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Sammanfattning 
 
 
Problemformulering:  Hur påverkas den interna kommunikationen mellan mellanchefen och 

dennes anställda av organisationskulturen? 
 
Syfte: Vanligen studeras kommunikationens påverkan på 

organisationskulturen. I vår studie har vi undersökt det omvända 
perspektivet. Syftet med studien blev således att förklara hur 
organisationskulturen påverkar den interna kommunikationen mellan 
mellanchefen och dennes anställda. 

 
Teorier: De grundläggande teorierna i studien är basmodellen, intern 

kommunikation, nivåer av kultur, hög makt-kultur, sociala 
konstruktioner, organisationsstrukturer och Leader Member 
Exchange Theory. 

 
Metod: Studien är uppbyggd kring den kvalitativa ansatsen. Vi har använt oss 

av besöksintervjuer för vår insamling av primärdata. Sekundärdata 
har vi i första hand funnit i Högskolan i Halmstads katalog Hulda. 
Vetenskapliga artiklar har vi främst sökt i databaser som ABI/Inform, 
Emerald och Academic Search Elite.  

 
Empiri:  Vi har gjort en intervjuguide vilken ligger till grund för 

respondenternas svar. Intervjuguiden finns att se under bilagor. 
Svaren presenteras under rubrikerna kommunikation, 
organisationskultur, organisationsstruktur och Leader Member 
Exchange Theory.  

. 
Analys: I vår analys har vi kopplat samman teori och empiri. Vi har sedan fört 

en argumentation utefter de teorier vår referensram innehåller.  
 
Slutsats: Organisationskulturen påverkar den interna kommunikationen genom 

olika beteenden och uttryck som finns i den undersökta 
organisationen.  

 
Nyckelord: Intern kommunikation, organisationskultur, relationer, 

organisationsstruktur, mellanchef 



Abstract 
 
 
Problem:  How does the organisational culture affect the internal 

communication between the middle manager and his or hers 
subordinates? 

 
Purpose: The most common way is to study how the communication affect the 

organisational  culture. In our study we have examined the reverse 
perspective. The purpose of this study would be to explain how the 
organisational culture affect the internal communication between the 
middle manager and his or hers subordinates.  

 
Theories: The basic theories in the study are The basic model, Internal 

communication, Levels of culture, High-power culture, Social 
constructions, Organisational structures and Leader Member 
Exchange Theory. 

 
Method The study is based on the qualitative approach. We have used 

interviews for our collection of raw data. Secondary data, we have 
primarily found in the University of Halmstads directory Hulda. 
Scientific articles, we have mainly sought in databases such as 
ABI/Inform, Emerald and Academic Search Elite. 

 
Empirical work:  There is an interview guide under appendix that is made especially 

for our respondents. Their answers are presented in the following 
headings; Communication, Organisational culture, Organisational 
structure and Leader Member Exchange Theory. 

 
Analysis: In our analysis we put theory and empirical work together. We then 

make an argument along the theories our frame of reference contains. 
 
Conclusions: The organisational culture has an impact on the internal 

communication through different behaviors and expressions in the 
investigated company.  

 
Keywords:  Internal communication, organisational culture, relations, 

organizational structure, middle manager.  
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1 Introduktion 
 
Avsikten med detta kapitel är att introducera läsaren i vårt ämnesval och ge en beskrivning 
och bakgrund till detta. Därefter formulerar vi vår frågeställning, syfte, avgränsningar och 
förklarar begrepp som förekommer i uppsatsen. 
 
 

1.1 Problembakgrund 
 
Genom informationsteknikens utveckling har vi fått ett överflöd av information och därmed 
har kommunikationsprocessen försvårats (Bark, Bernstrup, Heide, Högström & Skoog, 1999). 
Att mötas ansikte mot ansikte är dock den absolut bästa kanalen för kommunikation då detta 
leder till ett mer effektivt sätt att kommunicera, då cheferna har möjlighet att involvera 
motparten i dialogen (Nordblom, 2008). Rogers och Agarwala-Rogers (1976) menar att en 
oerhört central del av en organisation är kommunikation och utan denna skulle det inte vara 
en organisation. Kommunikation bidrar till att beslut kan fattas och uträttas, skapar 
möjligheter till feedback och korrigerar organisationens struktur efter vad situationen kräver. 
Det är även genom kommunikationen vi definierar vad som är vår kultur, hur och vad som 
sägs har betydelse (Burton & Dimbleby, 1999).  
 
Det generella begreppet kultur började studeras av antropologer och sociologer redan på 
1800-talet. Det var först under 1980-talet som begreppet organisationskultur låg i fokus och 
olika skolbildningar växte fram (Morgan, 1999). En bidragande faktor till att kulturbegreppet 
hamnade i fokus, var tron om att de konkurrensfördelar som bidrog till de japanska 
affärsframgångarna under samma period, hade sin grund i organisationskulturen men även 
den nationella kulturen (Ouchi, 1982).  
 
Sedan 1980-talet har tre inriktningar inom organisationskultur ersatt varandra kronologiskt 
(Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2006). En av dessa inriktningar är företagskultur, där 
kulturen ses som en egenskap hos organisationen som går att jämföra med organisationens 
storlek, antal anställda eller teknologi. Den andra inriktningen benämns organisation som 
kultur och utgår från ett djupare synsätt och ser kultur som en metafor för organisationen. 
Inriktningen har inspirerats av antropologin som studerar kultur utifrån att se organisationen 
som en by eller ett folkslag. Den tredje och sista inriktningen benämns kulturella studier av 
organisering där organisationer ses som kulturella uttryck för större processer i samhället 
(Eriksson-Zetterquist et al., 2006). Schein (1992) menar att de grundläggande antagandena 
såsom relationer till omgivningen, människonaturens karaktär och de medmänskliga 
förhållandenas karaktär tillsammans med värderingar och artefakter är grunden för 
organisationskultur. När dessa är framarbetade och implementerade i organisationen är de 
svåra att förändra då de bildar hörnstenar för organisationens struktur. Peters och Waterman 
(1982) argumenterar för vikten av en stark kultur då detta har visat sig vara ett recept för 
framgångsrika organisationer.  
 
Utvecklingen av informationsteknologin har även inneburit en förändring av mellanchefernas 
roll i organisationerna (Wilson, 2000). Dopson och Stewart (1994) beskriver att dagens allt 
plattare och rationaliserade organisationer har medfört att mellanchefernas position blivit 
viktigare och de får ta ett större ansvar. Det skall dock inte glömmas bort att det ofta finns en 
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frustration hos mellanchefer då det ofta blir deras uppgift att kommunicera ut till exempel 
förändringsstrategier till de anställda på linjen (Balle, 2008). Vid en sammanslagning av två 
enheter blir det mellanchefens uppgift att på ett positivt sätt förmedla detta, samtidigt som 
hans eller hennes position blir hotad då det ofta bara behövs ett begränsat antal chefer ute på 
linjerna.  
 
 

1.2 Problemdiskussion  
 
Rogers och Agarwala-Rogers (1976) menar att kommunikation binder samman 
organisationens alla delar och bildar en helhet. Larsson (1997) drar resonemanget ett steg 
längre och menar att kommunikation inte enbart är en förmedlingsprocess för meddelande, 
den skapar också den sociala struktur som är organisationen. Rogers och Agarwala-Rogers 
(1976) menar också att det är stor skillnad i kommunikationen beroende på vilken nivå i 
hierarkin man befinner sig. En underordnad tenderar att kommunicera på ett sätt med sina 
överordnade och på ett annat med sina jämlika i hierarkin. Wiio (1980) klargör att det finns 
många hinder och att det är mycket som kan gå fel när en sändare förmedlar ett meddelande 
eller ett budskap till en mottagare. Budskapet riktas mot fel mottagare, språkliga svårigheter 
kan förekomma, mottagaren väljer att omtolka budskapet efter egna preferenser eller så kan 
budskapet förändras på vägen och få en ny betydelse. Enligt Kalla (2005) borde 
kommunikation från ledningen komma direkt från en chef till en annan och sedan från denna 
chef till den anställda, men då företag växer och blir mer komplexa blir detta mycket svårare. 
Ytterligare forskning visar dessutom att relationer har stor betydelse för kommunikationen 
(Yrle, Hartman & Galle, 2003). De anställda som har en bra och nära relation till sina 
överordnade tenderar att ha en bättre kommunikation med dessa än de anställda som har en 
mindre bra relation till sina chefer (Yrle et al., 2003). Fiske (1982) förutsätter i sin bok 
”Kommunikationsteorier” att kommunikation är av stor betydelse för livet i en kultur. Utan 
kommunikation kan ingen form av kultur överleva. Fiske (1982) menar också att studeras 
kommunikation, studeras också den kultur i vilken den är integrerad.  
 
Levi (2007) menar att kulturen har en påverkan på kommunikationen och uttrycker enligt 
följande: ”A team’s culture affects how team members communicate and coordinate work” 
(Levi, 2007, s. 241). Schein (1992) uttrycker dessutom att organisationskulturen fungerar som 
ett filter för att ta bort onödig information och därigenom reducera osäkerhet genom att styra 
uppmärksamheten mot företagets önskade kriterier för hur medlemmarna förväntas agera. 
Tourish och Robson (2003) menar att effektiva chefer är medvetna om att hierarkin medför en 
filtrering av information. Enligt Watson (2001) måste den framgångsrika organisationen våga 
släppa kontrollen över sina anställda. Kriteriet för att detta skall fungera i praktiken är att 
organisationskulturen är starkt förankrad bland medarbetarna. Organisationens värderingar 
skall styra det dagliga arbetet och se till att verksamhetens huvudsyfte uppfylls utan direkt 
övervakning från chefen. Genom att binda samman personer i ett gemensamt tänkande och 
värdemönster får organisationen sina medlemmar att dra åt samma håll (Engdahl & Larsson, 
2006). Finns det en tydlig företagskultur speglas detta i gruppens samspel, språkanvändning 
och de ritualer som organisationen ägnar sig åt. Ett gemensamt språk, tanke- och 
värdemönster bidrar till att människor i en organisation kan kommunicera väl. Den kultur som 
råder i en organisation är ofta inte helt statisk (Morgan, 1999). Människorna i kulturen har 
olika personligheter, vilket också kan leda till att kulturen som förmedlas inte helt accepteras 
av den enskilda individen eller grupper av individer. Det som sägs är inte alltid det som görs 
och subkulturer kan uppstå (Watson, 2001). 
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Dopson och Stewart (1994) beskriver olika anledningar till vad de anser kan utgöra grunden 
för att mellanchefer kan vara frustrerade och desillusionerade. Mellancheferna kan känna sig 
bortglömda i hierarkin då beslut fattas över deras huvuden, samtidigt som de förväntas 
hantera motsägande förväntningar mellan den högre chefen och från sina anställda, dessutom 
har de förlorat den tekniska förmågan att utföra administrativa uppgifter. Trots denna 
beskrivna frustration menar Dopson och Stewart (1994) att många mellanchefer ställer sig 
positiva till den förändring av positionen och arbetsuppgifterna som skett i och med 
informationsteknologin. Upplevelsen av att mellancheferna hamnar närmare de högre 
cheferna och de strategiska besluten, samt att de nu har ett tydligare och eget ansvarsområde, 
kan vara faktorer som ger upphov till den positiva inställningen.  
 
