den positivitet som cheferna förmedlade kring ständiga 
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förändringar. Då det framkom under intervjutillfällena att det fanns anställda men också 

en chef som egentligen inte gillar förändringar, undrar vi ifall det beror på att det inte är 

meningsfullt eller om alla förändringar som görs är nödvändiga.  

 

Överlag har vi lagt märke till en relativt homogen syn kring svaren vi fick från cheferna 

under intervjutillfällena. Något utmärkande var däremot Vd:ns intresse för ledarskap 

som uttrycktes under introduktionsmötet och ledarskapsutbildningen. Vår tolkning är att 

Vd:n påverkar och till viss del styr anställda genom att använda ledarskapsutbildningen 

som initieringsrit, en typ av handlingssymbol, för nytillsatta anställda med 

chefsbefattning. Även verbala och materiella symboler har vi förstått används av 

cheferna för att skapa denna homogena och gemensamma syn men även för att skapa 

mening.  

 

Under intervjutillfällena fick vi å andra sidan uppfattningen av att cheferna inte är 

medvetna om att de använder symboler och meningsskapande, utan att de istället 

refererar till de symboler som vi har uppmärksammat som verktyg eller hjälpmedel. Att 

referera till symboler som verktyg eller hjälpmedel är något som överensstämmer med 

forskares resonemang kring symboliskt ledarskap, såsom Morgan och Smircich (1982) 

samt Peters (1978). Vår uppfattning är att symbolerna tas för givet av cheferna och att 

symbolernas betydelse är underförstådda av anställda på fallföretaget. Vår tolkning är 

därför att vi har introducerat ett annat tankesätt och öppnat upp chefernas syn på att 

symboler nödvändigtvis inte måste vara materiella, utan att de också kan vara verbala 

och handlingssymboler. Vi har förstått det som att dessa symboler har konstruerats 

genom att samtliga anställda på företaget har interagerat med varandra.  

 

Vi anser att cheferna och framförallt Vd:n har en del makt som de utövar genom att 

påverka och tolka anställdas verklighet och uppfattningar. Genom att skapa en homogen 

syn på företaget tror vi att det finns lite utrymme för missförstånd och förvirring eller 

mångtydighet, vilket bland annat underlättar kommunikationen och förståelsen. 

Däremot kan det vara så att företaget går miste om innovationsmöjligheter eller andra 

idéer som uppmuntras genom att låta varje individ ha sin egen tolkning och uppfattning.  

 

Sammanfattningsvis är vår tolkning att symboliskt ledarskap praktiseras och används av 

cheferna på olika sätt. Den främsta anledningen är troligtvis att förmedla en gemensam 
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och enhetlig syn av saker och ting. Däremot har vi också fått uppfattningen av att 

symboliskt ledarskap praktiseras för att skapa mening och förståelse kring varför vissa 

saker görs i organisationen. Det centrala för cheferna har uppfattats som att förklara 

varför arbetsuppgifter och förändringar ska göras. Vår uppfattning är att när cheferna 

förklarar varför förändringar görs används symboler av olika slag. Däremot är syftet att 

skapa mening och tillfredsställa anställda, vilket är vad symboliskt ledarskap går ut på 

enligt Salzer-Mörling (2014) samt Morgan och Smircich (1982). Symboler används av 

cheferna för att de ska göra sig förstådda och kunna kommunicera med övriga anställda 

på företaget. Den betydelse och innebörd som de olika symbolerna innehar för samtliga 

anställda anser vi att de själva har skapat genom deras interagerande med varandra men 

också genom deras egen förförståelse. Med det som utgångspunkt har cheferna, och 

främst Vd:n använt sin makt och påverkat anställdas värderingar genom att tolka 

verkligheten åt dem.  
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6. Slutsats 

 
Uppsatsens syfte är att utveckla en förståelse för på vilket sätt chefer använder 

symboler och meningsskapande vid kontinuerlig organisationsförändring. Baserat på 

syftet kommer vi i detta kapitel att presentera de slutsatser som vi har kommit fram till. I 

början av slutsatsen redogör vi för en berättelse som återkopplas till studiens 

forskningsfrågor. Berättelsen förknippas med den fiktiva historia som presenterades 

tidigare i uppsatsen. Därefter redogör vi för vad uppsatsen kommit fram till genom att 

återkoppla till studiens teoretiska och praktiska bidrag. Slutligen presenteras 

rekommendationer för vidare forskning.  