 

1.3 Problemformulering 
 
Vi har valt att formulera vårt problem på följande vis: 
 
Hur påverkas den interna kommunikationen mellan mellanchefen och dennes anställda av 
organisationskulturen?  
 
 

1.4 Syfte 
 
Vanligen studeras kommunikationens påverkan på organisationskulturen. I vår studie har vi 
undersökt det omvända perspektivet. Syftet med studien blir således att förklara hur 
organisationskulturen påverkar den interna kommunikationen mellan mellanchefen och 
dennes anställda. Vi ser en möjlighet till att studien bidrar till att öppna upp mellanchefens 
medvetenhet för om, och i så fall hur mycket, organisationskulturen påverkar den dagliga 
kommunikationen. Även en företagsledning kan ha nytta av våra resultat då det är vikigt för 
dessa att ha en förståelse för informationsflödet och kommunikationen nere i organisationen. 
Ytterligare en potentiell målgrupp är studenter som har för avsikt att studera detta 
ämnesområde. 
 
 

1.5 Avgränsningar 
 
Vi har valt att avgränsa oss till tillverkningsindustrin där företaget skall ha minst 250 
anställda. Detta för att det skall finnas många kommunikationsvägar och ett rikt 
kommunikationsflöde. En annan avgränsning som gjorts i studien är att vi fokuserat på den 
interna kommunikationen mellan mellanchefen och några av dennes anställda.  
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1.6 Centrala begrepp 
 
Kommunikation 
 
Det finns en mängd olika definitioner, av varierande kvalité, vilka hänsyftar till försök att 
beskriva begreppet kommunikation. Den definition som stämmer bäst överens med vår 
ansyftan till begreppet, har gjorts av Rogers och Kincaid (1981) vilka menar att 
kommunikation är ”a process in which the participants create and share information with one 
another in order to reach a mutual understanding” (Rogers & Kincaid, 1981, s. 63). 
 
Intern kommunikation 
 
Den definition av intern kommunikation som vi har använt oss av i studien är: ”En interaktion 
mellan dem som har ett intresse eller något att vinna i en given organisation” (Scholes, 1997, 
s. xviii, fritt översatt). 
 
Organisationskultur/företagskultur 
 
Vi har valt att använda oss av Bangs (1994) definition av kulturbegreppet. Han beskriver 
kultur på följande vis: ”Den uppsättning gemensamma normer, värderingar och 
verklighetsuppfattningar som utvecklas i en organisation när medlemmarna samverkar med 
varandra och omvärlden” (Bang, 1994, s. 23). Vi kommer även att använda 
organisationskultur synonymt med begreppet företagskultur för att undvika en monoton text. 
 
Mellanchef 
 
Franzéns (2004) definition av mellanchefer har tilltalat oss och således syftar vi till denna 
definition i vårt författande. Han definierar begreppet enligt följande: ”Det karaktäristiska för 
en mellanchef är att han eller hon har chefer både över och under sig i organisationsschemat” 
(Franzén, 2004, s. 10). 
 
Anställd 
 
Med anställd avser vi de personer i vår studie som lyder under mellanchefen. En person som 
är under någon annans kontroll, alltså ett subjekt för en auktoritet (thefreedictionary, 2008). 
 
Tillverkningsindustri 
 
Tillverkningsindustrin är för oss en del av industrisektorn som omfattar en råvaruförädling 
eller varuproduktion i egentlig mening (NE, 1990, s. 270). 
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2 Teoretisk referensram 
 
I det här kapitlet presenteras de teorier som ligger till grund för den empiriska undersökning 
som har gjorts. Först redogörs för teorier kring kommunikation vilket följs upp med teorier 
kring organisationskultur, organisationsstruktur och relationer.  
 
 

2.1 Kommunikation 
 
I en organisation kan kommunikation ses som ett viktigt styrmedel för att lyckas i en 
föränderlig värld och dessutom bidra till arbetsglädje, engagemang och bättre resultat 
(Falkheimer, 2001). Den interna kommunikationen är livsviktig för att skapa en balans och 
involvera organisationen.   
 
Basmodellen ser kommunikationsprocessen som ett linjärt förlopp mellan sändare och 
mottagare (Fiske, 1982). Basmodellen inriktar sig på hur sändare och mottagare kodar och 
avkodar ett meddelande och hur sändarna använder olika kanaler och media för 
kommunikation (Fiske, 2001). 
 
Kommunikation i organisationer innefattar alla kommunikativa handlingar och interaktioner, 
vilka kan struktureras i tre olika nivåer (Larsson, 1997). Den första nivån innefattar de två 
huvudgrenarna intern och extern kommunikation. I den andra nivån finner vi verbal och icke-
verbal kommunikation, för att i sista nivån återfinna formell och informell kommunikation.   
 
 

2.1.1 Basmodellen 
 
Basmodellen, som ser kommunikation som överföring av meddelande, utformades i slutet av 
1940-talet och avsåg från början studiet av telefoni (Fiske 1982; Larsson, 1997). Begreppen i 
modellen, vilka innefattar sändare, meddelande, kanal (medium) och mottagare, har blivit 
självklara inom all teoribildning på området (Larsson, 1997). Begreppet brus ingick redan då i 
modellen och avsåg allt det som lades till i signalen (meddelandet) mellan sändningen och 
mottagningen och som inte avsetts av sändaren (Fiske, 1982). När modellen skapades 
hänsyftade detta brus till ljudförvrängningar och knaster på telefonlinjen och inte som dagens 
mer komplexa tolkning av begreppet. Brus förvränger alltid sändarens avsikter med 
meddelandet vare sig det sker genom sändaren, meddelandet, kanalen eller mottagaren. 
Innebörden blir en begränsning av den mängd information man önskar sända vid en given 
tidpunkt och situation. 
 
Även om sändaren av ett budskap är en organisation, är det en fysisk person som sänder 
meddelandet (Larsson, 1997). En indelning har gjorts av olika typer av meddelande, där tre 
kategorier kan urskiljas. Den första är den uppsättning ord och symboler som budskapet i sig 
består av, den andra är den mening som sändaren lägger in i budskapet och den tredje är den 
mening som mottagaren lägger in. 
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Flera forskare har bidragit till utvecklingen av modellen och begrepp som kodning och 
avkodning har tillkommit (Larsson, 1997). Mottagaren kan således avkoda budskapet, 
antingen genom en ren accept av sändarens avsikt med meddelandet. Budskapet kan avkodas 
genom en förhandling där mottagaren väljer att acceptera delar av budskapet medan andra 
delar förkastas eller så väljer man att helt avvisa budskapet. Ytterligare faktorer har blivit 
viktiga för utvecklingen av basmodellen och dess enheter (Fiske, 1982). Feedback-begreppet 
har tillkommit och innebär en överföring av mottagarens reaktion tillbaka till sändaren. Andra 
begrepp som tillkommit och som påverkar sändaren är individuella bakgrundsfaktorer, 
självuppfattning eller den sociala omgivningen i en grupp eller i en organisation. Detsamma 
gäller för mottagaren av budskapet men som medlem i en publik. Senare har även kontexten, 
det vill säga sammanhanget i vilket kommunikationen sker, blivit en viktig del av modellen 
och det är med tillägget av denna faktor vi har modellen så som den ser ut idag, en mycket 
mer komplex modell än den ursprungliga (Larsson, 1997). 
 
 

 
 
Figur 2.1 Basmodellen i sitt kontextuella sammanhang (Larsson, 1997, s. 34) 
 
 

2.1.2 Intern kommunikation 
 
Intern kommunikation kan ses som interaktionen mellan de som har ett intresse eller har något 
att vinna i en given organisation (Scholes, 1997). Den interna kommunikationen skapar den 
kulturella kontexten för kommunikationen och ser till att människorna i organisationen inte 
bara har verktyg utan en medvetenhet och de färdigheter de behöver för sin yrkesroll.  
 
Larsson (1997) menar att den interna kommunikationen kan sägas ha fyra funktioner 
nämligen att koordinera aktiviteter, förse ledningen med information om tillståndet i 
organisationen, att socialisera in medarbetarna i organisationens kultur samt sprida mål, 
uppgifter och verksamhetens regler. Dessutom finns det olika kommunikationsströmmar, 
uppåtriktad, nedåtriktad och horisontell (Larsson, 1997). Den nedåtriktade kommunikationen 
kan ses som den traditionellt enkelriktade kommunikationen uppifrån i hierarkin och ner. 
Dock ställer organisationen krav på dialog och viss feedback vilket skapar den uppåtriktade 
strömmen. Den horisontella kommunikationsströmmen tar vid då individer i organisationen 
kommunicerar med arbetskamrater på samma nivå. 
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Central kommunikation (Balle, 2008) kan jämföras med Larssons (1997) begrepp nedåtriktad 
kommunikation. Lokal kommunikation (Balle, 2008) kan i sin tur jämföras med begreppet 
horisontell kommunikation (Larsson, 1997). Det måste finnas en balans mellan dessa två 
typer av kommunikation, men vad som är optimalt beror på det enskilda företaget. Det finns 
många kanaler att välja för dessa typer av kommunikation som intranät, Internet, informella 
dialoger, personaltidningar eller möten och föreläsningar. Spinks och Wells (1995) menar 
dock att möten är den vanligast förekommande kommunikationskanalen för en grupp i en 
organisation.  
 
Typiska centrala medier är personaltidningar, intranät och stora personalmöten (Balle, 2008). 
Dessa medier måste de anställda själva aktivt välja att söka upp och är därför inte lämpliga att 
använda till att sprida viktigt information de anställda måste få vetskap om. Dessa typer av 
media har dock en annan viktig funktion då de kan sprida meddelande för att skapa en 
gemensam referensram i organisationen, alltså en företagskultur. Detta kan göras till exempel 
genom att sprida organisationens grundläggande värderingar, skriva olika historier om 
företaget och framställa olika förebilder organisationen har. Dessa typer av media erbjuder 
dock små möjligheter till dialog. 
 
Lokal media är det mediet som erbjuder störst möjligheter att påverka (Balle, 2008). Här är 
det den personliga dialogen som ligger i fokus med utgångspunkt från mellanchefen. Han 
eller hon utgör här huvudrollen i kommunikationen och har ansvaret för att meddelandet 
sprids och får verkan. Något som är viktigt att tänka på vid denna typ av kommunikation är att 
kommunikationen blir aldrig starkare än dess svagaste länk.  
 
 

2.1.2.1 Formell och informell kommunikation 
 
Den interna kommunikationen kan delas in i formella och informella kontakter (Larsson, 
1997). Vid formell intern kommunikation förmedlas mål och policys, regler och riktlinjer och 
annan producerad information. Den formella kommunikationen är beroende av 
organisationens struktur.  
 
Den informella kommunikationen är det samspel som medarbetare av olika anledningar 
skapar bredvid den formella kommunikationen (Larsson, 1997). Den informella interna 
kommunikationen innebär bland annat samtal och diskussioner, spontana gruppmöten, 
berättelser och rykten.  
 
 

2.1.2.2 Verbal och icke-verbal kommunikation 
 
Kommunikation människor emellan kan bestå av både verbala och icke-verbala former 
(Larsson, 1997). Den verbala kommunikationen består av sådant som både sägs eller skrivs, 
då detta kräver en användning av språk. Icke-verbala kommunikationen är det som sker utan 
ord till exempel kroppsspråk, arbetskläder och röstläge för att nämna några. 
 
Den skriftliga kommunikationen, som är en del av den verbala kommunikationen, tar allt mer 
plats i dagens organisationer då chefer tvingas leda människor som till exempel inte befinner 



 

8 

sig på samma geografiska plats och i takt med att kommunikationsteknologin blir allt mer 
avancerad (Kelloway, Barling, Kelly, Comtois & Gatien, 2003). När organisationer är 
tillräckligt stora är det inte alltid möjligt med en daglig kontakt ansikte mot ansikte mellan 
chefen och de anställda. Detta ställer högre krav på de kanaler cheferna väljer att 
kommunicera genom, till exempel e-mail, video- eller telefonkonferens. Denna form av 
kommunikation är inte optimal vilka bland annat Howell och Hall-Merenda (1999) har 
påvisat genom sina studier. De visade att när den nära interpersonella kontakten begränsades 
hade detta en negativ effekt på ledarskapet som inte blev lika effektivt. 
 
 

2.2 Organisationskultur 
 
Delade värderingar, tro och normer inom en arbetsgrupp eller en organisation kan ses som 
dess kultur (Levi, 2007). En organisations kultur bidrar med strukturell stabilitet åt företaget 
då kulturen är genomträngande i organisationen och mycket svårföränderlig. 
 
Organisationskulturen i ett företag kan analyseras i olika nivåer, där ordet nivå hänsyftar till 
den grad organisationskulturen som fenomen är synlig för den som observerar den (Schein, 
1992). De olika nivåerna illustreras i figur 2.2. 
 

 
Synliga organisatoriska strukturer och processer. 
 
 
 
Strategier, mål och filosofier. 
 
 
Undermedvetna förgivettagna värderingar, uppfattningar, tankar och 
känslor.  
 

 
Figur 2.2 Nivåer av kultur (Schein, 1992, s. 17, fritt översatt) 
 
 
Den första nivån benämns artefakter och består av de synliga organisatoriska strukturer och 
processer som finns i företaget (Schein, 1992). Denna nivå är lätt att observera men mycket 
svår att tolka. Artefakter som kan finnas i en organisation är språket, teknologi och produkter, 
uniformer, beteenden, känslor, myter och historier om organisationen, publicerade dokument 
om värderingar, observerbara ritualer, ceremonier och mycket mera.  
 
Nästa nivå, antagna värderingar, innebär en process där en värdering genomgår en 
transformation från att vara den enskilda individens värdering till att bli gruppens 
gemensamma värdering (Schein, 1992). Till slut blir värderingen en självklarhet och stöds av 
normer och regler i företaget. Värderingarna guidar sedan medlemmarna i organisationen hur 
de skall agera i givna situationer och skolar också nya medlemmar i gruppen hur de skall 
agera. På denna nivå platsar alltså företagens strategier, mål och filosofier.  
 

Artefakter 

Antagna 
värderingar 

Grundläggande 
antagande 
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Den tredje och sista nivån är grundläggande antaganden och behandlar värderingar som 
kommit att bli tagna för givna och blivit en del av verkligheten i organisationen (Schein, 
1992). De grundläggande antagandena ifrågasätts oftast inte och är mycket svåra att ändra. 
Kulturen som grundläggande antagande definierar för medlemmarna i gruppen vart de bör 
rikta sin uppmärksamhet, vad saker och ting betyder, hur de känslomässigt skall reagera i 
givna situationer och hur de skall agera. 
 
Ett annat sätt att studera kultur är genom Levi´s (2007) begrepp hög makt-kultur. Ett 
kännetecken för hög makt-kultur är att kommunikationen inte riktas till alla i organisationen 
utan koncentreras till personer med hög status. Samarbetet i denna typ av kultur försvåras 
eftersom tron på kommunikationen uppifrån är starkare än på de egna idéerna. Vanliga 
effekter som kan uppstå är att kreativiteten hämmas samtidigt som beroendet ökar.  I en hög 
makt-kultur är stor makt och status accepterat, vilket gör att arbetarna inte ifrågasätter 
auktoriteten och är mer benägna att acceptera ledarens beslut.  
 
 

2.2.1 Sociala konstruktioner 
 
Vår verklighet är socialt konstruerad och kan definieras ”som en egenskap tillhörande 
fenomen som vi erkänner existerar oberoende av vår egen vilja” (Berger & Luckmann, 2003, 
s. 10). Individen föds inte in i en verklighet med åsikter och värderingar utan är mottaglig för 
påverkan och blir på så sätt en del av samhället. Detta fenomen benämner Berger och 
Luckmann (2003) primär socialisation vilken sker under individens barndom. Sekundär 
socialisation innebär att individen hamnar i nya situationer där han eller hon kan tvingas att 
förkasta eller omarbeta det han eller hon tidigare lärt sig. Den sekundära socialisationen kan 
följaktligen sägas vara då individen tillhandahåller rollspecifik kunskap vilken har sin grund i 
arbetsfördelningen. Den sekundära socialisationen innebär också att personen måste anamma 
ett särskilt ordförråd kopplat till den specifika rollen. Den primära socialisationen blir den 
viktigaste för individen och skapar också en grundläggande struktur för den sekundära 
socialisationen. Schein (1992) ser kultur som något som förs vidare till nya medlemmar i 
gruppen, vilket sker genom en sekundär socialisation. 
 
En organisation kan ses som en mer eller mindre gemensam verklighetsuppfattning som 
skapas, förändras och ibland även upplöses (Alvesson, 2002). En organisation både skapar 
och bryter ner gemensamma uppfattningar. Dock har en organisation inte möjlighet att 
existera utan några gemensamma värderingar. När en organisation är välmående och 
fungerande krävs ett ständigt organiserande, ett upprätthållande av uppfattningar och ett 
förstärkande av vissa föreställningsmönster. I dessa stadier är symboliska former och uttryck 
viktiga och fungerar också som begränsningar av verklighetsuppfattningar. Detta på så vis att 
en komplex värld ges en bestämd och icke ifrågasatt innebörd. Denna process kan ses som en 
symbolisk makt som organisationen besitter, vilka moderna företag praktiserar och även 
använder som ett kontrollverktyg. Denna makt kan användas för att skapa en särskild 
världssyn och särskilda värderingar eller känslor bland de anställda (Alvesson, 2002). En 
fungerande kultur styr medlemmarnas tanke-, känslo- och handlingsmönster (Peters & 
Waterman, 1982). Detta genom att organisationskulturen ger medlemmarna fasta 
situationsdefinitioner samt handlingsregler. Watson (2001) trycker även på att kultur är en 
mänsklig konstruktion som hindrar människan från att hamna i oordning och kaos. 
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2.3 Organisationsstruktur 
 
Organisationsstruktur kan ses som de antal sätt ett arbete kan indelas i efter uppgifter samt 
koordinationen uppgifterna emellan (Mintzberg, 1993). Vilken struktur organisationen bygger 
på har betydelse för flödet av information. 
 
 

2.3.1 Centralisering och Decentralisering  
 
Centralisering och decentralisering bygger på var beslut fattas i organisationen (Jacobsen & 
Thorsvik, 2002). I en decentraliserad organisation har många personer och enheter ansvar för 
beslutsfattandet, medan det i en centraliserad organisation ofta är en person i organisationen 
som fattar de avgörande besluten (Eriksson-Zetterquist et al., 2006). Beslutsfattandet ligger 
således i en central punkt i företaget (Mintzberg, 1993). Decentralisering kan sedan delas in i 
vertikal och horisontell decentralisering där den vertikala decentraliseringen motsvarar 
delegering av formell makt neråt i den linjära kedjan medan horisontell decentralisering 
innebär att personer som inte innehar formell auktoritet får vara med att fatta beslut, såsom 
operatörer eller analytiker. Decentralisering och centralisering skall inte ses som två absoluta 
tillstånd, där en organisation antingen tillhör den ena eller andra gruppen. Ibland är gränserna 
flytande och därför är det inte alltid enkelt att analysera vilken struktur en viss organisation 
tillhör. Vad som egentligen är relevant i de olika strukturerna är inte kontrollen över besluten i 
sig utan kontrollen över agerandet, alltså över vad organisationen faktiskt gör. Mintzberg 
(1993) illustrerar detta på följande vis: 
 

 
 Vad  Vad Vad är Vad är Vad som 
 kan  borde ämnat att auktoriserat faktiskt 
 göras göras göras att göras görs 
 
Figur 2.3 Beslutsprocessen (Mintzberg, 1993, s. 100, fritt översatt) 
 
 
Har en ensam person makten över alla stegen i processen som visas ovan är beslutsfattandet 
centraliserat och således, när flera personer deltar aktivt i förloppet är beslutsfattandet 
decentraliserat (Mintzberg, 1993). När en person i en decentraliserad beslutsprocess är 
ansvarig för insamling av information, är det också han eller hon som har makten att avgöra 
vilka faktorer som skall övervägas och inte i beslutsprocessen. Denna filtrering av information 
kan indirekt leda till att beslutsprocessen blir mer centraliserad. 
 