6.1 En resa utan slutdestination 

Genom att återkoppla till den fiktiva berättelse som uppmärksammades i början av 

studien, redogör vi för hur likheterna mellan denna och vår uppfattning för hur 

fallföretaget fungerar vid förändring. Vi kommer därför att återberätta berättelsen, 

däremot kommer den att utgå från cheferna som studien är baserad på och övriga 

anställda inom fallföretaget. Den berättelse vi presenterar nedan är delvis fiktiv, då vi 

har tillräckligt med uppgifter för att veta hur det gick till när den nya Vd:n tillträde. 

 

 Vi vill även tillägga att  vi valt att utgå från den fiktiva berättelsen om mössen och 

småfolket för att göra det enkelt för läsaren att förstå kontinuerlig förändring och vad 

det kan innebära för olika individer, inte för att jämföra människor med möss. Vi tycker 

att Johnson (citerad i Bolman & Deal, 2012) förklarar situationerna på ett begripligt och 

lättförståeligt sätt. En annan anledning till att vi valde att svara på studiens 

forskningsfrågor genom den fiktiva berättelse är att vi anser att den gör läsningen 

roligare och lättare att ta till sig.  

 

I Växjöregionen finns ett produktionsföretag som har under 100 anställda. Den senaste 

tiden har företaget tampats med svårigheter och beslutar sig därför för att anställa en ny 

Vd. I början försöker den nya Vd:n smälta in och observera hur anställda fungerar i 

organisationen, vilket gör att Vd:n uppmärksammar allt från anställdas klädsel till hur 

produkterna produceras. Ganska snabbt upptäcker Vd:n att företaget inte utvecklats 

tillräckligt för att hänga med i den konkurrens som finns på marknaden och bestämmer 
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sig därför för att genomföra förändringar så att företaget kan få nya kunder och 

marknadsfördelar för att överleva i framtiden. Vd:n uttrycker att förändring är ett måste 

för dagens organisationer och att det är dags för företaget att genomföra förändringar 

kontinuerligt istället, vilket kommer gynna samtliga anställda och chefer i längden. I 

samband med att denna förändringsprocess introduceras på företaget presenterar 

cheferna dem anställda för förändringsprocessen som en resa eller ett tåg. Cheferna 

försöker på ett tydligt sätt illustrera att företaget har hoppat på ett tåg och gör en resa 

som inte har någon slutdestination.  

 

Eftersom Vd:n har arbetat mycket med förändring i tidigare organisationer, påstås det 

att förändring lätt kan orsaka mångtydighet och tvetydighet bland anställda i 

organisationen. Därför ger Vd:n tydliga instruktioner till samtliga chefer och försöker 

förmedla sin syn på hur denna förvirring kan dämpas genom att använda verktyg och 

hjälpmedel.  

 

Vd:n bestämmer sig för att hålla i en ledarskapsutbildning för anställda med 

chefsbefattning, och från och med utbildningen introduceras genomförs den varje gång 

företaget rekryterar chefer. Under ledarskapsutbildningen använder Vd:n verbala 

symboler. Vd:n berättar historier och skämt för att kommunicera med cheferna, men 

också för att förmedla någon form av förståelse och förtydliga sina resonemang. Genom 

sitt kroppsspråk förstärker Vd:n sina muntliga uttryck. Under ledarskapsutbildningen 

kommer även metaforen kompass på tals, och Vd:n använder denna för att tydliggöra 

den riktning som cheferna ska följa. Vd:n lyckas på så sätt få andra chefer och vissa 

anställda att se på förändring på samma sätt som Vd:n själv ser på det.  