En anledning till att inte ha en centraliserad organisation är att det blir för mycket information 
att hantera (Eriksson-Zetterquist et al., 2006). En ensam individ klarar ofta inte av att sortera 
vad som är viktigt och inte, dessutom kan en del information helt enkelt inte kommuniceras 
vidare på ett effektivt sätt (Mintzberg, 1993). En fördel med den decentraliserade 
organisationen är att den lättare kan reagera på omgivningen och på lokala händelser då 
informationen och beslutsfattandet ligger ute i de olika enheterna i företaget. Detta istället för 
att gå från en centrerad punkt, ut till enheterna och sedan tillbaka igen och utefter det agera, 
vilket kan vara en mycket tidskrävande process.  
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2.4 Leader Member Exchange Theory (LMX) 
 
LMX teorin beskriver den rollskapande process som sker mellan ledaren och hans eller 
hennes anställda och den utbytande relation som skapas dem emellan (Yukl, 2006). Teorin 
grundar sig i att ledaren utvecklar en relation med varje enskild anställd. Redan vid den första 
interaktionen mellan chefen och den anställda sker en kategorisering utav den anställda i 
chefens medvetande (Yrle et al., 2003). I och med denna kategorisering, vilken sker utan att 
chefen vet något om den anställdas prestationsförmåga, har chefen även gjort klart för sig 
själv huruvida den anställda skall tillhöra en in-grupp eller ut-grupp (Levi, 2007). Att vara del 
i en in-grupp skulle till exempel kunna innebära att den anställda visas mer uppskattning och 
får mer hjälp än en anställd som tillhör ut-gruppen. Efterföljande interaktioner dem emellan 
förändrar sällan det första intrycket eftersom chefen tenderar att endast komma ihåg den 
information som stödjer det första intrycket medan information som strider mot denna bild 
ignoreras.  
 
Relationen utvecklar sig sedan med tiden och kan antingen bli en så kallad högutbytesrelation 
eller en lågutbytesrelation, vilket kan sägas betyda en mer eller mindre djup relation (Yukl, 
2006). En högutbytesrelation är endast möjlig för dem som tillhör in-gruppen (Sparrowe & 
Liden, 1997). För att en högutbytesrelation skall kunna existera krävs det att ledaren har 
befogenheten att kontrollera utgången av de anställdas önskemål så som tilldelning av 
intressanta och önskvärda arbetsuppgifter, delegation av större ansvar, tillgång till mer 
information, delaktighet i beslutsfattande, konkreta belöningar som löneförhöjning, bättre 
scheman och större kontor med mera (Yukl, 2006). Högutbytesrelationen innebär högre 
status, mer inflytande och fördelar (Wilhelm, Herd & Steiner, 1993). Relationen innebär 
också förpliktelser och kostnader för de anställda (Yukl, 2006). De förväntas att arbeta 
hårdare, vara mer hängivna åt uppgifterna, vara lojal mot chefen och dela vissa av chefens 
administrativa uppgifter. Chefen utvecklar ofta denna typ av relation med ett fåtal betrodda 
anställda som ofta har positioner som assistenter, biträden och rådgivare. Att den här formen 
av relation skall utvecklas är mer troligt om chefen uppfattar att den anställda är kompetent, 
pålitlig och att hans eller hennes värderingar och attityder stämmer överens med de egna. 
 
När individen har uppnått en högutbytesrelation innebär det att chefen i allt mindre 
utsträckning behöver övervaka den anställda eller vara dominant i konversationen (Yukl, 
2006). Detta samtidigt som den anställda visar sig vara en god medlem i organisationen, 
skapar en mer öppen kommunikation med chefen och har ett mindre behov att utöva 
skrämseltaktik för att påverka ledaren. Dessutom blir den anställda flitigare på att 
kommunicera och rapportera till sin överordnade när relationen blivit en högutbytesrelation 
(Yrle et al., 2003). 
 
Att som chef ha högutbytesrelationer med de anställda innebär vissa begränsningar för honom 
eller henne (Yukl, 2006). För att bevara relationerna krävs det att han eller hon ägnar mer 
uppmärksamhet åt de anställda, är mottaglig för deras behov och känslor och spenderar tid att 
samråda och övertyga. Dessutom begränsas möjligheterna till att disciplinera eller utöva 
auktoritet mot de anställda då de kan riskera den goda relationen med den enskilda individen. 
Därutöver ligger utmaningen i att skapa vissa gynnsamma relationer för att underlätta att 
uppnå de gemensamt uppsatta målen, samtidigt som det måste finnas en balans i gruppen där 
det fortfarande finns tillit och lojalitet. Det är inte nödvändigt att behandla alla anställda exakt 
lika, men alla måste fortfarande känna att de är en viktig del av gruppen och att den enskilda 
individen upplever att han eller hon blir behandlad utefter sin kompetens snarare än att han 
eller hon blivit favoriserad. 
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En lågutbytesrelation kännetecknas genom att det råder en låg nivå på det gemensamma 
inflytandet i relationen mellan chefen och den anställda (Yukl, 2006). För att tillgodose denna 
form av relation behöver de anställda endast utföra det som genom deras befattnings krävs av 
dem. Så länge detta sker får de anställda också ut de grundläggande belöningar som jobbet 
innebär, till exempel lön. 
 
LMX teorin utgår främst från mellanchefspositionen och de vertikala relationerna i hierarkin 
och det har visat sig att en mellanchef som har en gynnsam relation med sin chef kommer 
också skapa gynnsamma relationer med sina anställda (Yukl, 2006). 
 
 

2.5 Sammanfattning av den teoretiska referensramen  
 
Basmodellen i kommunikationsteorin ser kommunikationsprocessen som ett linjärt förlopp 
och består av ett antal begrepp vilka är viktiga för att förstå denna avancerade process. 
Sändare, meddelande, kanal, mottagare, brus, kodning och avkodning är huvudbegreppen i 
denna modell som ser kommunikation som en överföring av meddelande (Fiske, 1982; 
Larsson, 1997). Intern kommunikation är ett sätt att kommunicera mål, uppgifter och 
verksamhetens regler, koordinera aktiviteter, förse ledningen med information om tillståndet i 
organisationen samt att socialisera in medarbetarna i organisationens kultur. Formell och 
informell kommunikation är en del av den interna kommunikationen, likaså verbal och icke-
verbal kommunikation (Balle, 2008; Howell & Hall-Merenda, 1999; Kelloway et al., 2003; 
Larsson, 1997). 
 
Organisationskultur kan studeras utifrån tre olika nivåer; artefakter, antagna värderingar och 
grundläggande antaganden (Schein, 1992). Genom en sekundär socialisation har företagen 
makten att skapa en särskild världssyn och särskilda värderingar eller känslor hos de 
anställda. Organisationskultur kan därför ses som en social konstruktion då företagen utifrån 
en subjektiv världsbild skapar en egen verklighet inom organisationen (Alvesson, 2002; 
Berger & Luckmann, 2003).  
 
Vilken organisationsstruktur en organisation är uppbyggd efter har stor betydelse för flödet av 
information. I en centraliserad organisation är det en person som har huvudansvaret för 
beslutsfattandet och i en decentraliserad organisation är det många personer och enheter som 
har inflytande i beslutsprocessen (Eriksson-Zetterquist et al., 2006; Jacobsen & Thorsvik, 
2002; Mintzberg, 1993). 
 
LMX teorin (Yukl, 2006) beskriver hur ledare utvecklar relationer över tiden med olika 
anställda. Ett mer gynnsamt förhållande utvecklas då den anställda uppfattas som kompetent, 
pålitlig och har likvärdiga värderingar och attityder med chefen. Också chefens relationer 
uppåt i hierarkin påverkar vilka relationer som skapas nedåt med de anställda. Detta grundar 
sig i att teorin bygger på mellanchefens perspektiv och de vertikala relationerna i hierarkin. 
Det talas om två olika relationer i teorin vilka benämns högutbytesrelationer och 
lågutbytesrelationer. 
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3 Metod 
 
I metodkapitlet motiverar vi de val som gjorts av bland annat ansats och teorier i studien. Vi 
beskriver också upplägget av den empiriska undersökningen samt tillvägagångssättet för 
analys av det insamlade empiriska materialet. Även resultatens validitet och reliabilitet 
diskuteras.  
 
 

3.1 Forskningsmetod 
 
Vi har en explorativ problemställning, vilket innebär en problemställning som avser att 
fördjupa sig i ett fenomen vi inte vet särskilt mycket om (Jacobsen, 2002). Med denna typ av 
problemställning krävs ofta en metod som kan ge oss nyanserad data som går in på djupet. 
Detta kräver en koncentration till några få undersökningsobjekt. För att få fram den här typen 
av data har vi valt att arbeta utifrån den kvalitativa ansatsen.  
 
Vi vill genom intervjuer få fram unika synpunkter och nyanser för att kunna tolka, analysera, 
beskriva och förklara och på det viset uppfylla vårt syfte och svara på vår 
problemformulering. Detta är också en av anledningarna till att vi valt den kvalitativa 
metoden som ger oss möjligheten till att göra detta då öppenhet är ett nyckelord för denna 
ansats (Jacobsen, 2002). Förutom att den kvalitativa ansatsen tillåter oss att vara nyanserade 
ger den oss också en möjlighet till att vara flexibla (Bell, 2000). Vi påtvingar inte 
intervjupersonen fasta frågor med givna svarskategorier utan låter intervjupersonen öppet 
svara på frågorna (Jacobsen, 2002). Vi minskar dessutom risken för att intervjupersonen 
svarar på en fråga han eller hon inte riktigt förstår.  
 
En kvalitativ ansats innebär inte bara fördelar, vilket vi är medvetna om. Datainsamlingen är 
resurskrävande med denna metod (Jacobsen, 2002). Att göra intervjuer tar lång tid och tiden 
är för oss den knappa resursen. Vi har därför valt att koncentrera oss på endast ett fallföretag. 
Med ett fallföretag kan vi koncentrera oss på att komma organisationen in på djupet och skapa 
en närmare relation som förhoppningsvis resulterar i ett bättre empiriskt material. Att endast 
ha ett fallföretag innebär att det inte finns större möjligheter att generalisera de resultat vi får 
fram då dessa inte går att statistiskt säkerställa. Ytterligare en brist i att bara ha ett fallföretag 
kan vara att vi mister den kritiska reflektionsförmågan då vi kommer för nära den valda 
organisationen (Jacobsen, 2002). 
 
Trots de nackdelar det innebär att arbeta utefter en kvalitativ ansats tycker vi att det är den 
metod som är lämplig för att kunna ta del av företagskulturen och kommunikationen i den 
valda organisationen. En kvantitativ metod har som grundläggande utgångspunkt att den 
sociala verkligheten kan mätas med hjälp av metoder och instrument som ger oss information 
i form av siffror (Jacobsen, 2002). Därmed anser vi inte att en kvantitativ metod skulle kunna 
lyfta fram vårt problemområde och ge oss den nyansrika information vi anser oss behöva för 
att kunna analysera organisationskulturens påverkan på den interna kommunikationen. Att 
vara medveten om den kvalitativa metodens nackdelar tycker vi är helt avgörande för att 
kunna göra ett seriöst försök att utarbeta frågor, analysera och dra slutsatser. 
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3.2 Datainsamling 
 
Sekundärdata är information baserad på upplysningar som andra samlat in och härstammar 
således från en primärkälla, vilket till exempel kan vara böcker (Jacobsen, 2002). Primärdata 
innebär information insamlad direkt från personer eller grupper av personer, således kommer 
informationen från en primär källa (Bell, 2000). 
 
 

3.2.1 Sekundärdata 
 
Vid insamling av sekundärdata är det viktigt för oss att utföra en kritisk källgranskning 
eftersom det innebär att informationen samlats in för ett annat ändamål än vad vår 
problemformulering belyser (Jacobsen, 2002). För att försöka minska risken för att enskilda 
författares tolkningar av originaltexter snedvrider informationen har vi varit noggranna med 
att söka upp originalkällan. 
 
Vår noggrannhet med att söka upp originalkällor har fått konsekvenser i vår studie då många 
källor tenderar att bli gamla. Kommunikation och organisationskultur låg i fokus inom 
organisationsteorin under 1980- och 1990-tal (Eriksson-Zetterquist et al., 2006) och efter detta 
tenderade forskningsfronten att istället fokusera på postmodern organisationsteori och 
knowledge management (Eriksson-Zetterquist et al., 2006). Detta ger oss dock en möjlighet 
att komma med nya bidrag inom området. 
 
Inledningsvis valde vi att söka lämplig litteratur med hjälp av Högskolan i Halmstads 
bibliotekskatalog, Hulda. Det vi upptäckte vid våra sökningar var just att mycket utav 
litteraturen kring organisationskultur och kommunikation var daterade till 1980- och 1990-tal. 
Vi använde oss även av databasen LIBRIS för komplettering av böcker vi ej kunde finna i 
Hulda. Vi har genom att studera litteratur och andra uppsatser fått uppslag om annan litteratur 
som varit intressant för oss och har då sökt upp denna genom ovanstående databaser. 
 
Vår insamling av sekundärdata i form av vetenskapliga artiklar har skett genom databaser 
såsom ABI/Inform, Emerald och Academic Search Elite. Till en början försökte vi finna 
publiceringar som innefattade båda orden kommunikation och organisationskultur. Problemet 
med att försöka kombinera dessa i en sökning var att vi endast fick upp artiklar vilka 
behandlade kommunikationens inverkan på organisationskulturen. Vår undersökning bygger 
på det motsatta synsättet, det vill säga hur organisationskulturen påverkar kommunikationen 
och därmed var detta inte en tillfredställande kombination av sökord för vår del. Eftersom vi 
hade svårigheter att finna användbara artiklar vilka byggde på vårt resonemang valde vi att 
söka vidare på begreppen var och en för sig i de ovan nämnda databaserna. Även begreppen 
mellanchef och intern kommunikation har använts som sökord. Då sökning i databaserna 
endast sker efter engelska sökord använde vi oss av sökorden corporate culture, organisational 
culture, communication, internal communication, LMX och middle management. 
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3.2.2 Primärdata 
 
Vi har valt att använda oss av besöksintervjuer vilket går hand i hand med den kvalitativa 
ansatsen. Besöksintervjuer kändes som det självklara valet för oss för att kunna skapa ett bra 
klimat och en förtrolig relation med intervjupersonerna. Detta hoppades vi skulle leda till ett 
mer innehållsrikt material där vi fått fram information om både fallföretagets kommunikation 
och organisationskultur. Genom att vi valt intervju som metod för datainsamling finns det 
många aspekter att ta ställning till såsom till exempel vilka signaler vi sänder ut till 
intervjupersonerna och respondenternas intresse av studien (Jacobsen, 2002). Genom att vara 
pålästa och ta med flera aspekter i beaktande under processen tror vi att vi har minskat 
riskerna att få fram ett alltför vinklat informationsunderlag. Fördelarna vi ser med att 
genomföra besöksintervjuer överväger de få fördelar telefonintervjuer innebär.  
 
Vår avsikt med intervjuerna var att respondenterna skulle känna till vad vår undersökning 
behandlar. Jacobsen (2002) skriver att ett av de vanligaste etiska kraven på en undersökning 
kallas informerat samtycke, vilket innebär att människor har rätt att kräva att få veta vad den 
information de ger skall användas till. Dock ville vi inte att respondenterna på förhand skulle 
få kännedom om de frågor vi tänkt ställa vid intervjutillfället, för att kunna få mer spontana 
svar och en möjlighet att studera både kommunikationen och organisationskulturen mer på 
djupet.  
 
Vid intervjutillfället valde vi att använda bandspelare trots att vi är medvetna om att det kan 
uppfattas som skrämmande för respondenten. Redan vid bokningen av intervjuerna 
informerade vi om att de kommande intervjuerna skulle bandas, för att minska obehaget för 
respondenterna. Detta för att han eller hon skulle vara mentalt förberedd på att bandspelare 
skulle användas. Vi såg därmed det som en stor fördel att ha hela intervjuerna på band för att 
kunna återge korrekta citat och åsikter i vår studie.  
 
Som underlag till vår intervju utformade vi en intervjuguide. Vår målsättning med 
intervjuguiden var att den skulle skapa en struktur runt de ämnen vi ville undersöka, samt se 
till att de teorier vi tar upp i teoriavsnittet behandlas under intervjun och att liknande frågor 
ställdes till respondenterna. Vi valde att göra en provintervju för att kunna justera otydliga 
frågor och se till att frågorna i intervjuguiden var formulerade på ett sådant sätt att vi senare 
kunde få svar på vår problemformulering. Svensson och Starrin (1996) menar att det första 
utkastet utav intervjuguiden bör testas. Vid denna test upptäckte vi vissa brister med några av 
frågorna, vilket ledde fram till att vi omformulerade dessa eller rent av tog bort eller lade till 
en ny fråga. Vi utformade två olika intervjuguider, den ena var avsedd för mellanchefen och 
den andra för dennes anställda. Detta valde vi att göra för att anpassa frågorna till deras 
position i företaget så som mellanchef eller förstamän.  
 
När organisationskulturer skall studeras förespråkas ofta observationer som en bra metod för 
datainsamling (Kvale, 1997; Morgan, 1999). Eftersom vårt syfte var att studera kulturens 
inverkan på den interna kommunikationen ansåg vi att observation av kulturen som enskilt 
fenomen inte skulle bidra till att uppfylla vårt syfte. Detta då den interna kommunikationen 
ligger i fokus i vår studie. Vi utelämnade dock inte datainsamlingsmetoden helt utan lät den 
vara ett inslag i våra intervjuer. 
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3.3 Urval av företag och respondenter 
 
Ett av våra första kriterier för val av företag var att företaget skulle vara verksamt inom 
tillverkningsindustrin. Vi hade en föreställning om att det fanns ett stort vertikalt flöde av 
information inom industrin och att det var viktigt att kommunikationen fungerade 
tillfredsställande för att hålla produktionen flytande. Därefter gjorde vi en avgränsning där vi 
valde bort mindre företag, för vilka vi satte en gräns vid 250 anställda. Dessutom ville vi att 
företaget skulle ligga geografiskt nära så att besöksintervjuer var möjligt. Vid uppstarten av 
studien arbetade vi med ett antal intressanta företagsnamn i tankarna och vårt slutliga val blev 
Carlsberg Sverige.  
 
Vid vår första kontakt med Carlsberg Sverige meddelade vi de kriterier vi utarbetat för vilka 
personer som skulle lämpa sig för intervjuerna. Kriterier för urval av respondenter var att vi 
ville intervjua en mellanchef och dennes anställda. De anställa ville vi dessutom skulle ha ett 
nära samarbete med mellanchefen så att det råder ett kommunikativt flöde dem emellan.  
 
Efter studier av organisationen var vi på det klara med att förstamännen ute på 
produktionslinjerna var de som förde vidare meddelanden från mellanchefen ut till 
operatörerna och det omvända. Vi ville därför intervjua förstamän samt deras närmsta chef.  
 
 

3.4 Validitet 
 
Empirin måste vara giltig och relevant och se till att vi faktiskt mäter det vi önskar mäta. Det 
är detta som benämns validitet (Jacobsen, 2002). Validiteten är ett centralt begrepp i 
anslutning till datainsamlingsförfarande, analys av data med mera (Svensson & Starrin, 1996). 
Validitet kan delas in i intern och extern giltighet där den interna giltigheten handlar om 
resultatens giltighet. Två viktiga åtgärder kan då genomföras. För det första kontrollera 
undersökningen och slutsatserna mot andra och för det andra kritiskt granska resultaten. Vi 
anser oss ha en hög intern giltighet då vi har låtit andra studenter och utomstående kritiskt 
granska vår studie under processens gång. Vi har själva haft ett kritiskt förhållningssätt då vi 
granskat vårt insamlade material och format våra slutsatser. Vi anser därmed att vi gjort en 
rimlig tolkning av våra data samt att vi har empiriska belägg som understödjer vår analys. 
Extern giltighet säger något om generaliserbarheten i utfallen och om dessa kan gälla också i 
andra sammanhang (Jacobsen, 2002). Den externa giltigheten i vår studie kan inte anses som 
särskilt hög då kvalitativa studier inte har fokus på att resultaten skall vara generaliserbara. 
Vårt val att studera en liten arbetsgrupp i en stor koncern medverkar inte till att öka 
resultatens generaliserbarhet och validitet. Vi tror dock inte att fler arbetsgrupper under vår 
tidsbegränsning hade haft en inverkan på validiteten.   
 