 

Vd:n och de chefer som är positivt inställda inför de nya förändringarna karaktäriseras 

av Sniff som snabbt lokaliserar nya platser för att hitta ost. Vd:n tillsammans med 

cheferna ser nya innovationsmöjligheter och sätt att utveckla företaget på för att driva 

det framåt. Men dem kan inte klara det själva. Till sin hjälp har Vd:n och cheferna 

medarbetare som anser att det behövs förändring och förnyelse i företaget. Dessa 

anställda kan jämföras med den andra musen Scurry, som har snabba tassar. Vd:n, 

chefer och anställda som ser förändring som något positivt och nödvändigt har en 

gemensam förståelse som de har skapat genom att använda symboler. Vd:n och 

cheferna använder sig därför av ett specifikt språk för att kommunicera och skapar 
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samtidigt en känsla av samhörighet. Språket innehåller ord såsom lag och lagarbete, 

tydlighet samt sunt förnuft, men även uttryck såsom gå och se samt rätt från mig. 

Cheferna som karakteriseras av Sniff letar efter nya sätt att förbättra saker och ting inom 

organisationen, vägleder anställda och ser till att det finns en mening i de 

arbetsuppgifter som ska utföras för att genomföra förändringar. Genom materiella 

symboler skapas en form av förståelse och de hjälper anställda att se en helhet i deras 

arbetsuppgifter. På så sätt skapas mening och anställda engageras i förändringsarbetet.  

Vd:n och de andra cheferna vägleder och styr anställda genom förändringen på samma 

sätt som Sniff berättar för Scurry varifrån ostlukten kommer. Vd:n och cheferna 

använder sig av handlingssymboler såsom möten och firande för att skapa en 

gemenskap bland samtliga anställda. Handlingssymbolerna är även viktiga för att få 

anställda att känna tillhörighet på företaget. Anställda får belöning och utmärkelser för 

sina utvecklingsförslag, vilket delas ut vid stormöten som sker en gång per kvartal.  

 

Under tiden Vd:n, cheferna och en del av anställda är på väg mot den nya 

organisationsidentiteten finns de chefer och anställda som har svårt för att acceptera de 

nya förändringarna som sker. Dessa individer gestaltas av småfolket Hem och Haw. De 

tycker att det var bättre för och ifrågasätter om förändring är nödvändigt. Det beslutas 

på företaget att göra en bok som ska innehålla viktiga principer och värderingar som 

samtliga på företaget förväntas följa. Dem viktigaste principerna och fundamenten 

sammanfattas till en tavla, som även återfinns i boken. För att påminna anställda om 

tavlans innebörd, placeras den i entrén till företaget. Cheferna börjar därmed använda 

materiella symboler i den dagliga verksamheten för att förmedla en homogen syn bland 

anställda. På det här sättet skapas mening och gemenskap för anställda och chefer.  

 

Efter ett tag ger chefer och vissa anställda med sig och inser att förändringarna är 

nödvändiga för företagets framtid och hakar på Vd:n med de övriga cheferna. De chefer 

och anställda som slutligen ansluter sig till förändringsarbetet karaktäriseras av Haw. 

Kvar blir tillslut anställda som har fastnat i det gamla och inte förstår sig på de nya 

förändringarna och får svårigheter att utföra arbetsuppgifter, vilka utgörs av karaktären 

Hem.  

 

Slutligen kan vi urskilja att den ena reaktionen utifrån den uppdaterade berättelsen är att 

förändring är något bra och kommer medföra positiva konsekvenser, vilket liknar den 
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beskrivning av mössen Sniff och Scurry i berättelsen. Den andra reaktionen är att 

anställda har svårt att förstå sig på förändringar och varför det måste göras, och kan 

därför associeras med småfolket Hem och Haws reaktioner. På så sätt ställer förändring 

stora krav på ledarskapet för att kunna få med sig de individer som motsätter sig 

kontinuerlig förändring.  

6.2 Slutsats 

Utifrån kvalitativa intervjuer och en etnografisk inspirerad observation har vi undersökt 

på vilket sätt chefer använder symboler och meningsskapande vid kontinuerlig 

organisationsförändring. Genom arbetsprocessen har vi utvecklat vår förståelse för 

fenomenet inom den privata sektorn.  

 

Tidigare forskning inom ämnesområdet hävdar att symboliskt ledarskap, och främst 

ledarens användning av symboler och meningsskapande, kan praktiseras för att dämpa 

den mångtydighet och tvetydighet som uppstår vid kontinuerlig förändring. Ledaren 

förmedlar sin tolkning och värdering till andra individer och skapar på så sätt mening 

och en gemensam förståelse. Symboler framstår därmed som verktyg och redskap för att 

skapa mening och förmedlar på så sätt en gemensam förståelse för andra.  