 

3.5 Reliabilitet 
 
Reliabiliteten eller tillförlitlighet är ett mått på huruvida vår metod ger samma resultat om 
intervjun skulle ha genomförts vid olika tillfällen med i övrigt lika omständigheter (Bell, 
2000). Vi anser att det vid kvalitativa studier är svårt att uppnå en hög reliabilitet eftersom de 
intervjuades sinnestämning kan skilja sig markant dag från dag och generera helt olika svar. 
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Vid denna typ av intervju anser vi att det är näst intill omöjligt att skapa lika omständigheter 
vid ett nytt intervjutillfälle. Reliabiliteten vid kvalitativa studier, bör enligt Svensson och 
Starrin (1996) ses i sitt sammanhang och därmed bedömas utifrån den situation som råder vid 
det tillfället intervjun äger rum. Eftersom våra respondenter gav oss tillåtelse att publicera 
deras namn i studien så anser vi att reliabiliteten ökar då deras svar blir mer trovärdiga.  
 
 

3.6 Analysmetod 
 
Vid sammanställning av våra intervjuer valde vi att använda oss av ad hoc-metoden, vilket 
innebar att vi nyttjade olika angreppssätt och tekniker för att skapa mening åt det insamlade 
materialet (Kvale, 1997). Således användes ingen standardmetod för den fortsatta analysen av 
våra primärdata utan vi valde att växla fritt mellan olika tekniker. Vi skaffade oss först ett 
allmänt intryck för att sedan göra djupare tolkningar av speciella yttranden med hjälp av vår 
teori. 
 
För att göra begreppet organisationskultur mätbart utgick vi från Scheins (1992) modell med 
de tre begreppen artefakter, antagna värderingar och grundläggande antaganden. Vi studerade 
vår empiri och försökte utifrån dessa begrepp hitta mönster i respondenternas svar. 
 
Dessutom valde vi att kategorisera (Jacobsen, 2002) våra ämnesområden tydligt redan i den 
teoretiska referensramen. Denna kategorisering tog vi med oss när vi analyserade våra 
renskrivna intervjuer. Vi försökte hitta nyckelord i respondenternas svar och placerade sedan 
in dessa under våra kategorier. Detta gjordes för att framhäva likheter och skillnader och 
användes sedan som diskussionsunderlag.  
 
 

3.7 Val av teorier 
 
Eftersom kommunikation är utgångspunkten i vår studie har vi med omsorg valt teorier kring 
detta ämne. Anledningen till att vi har valt att se kommunikationsprocessen som ett linjärt 
förlopp trots att denna modell kan ses som något föråldrad, är att all tidigare forskning bygger 
just på denna modell. Dessutom är teorin så pass grundläggande för att förstå fenomenet 
kommunikation (Fiske, 1982; Larsson, 1997). Därutöver har vi i studien valt att utgå från 
mellanchefen och kommunikationen med de anställda. Detta ser vi som ett linjärt förlopp med 
en begränsad möjlighet till feedback. Vi anser denna teori allt för grundläggande för att 
ignoreras och därför fick modellen en plats i vårt teorikapitel.  
 
Scheins (1992) teori om kultur tas upp i studien av liknande anledning. Det är en 
grundläggande teori som vi tycker bör finnas med i vår studie. Likaså teorin om sociala 
konstruktioner (Berger & Luckmann, 2003) kändes som en viktig del för att förstå innebörden 
och djupet i begreppet organisationskultur.  
 
Att ha ett avsnitt om organisationsstrukturer kändes naturligt då mycket av det 
kommunikativa flödet påverkas av hur organisationen är uppbyggd. Även basmodellen visar 
på detta genom att ha med begreppet organisatoriska faktorer som en viktig enhet. Att bygga 
avsnittet på Mintzberg (1993) blev det naturliga valet eftersom han kan anses vara något av en 
guru på området.  
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Att LMX teorin (Yukl, 2006) var lämplig att använda i vår studie beror på att relationer är 
viktiga i kommunikationsprocessen, vilket också går att se i basmodellen där sociala faktorer 
finns med som begrepp. Således skapade vi en hypotes om att en god relation med sina 
anställda borde innebära en bättre kommunikation än om man har en dålig relation till sin 
anställda.  
 
 

3.8 Metodkritik 
 
Med facit i hand finns det en del saker som vi hade kunnat göra annorlunda i vår studie. Vid 
första kontakten med Carlsberg Sverige var de väldigt entusiastiska över att delta i vår 
undersökning. Detta ingav ett förtroende för ett framtida gott samarbete mellan oss och 
organisationen, vilket det också blev. Dock drog bokning av intervjuer ut på tiden då det fanns 
ett önskemål från Carlsberg Sveriges sida att vid ett senare tillfälle kontakta oss. När de inte 
hade hört av sig inom utsatt tid försökte vi upprepade gånger nå vår kontakt på Carlsberg 
Sverige utan större framgång. Detta resulterade i att vi förlorade dyrbar tid. Möjligtvis hade 
detta kunnat undvikas genom att vi redan vid första kontakten bokat in våra intervjuer. 
 
Vid bokning av intervjuerna begränsade Carlsberg Sverige intervjutiden till två timmar. Detta 
tvingade oss till ett ställningstagande om att söka ett nytt företag för intervjuer eller att 
bibehålla kontakten med Carlsberg Sverige. Vi tog kontakt med några av de organisationer 
som vid urval av företag var intressanta. På grund av den tidsbrist som uppstått var det ingen 
av de tillfrågade företagen som hade möjlighet att medverka i vår studie. Vårt val blev därför 
att minska ner det tänkta antalet respondenter på Carlsberg Sverige och genomföra mer 
djupgående intervjuer, vilket inte hade varit möjligt med ett större antal respondenter under 
denna tidsbegränsning. Hade tiden inte varit en avgörande faktor i detta läge hade kanske ett 
annat företag varit att föredra. Det hade då troligen funnits bättre förutsättningar att boka fler 
intervjuer och även om generaliserbarheten i en kvalitativ studie inte är särskilt hög så hade 
den troligtvis blivit högre i vår studie.  
 
När vi granskar vår intervjuguide i efterhand reflekterar vi över frågornas utformning. 
Möjligen kunde en del av frågorna ha formulerats så att respondenterna mer fritt kunde ha 
talat om ämnet. Vissa av frågorna kanske var för slutna för att möjliggöra ett resonemang som 
ger svar på vår problemformulering.  
 
Om vi ser tillbaka till tidpunkten för urval av företag hade vi idag valt att genomföra denna 
process något annorlunda. Vi hade på något sätt utfört en förstudie där vi försäkrat oss om 
organisationens uppbyggnad och struktur innan vi gjort vårt slutliga val. Dessutom skulle vi 
ha försäkrat oss om att det fanns en starkt förankrad och uttalad organisationskultur som 
ledsagade medlemmarna.  
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4 Empiri  
 
Här redovisas den empiri som samlats in för studien. Först sker en kort presentation av 
Carlsberg Sverige som har varit vårt studieobjekt, sedan redovisas de svar som genererades 
under intervjuerna. Intervjuerna ägde rum på Carlsbergs bryggerianläggning i Falkenberg. 
Citat kommer att återges med kursiv stil och är hämtade direkt från intervjuerna.  
 
 

4.1 Presentation av företaget 
 
Carlsberg Sverige är idag Sveriges största bryggeri och en del av den stora koncernen 
Carlsberg Breweries, som är den femte största bryggerikoncernen i världen (Carlsberg, 2008). 
Några av Carlsbergs varumärken är Carlsberg, Falcon, Pripps Blå, Ramlösa, Pepsi och Festis 
för att nämna några. Carlsberg Sverige omsätter cirka 3,1 miljarder kronor och har ungefärlig 
försäljningsvolym på 396 miljoner liter per år. En av Carlsberg Sveriges bryggerianläggningar 
ligger i Falkenberg och har en lång historia bakom sig. 
 
 

4.1.1 Bryggeriet i Falkenberg 
 
John L. Skantze (1872-1944) hade en dröm om att starta ett eget bryggeri (Carlsberg, 2008). 
Efter år av studier var han redo för att starta sitt bryggeri och började planera ett i den gamla 
hemstaden Kungsbacka. Dålig kvalitet på vattnet och brist på finansiärer blev dock avgörande 
för hans beslut att börja leta efter ny plats till sitt bryggeri. Råvarorna korn och humle var 
lättare att flytta än vattnet och han började därför leta efter en plats med friskt källvatten. Han 
fann sitt vatten som var lämpligt för ölbryggning i Falkenberg. Kommunalmannen och 
apotekaren J.C Brag välkomnade projektet till Falkenberg och tilldelade Skantze en lämplig 
plats vid ån Ätran och utlovade dessutom att falkenbergsborna skulle teckna hälften av 
aktiekapitalet. Med stor beslutsamhet knackade Skantze dörr och på mindre än tre veckor var 
teckningsrätterna slutsålda och Bryggeri AB Falken bildades. 
 
Bryggeriet planerades in i minsta detalj för att uppfylla högsta tänkbara krav på hygien och 
rationell drift. John L. Skantze ställde höga krav på sig själv och sina medarbetare och 
övervakade hela tiden den dagliga verksamheten mycket noggrant. Skantze fick därmed god 
kontakt och nära relation med de anställda och hans förmåga att "ta folk" är än idag omtalad.  
 
John L. Skantze ledde bryggeriet framgångsrikt i drygt 40 år. 1937 tog sonen Erland Skantze 
över ansvaret, men den gamle bryggmästraren behöll ett vakande öga över verksamheten fram 
till sin död 1944. Erland Skantzes son Christer blev den siste ur familjen i ledningen för 
bryggeriet.  
 
Fram till andra världskriget moderniserades bryggeriet kraftigt. Efter kriget spred sig ryktet 
om det goda ölet med "kråkan" på och bryggeriet nere vid ån byggdes ut för att möta den 
ökade efterfrågan. Tio år senare ökade tillgängligheten ytterligare för konsumenterna genom 
att starkölet släpptes fritt för försäljning genom Systembolaget. I och med detta skapades 
varumärket Falcon och bryggeriet gick in i en ny era. Den ökade tillgängligheten gjorde att 
bryggeriets produktion inte räckte till och en ny anläggning planerades en bit uppströms ån. 
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Vattenledningar från den egna källan drogs till den nya tomten och det nya bryggeriet togs i 
bruk 1961.  
 
När mellanölen äntrade den svenska marknaden 1965 fick Falken ett rejält uppsving och 
bryggeriet började tappa öl på burk som sedan distribuerades till butiker i hela Sverige. Den 
goda försäljningen ledde 1971 till att Falken slöt licensavtal med Heineken och stora 
investeringar gjordes i bryggeriet. Dock blev mellanölet för populärt och förbjöds 1977, vilket 
ledde till att lönsamheten rasade och Heineken drog sig ur samarbetet. Till slut köpte Pripps 
upp hela verksamheten och Falken slogs ihop med Sandwalls Ångbryggeri i Borås. I avtalet 
bestämdes att all öl skulle bryggas i Falkenberg medan läskedrycker skulle beredas i Borås. 
1981 beslutades det att all produktion skulle flyttas till Falkenberg. 
 
År 1985 blev Bryggeri AB Falken ett separat bolag under Procordia tillsammans med 
delägaren Svenska Unilever. Tillsammans bildade de Falcon AB och det nya bolaget 
ansvarade för marknadsföring, försäljning och distribution av de produkter som tillverkades 
av Bryggeri Falken AB. 1989 slogs Falcon ihop med TILL-bryggerierna och 1994 bildade 
Falken och Falcon, Falcon Bryggerier AB. 1996 blev Carlsberg A/S huvudägare och Falcon 
ingick då därmed i världens sjunde största ölkoncern.  
 
 

4.2 Presentation av respondenter 
 
Måndagen den 31 mars åkte vi ut till Carlsberg Sveriges lokaler i Falkenberg för att 
genomföra våra intervjuer. Vi gick förväntansfulla fram till portvakten och anmälde att vi 
hade kommit och vi blev ombedda att gå in till receptionen där vi skulle mötas upp av 
produktionsledaren Anders Lydén. Innan vi påbörjade en rundvandring tilldelades vi en grön 
rock och ett hårnät, vilket alla besökare som skall vistas i produktionen måste bära. Vi 
observerade på vår rundvandring att alla i produktionen bar enhetlig klädsel, att alla hejade på 
alla och att det rådde en skämtsam stämning ute på golvet. Anders visade oss runt bland de 
olika maskinerna och företagets produkter och berättade avslappnat lite om organisationen. Vi 
fick även en chans att titta på de anslagstavlor som fanns uppsatta nere i produktionen, där 
produktionsspecifik information fanns uppsatt. Under rubriker såsom kvalitet, service, 
lönsamhet, människor och hälsa fanns det att läsa om bland annat olika delmål och resultat. 
Rundvandringen slutade med att vi visades in i ett litet bås, vilket var Anders kontor. Vi satte 
oss ner i den lilla soffan som fanns och blev tilldelade varsin dryck, från det egna sortimentet, 
att släcka törsten med under intervjuerna.  
 
Vi började med att intervjua Anders Lydén, produktionsledare på Carlsberg Sverige. 
Positionen som produktionsledare kan jämställas med mellanchefspositionen enligt vår 
definition. Denna tjänst på Carlsberg Sverige har han haft i drygt ett och halvt år, och innan 
dess arbetade han som produktionsledare hos en underleverantör till fordonsindustrin. Vi 
intervjuade även en utav hans anställda, Joakim Larsson. Han är operatör och förstaman, 
vilket innebär att han är länken mellan mellanchefen och övriga operatörer. Joakim har arbetat 
på Carlsberg Sverige i fem, sex år och har under senare tid varit med i en projektgrupp som 
arbetat med ”ständiga förbättringar”. Ett projekt som nu integrerats i hela verksamheten för att 
stabilisera svängningar i olika processer i produktionen. Även vår tredje respondent, Daniel 
Ivesand, är involverad i detta förbättringsarbete. Han har arbetat som operatör och förstaman 
på företaget i sex år och dessförinnan varit ett år inom mejeribranschen. 
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4.3 Insamlad empiri 
 
Intervjusvaren kommer att presenteras enligt en kategorisering som stämmer överens med 
teorikapitlet tidigare i studien. Under varje rubrik presenteras först mellanchefens svar och 
följs vidare av de två förstamännens intervjusvar. Styckena skiljs åt med ett citat för att du 
som läsare lättare skall kunna skilja de olika intervjupersonerna åt.  
 
 

4.3.1 Kommunikation 
 

”Sedan vet jag också att kommunikation och 
information är jättesvårt. Man kan aldrig ge 
ut för mycket, det är ju så va” 

 
Information om vad som sker i organisationen får Anders genom sin chef, via mail och 
intranät. Även då han aktivt söker information är det ofta genom chefen eller intranätet samt 
andra avdelningar på företaget beroende på vad det gäller. Anders påpekar att det är viktigt att 
det finns en fungerande kommunikation mellan olika avdelningar då det sker ett stort 
samarbete dem emellan.  
 
Information gällande vad som sker i produktionen får Anders genom ett tekniskt system som 
han benämner PUF:en, som står för produktionsuppföljning. Genom denna får han 
kontinuerlig information om vad som sker på varje produktionslinje. Han kan se vilka stopp 
de har haft och när det rullar, så kallad just-in-time information. Systemet känner av när det 
blir stopp i produktionen och en röd ”plupp” visas på en skärm. För att göra denna ”plupp” 
grön måste operatören gå in i systemet och ange felorsaken. Det görs uppföljningar på dessa 
felorsaker som senare framställs i form av statistik. Det är även till PUF:en han vänder sig när 
han själv söker information om produktionen. PUF:en ger inte hela sanningen utan han går 
även runt och lyssnar av läget nere på golvet. Att just lyssna av vilka problem operatörerna 
har på golvet tillhör Anders huvudsakliga arbetsuppgift.  
 
De informationskanaler Anders använder sig av då han skall sprida viktig information beror 
på problemet. Är det information som är brådskande väljer han att samla förstamännen och 
operatörerna så fort som möjligt, till exempel vid skiftöverlämningarna, för en interaktion 
ansikte mot ansikte. Då det inte är lika brådskande att nå ut med informationen väljer han att 
använda sig av informationskanaler såsom mail, telefon, intranätet, anslagstavla eller ett så 
kallat linjemöte som sker var fjortonde dag. Ytterligare en informationskanal som företaget 
generellt använder sig av är personaltidningen.  
 
På intranätet publiceras till exempel utannonsering av lediga tjänster, personalinformation, 
produktionsinformation och nya artiklar som är på väg in berättar Anders. Med anledning av 
en attitydundersökning som nyligen genomförts på Carlsberg Sverige där resultatet visade 
missnöje vad det gäller information och kommunikation, har de nu börjat uppmana anställda 
såväl som nyanställda att mer aktivt ta del av informationen på intranätet.  
 
Anders nämner att han tidigare jobbade treskift, vilket inte fungerade eftersom han inte 
överhuvudtaget upplevde sig få någon information. Samtidigt var det han som hade personal- 
och tekniskt ansvar. Efter påtryckningar har det nu skett en del ändringar i organisationen och 
Anders jobbar idag dagtid. Detta tycker han fungerar mycket bättre, vilket just har mycket 
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med informationsflödet och kommunikationen att göra. Dessutom har kommunikationsflödet 
underlättats genom att Anders flyttat ner sitt kontor som nu ligger mer centralt beläget i 
produktionen. Tidigare satt han i en annan del av anläggningen vilket försvårade för 
operatörerna att snabbt komma i kontakt med honom då problem uppstått. Kommunikationen 
med operatörerna fungerar nu mycket bättre då han finns nära till hands. Dessutom har 
förändringen lett till att Anders känner sig mer delaktig i beslut som fattas kring produktionen.  
 
Vid formella samtal såsom linjemöten upplever Anders att alla får komma till tals. Detta beror 
på att gruppen oftast inte är så stor och att alla känner varandra väl. De flesta vågar säga något 
då menar han. Anders har ofta en fast agenda på mötena men fungerar själv som sekreterare 
och låter förstamännen och operatörerna föra diskussioner kring de fasta ämnena. Ofta 
handlar det om samarbetet mellan de olika skiften där mötesdeltagarna själva får komma fram 
till en lösning och är alla överens blir det så. De stora arbetsplatsträffarna, APT, skiljer sig 
markant från linjemötena. Här blir det ofta en envägskommunikation där produktionschefen 
förmedlar mer övergripande information.  
 
Anders menar att skriftliga maskininstruktioner är en viktig del av arbetet och för att 
säkerställa att informationen har mottagits av operatörerna måste de sätta sin signatur på 
informationsbladet. Signaturen visar att operatörerna läst och mottagit informationen som 
förmedlats. Anders tillägger att det förekommer missuppfattningar, dessutom florerar många 
rykten som gäller personalfrågor och skifttider.  
 

”Ett ord räcker för att det skall bli fel, så kan 
man hugga på det halmstrået och gnälla lite” 

 
När Joakim blir informerad om vad som sker i organisationen är det ofta genom intranätet 
eller genom APT-mötena. Han deltar även på linjemötena för den egna produktionslinjen. Det 
är mycket möten, men det mesta publiceras på intranätet säger Joakim. Vad det gäller 
APT-mötena sker detta i form av en envägskommunikation. Det är okej att ställa frågor men 
det uppmanas inte till diskussion. Joakim skojar om att de gånger det är fest efteråt är det 
alltid bra uppslutning på mötena.  
 
När vi frågar om vilka informationskanaler Joakim föredrar då han skall ta emot viktig 
information eller beslut, får vi känslan av att det ibland brister i kommunikationen nedåt. 
Detta efter att han svarat att han inte föredrar någon särskild informationskanal utan helst ser 
att informationen faktiskt finns där. Däremot ser Joakim en stor fördel med att kommunicera 
muntligt med sin chef då han samtidigt har möjlighet att ställa frågor istället för att bara läsa 
något rakt upp och ner, som han uttryckte sig.  
 
När vi talar om viktiga forum för informationsspridning nämner Joakim intranätet och 
personaltidningen. Hemsidan, vilken han inte verkar särskilt bekant med, ser han inte som en 
bra informationskälla. Intranätet söker man frivilligt upp och därför sätts viktig information 
upp vid stämpelklockan där folk inte kan passera utan att uppmärksamma den. På intranätet 
och även i personaltidningen framhäver Joakim att det oftast bara är positiva nyheter som 
publiceras. Hans egen uppfattning är att personaltidningen läses av de anställda men han 
tillägger att de i alla fall tittar igenom den.  
 
Joakim bekräftar Anders syn på att det förekommer mycket missuppfattningar på 
produktionsanläggningen i Falkenberg. Ibland vill folk se saker och ting negativt och tolkar 
därmed in negativa aspekter som inte uttryckligen förekommit i informationen. Särskilt i 
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skriftliga texter påpekar Joakim att det finns en tendens till att folk gärna misstolkar ord för att 
kunna gnälla lite. 
 