 

Vi har istället kommit fram till att cheferna använder verbala, materiella och 

handlingssymboler för att förmedla ett enhetligt synsätt och skapa mening, men också 

för att förmedla en känsla av gemenskap, samhörighet och trygghet vid förändring. Vi 

har även kommit fram till att chefernas användning av symbolerna förmedlar en 

förståelse av de arbetsuppgifter som anställda ska genomföra. Symbolerna underlättar 

på så sätt kommunikationen mellan anställda och utgör därmed ett säreget språk inom 

företaget, men kan även användas för att visa uppskattning mot varandra.  

 

Vi har även kommit fram till att meningsskapande är centralt för samtliga chefer då det 

måste finnas en mening i de arbetsuppgifter som utförs annars är det svårt att se 

sammanhanget och få förståelse för det som ska göras. Genom att förklara varför saker 

och ting ska göras och genom att använda symboler skapar cheferna mening. Cheferna 

skapar mening genom att frambringa tydlighet och forma en förståelse åt anställda i 

organisationen, vilket i sin tur ger saker och ting dess mening vid kontinuerlig 

förändring. 
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Genom att ha studerat uppsatsens fenomen i den privata sektorn har det gjorts ett 

teoretiskt bidrag. Det teoretiska bidraget grundar sig i att vi har uppmärksammat att 

cheferna främst använder sig av verbala, materiella och handlingssymboler. Vi har 

kommit fram till att verbala symboler används genom tal och kommunikation, 

materiella symboler genom att dem synliggörs och handlingssymboler genom 

arrangerade händelser. Symbolerna används både enskilt och gemensamt för att skapa 

en enhetlig och gemensam syn för samtliga anställda på företaget och även för att skapa 

mening samt gemenskap och tillhörighet. Mening skapas därmed genom att använda 

olika symboler.  

 

Uppsatsens praktiska bidrag är tänkt som ett hjälpmedel genom att konkretisera och 

förstärka på vilket sätt symboler och meningsskapande kan användas men även vilka 

konsekvenser det kan medföra. Genom att visa vilka positiva konsekvenser symboler 

och meningsskapande kan medföra hos ett företag som genomför kontinuerliga 

förändringar kan det göra att andra organisationer får klarhet i hur det kan vara 

fördelaktigt. Genom att uppsatsen uppmärksammar negativa konsekvenser vid 

användningen av symboler och meningsskapande kan det göra att organisationen blir 

medvetna om situationen. Det kan innebära att företaget väljer att vidta åtgärder. 

6.3 Rekommendationer för vidare forskning 

Våra rekommendationer för vidare forskning baseras på att kontinuerlig 

organisationsförändring upplevs som komplext och svårhanterligt. Vi uppmuntrar därför 

till vidare forskning inom området för att kunna förstå fenomenet bättre. Genom 

ytterligare forskning kan vi lära oss mer om förändringsprocessen för att minska och 

undvika negativa konsekvenser, såsom mångtydighet och tvetydighet bland anställda i 

organisationer. Vi uppmuntrar därför till vidare forskning inom området, och främst 

kring de negativa konsekvenser som uppstår i organisationer vid kontinuerlig 

organisationsförändring.  

 

Symboliskt ledarskap är ett forskningsområde som kan uppfattas som abstrakt. Eftersom 

symboliskt ledarskap minskar den mångtydighet och förvirring som lätt uppkommer vid 

förändring, anser vi att det kan vara viktigt att utveckla forskningen kring ämnet då 

förändring förekommer ofta i organisationer. För att förtydliga hur symboliskt ledarskap 
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används i praktiken uppmuntrar vi därför till vidare forskning inom området. Makt och 

påverkan är två begrepp som uppkommer i samband med symboliskt ledarskap och kan 

få olika konsekvenser. Det skulle därför vara intressant att utveckla den empiriska 

forskningen kring förhållandet mellan makt och påverkan, eftersom det är något som 

privata och offentliga företag kan ha nytta av. Vi uppmuntrar därför till vidare forskning 

om utövandet av symboliskt ledarskap och främst makt och påverkan.   
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