”Intranätet, där får man den information de 
vill att man skall få, om man säger så” 

 
Att intranätet är det självklara valet för Daniel när han skall söka information om 
organisationen och Carlsberg Sverige råder det inga tvivel om. Svaret kommer snabbt. Det är 
oftast så han får information om vad som händer. Helst tar han dock emot viktig information 
muntligen, vilket går hand i hand med vad Joakim tidigare uttryckte. Också Daniel ser 
fördelen med att kunna ställa frågor under samtalet och på så vis skapa en dialog. Vem som 
framför informationen är mindre viktigt, men troligen blir det av Anders då han är närmsta 
chefen.  
 
Förutom intranätet finns personaltidningen som en informationskälla. Daniel berättar att 
tidningen kommer ut kvartalsvis men att det mesta som står skrivet ofta är taget direkt från 
intranätet. Det publiceras lite artiklar och annat matnyttigt, men det verkar inte intressera 
Daniel. Han talar om för oss att han ofta bara skummar igenom tidningen och att den rätt fort 
hamnar i papperskorgen.  
 
Att det råder enighet kring uppfattningen om att det ofta förekommer missförstånd på 
Carlsberg Sverige, är det inga tvivel om. Även Daniel bekräftar detta och menar att det är 
mycket som går från mun till mun. 
 
 

4.3.2 Organisationskultur 
 

”Som fotbollstränare kan man ta ut det bästa 
laget men det går ju liksom inte här. Här får 
man ju ett lag och det gäller ju att utveckla 
dem antingen man vill eller inte och så är det 
ju” 

 
När Anders beskriver Carlsbergs Sveriges kultur talar han om ett dilemma vilket har uppstått 
då företaget gått från att vara ett litet familjeföretag till att vara en del av en jättekoncern. 
Familjekänslan lever kvar på anläggningen i Falkenberg då arbetet går från generation till 
generation, men Carlsberg som koncern vill införa ett synsätt som mer ser till helheten. 
Dessutom har det varit ett problem att Carlsberg köpt upp lilla Falcon och sedan gjort lite som 
de själva vill, som Anders uttrycker det. Det skedde en sammanslagning med Pripps som då 
var konkurrenter till Falcon och detta har medfört stora problem som lever kvar än idag. Det 
har varit svårt att ändra folks attityder och värderingar, men det är något som Carlsberg nu 
arbetar med.  
 
Vid nyanställning genomför Carlsberg Sverige intervjuer berättar Anders men de fasta 
tjänsterna går till personer som tidigare sommarjobbat på företaget. Detta ses som en form av 
provanställning där företaget har en chans att utvärdera deras prestationer. När personerna är 
nya i företaget går de en utbildning som varar ett antal veckor. Utbildningen innebär att den 
nyanställda blir tilldelad en fadder som han eller hon får gå bredvid och lära sig arbetet av. 
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Faddern är någon i den ordinarie personalgruppen som är erfaren och villig att handleda under 
utbildningen. 
 
Anders tycker att Carlsberg Sverige är en bra arbetsplats. Det tyckte han däremot inte när han 
började men att det nu sakta börjar gå åt rätt håll. De många personalförmånerna Carlsberg 
Sverige erbjuder såsom restaurang, squashhall, personaldricka och möjligheter till friskvård 
på det lokala badhuset, är det som gör att Anders tycker Carlsberg Sverige är en bra 
arbetsplats. 
 
Anders har som mål att gå runt och samtala med alla sina anställda på ett socialt plan när det 
finns tid. Han försöker prioritera att varje morgon ta en runda nere på golvet och säga hej till 
alla anställda. Anders uppger att han inte är samma människa på jobbet som han är privat då 
han på jobbet går in i sin chefsroll.  
 

”Tittar man här i produktionen, då slängs du 
in och så har du din utbildning på din linje 
och sedan skall du kunna den” 

 
Joakim upplever att beroende på var man befinner sig i hierarkin existerar en egen kultur. 
Nere i produktionen har man kanske ett större grupptryck och det råder vissa normer och 
värderingar. Det finns vissa informella ledare som har en åsikt och då är det många som 
tycker likadant. Han tillägger att det har blivit bättre på senare år men att det fortfarande finns 
en del informella ledare.  
 
Vid nyanställning säger även Joakim att personen får genomgå en utbildning på den linje han 
eller hon har blivit placerad. Den nyanställda tilldelas en mentor som lär ut hur maskinerna 
fungerar och visar var personalen byter om och var matsalen ligger. Det sker ingen 
rundvandring eller vidare presentation av Carlsberg Sverige vad gäller värderingar eller annat 
som Joakim vet om. Enda värdegrunden Joakim upplever förmedlas till de anställda är 
kvalitet, människor och något mer som han inte minns. Dessa begrepp synliggörs på en 
anslagstavla nere i produktionen. 
 
Lite eftertänksamt kommer Joakim fram till att Carlsberg är en bra arbetsplats. Bidragande 
faktorer till hans ställningstagande är att han anser sig ha en hyfsad lön, relativt bra arbetstider 
och varierande arbetsuppgifter. Han upplever inte heller att det är samma stressnivå på 
Carlsberg Sverige som på andra arbetsplatser han varit på tidigare. Dessutom uppger han att 
gemenskapen på linjen är en trivselfaktor för honom.  
 
Joakim upplever inte att hans sätt att kommunicera påverkas av Carlsberg Sveriges 
organisationskultur samtidigt som vi observerade att han använde sig av ett rollspecifikt 
språk.  
 

” Även fast de inte är så stora så finns det väl 
lite utvecklingsmöjligheter och så” 

 
När vi frågar om Daniel kan beskriva företagskulturen på Carlsberg Sverige blir det tyst en 
stund innan han säger att han faktiskt inte vet hur han skulle beskriva den. Han tänker en 
stund till och säger sedan att lönsamhet ofta är ett begrepp som står i fokus. Daniel menar att 
det märks genom effektiviseringar och nedskärningar och att det då inte är Carlsberg Sverige 
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som står bakom dessa krav utan att de kommer från koncernen. Dessutom märks det genom 
att det finns krav på att man måste leverera vissa resultat.  
 
Att nya personer på företaget går en utbildning står nu helt klart för oss. Daniel bekräftar det 
som både Anders och Joakim tidigare berättat. Daniel menar dock att de nyanställda får två 
veckors utbildning om de har tur, det beror på om någon är sjuk eller inte. Sedan får de gå 
själva. Det finns inget inskolningsprogram påpekar Daniel utan de tilldelas arbetskläder, sina 
arbetsuppgifter och en mentor. De får gå på något litet möte där de snabbt går igenom vissa 
små saker, men det är jag lite osäker på säger han och tror att det inte fungerar särskilt bra. Du 
skolas aldrig in i någon Carlsbergsanda säger Daniel. Hur väl du sedan klarar av ditt jobb, 
efter de två veckornas utbildning, beror nog på individen fortsätter han, lite vad du har för 
tekniska förutsättningar.  
 
Daniel tycker att Carlsberg Sverige är en ganska bra arbetsplats. Detta för att det finns bra 
arbetskamrater och även om de inte är så stora finns det utvecklingsmöjligheter, vilket är 
viktigt för Daniel. Möjligheterna att göra karriär är mindre än vad de var förr eftersom de 
gärna tar in folk utifrån nu, men inom de närmsta åren ser Daniel sig vara kvar på företaget. 
Inte i 30, 40 år tillägger han.  
 
Precis som Joakim är Daniel ganska säker på att organisationskulturen på Carlsberg Sverige 
inte påverkar hans sätt att kommunicera.  
 
 

4.3.3 Organisationsstruktur 
 

”Jag kanske inte tycker om de här besluten 
men jag får ju acceptera det och de skall 
förmedlas och det kan ju vara svårt att 
förmedla något man inte tror på” 

 
Anders dagliga kommunikation sker mest nedåt i organisationen, det vill säga mot 
förstamännen och operatörerna. Han uppskattar att 90 % av kommunikationen rör den dagliga 
verksamheten medan de resterande 10 % ägnas åt privata samtal. Däremot information som 
gäller vad som sker övergripande i organisationen tilldelas honom genom hans chefer. Även 
då han aktivt vill ta del av information söker han den uppåt i organisationen, mot sina chefer.  
 
Då Anders känner sig förbisedd av företaget menar han att det gäller att ropa högljutt! Då är 
det naturligt för honom att gå till sin chef, vilket var precis vad han gjorde för att få till stånd 
den organisationsförändring som för honom innebar dagtidsarbete och en förflyttning av sitt 
kontor. Dessutom har flytten underlättat kommunikationen med förstamännen och 
operatörerna och han känner sig mer delaktig i beslut som fattas kring produktionen.  
 
Mellanchefspositionen sägs vara den värsta positionen man kan ha menar Anders och håller 
med om att det kan vara tufft ibland. Särskilt när man skall vara ledaren och förmedla beslut 
som kanske inte stämmer överens med de egna åsikterna, men han menar att man får hålla 
minen och trots det förmedla det fattade beslutet.  
 

”Jag hade sagt ifrån till min chef eller 
dennes chef, eller den ovanför det!” 
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Joakim talar under en arbetsdag mest med sina medarbetare på golvet även om mycket tid går 
åt att prata med chefen. Konversationerna rör huvudsakligen arbetet.  
 
I och med att problemlösning ingår i Joakims arbetsuppgifter, vilket kräver ett nära samarbete 
med cheferna uppåt i hierarkin, upplever han att chefen lyssnar på honom då han har 
önskemål och idéer om förbättringar kring sin arbetssituation. Han uppfattar sig själv lyhörd 
gentemot sina arbetskamrater inom vissa gränser, då det finns många önskemål bland 
operatörerna. Ofta är det pengar som begränsar handlingsmöjligheterna. Hans arbetsuppgifter 
gör att han känner sig i högsta grad delaktig i beslut som fattas kring produktionen. 
 
Skulle Joakim känna sig försummad i organisationen är han inte rädd för att säga ifrån. Han 
kan mycket väl tänka sig att gå till sin chef, chefen ovanför honom eller högste chefen, vilket 
han själv tror beror på att han har ett nära samarbete med dessa genom att han är involverad i 
förändringsarbetet. Joakims arbete med förändringsarbetet har inneburit en del coachning av 
de högsta cheferna vilket har förbättrat relationerna.  
 
Vad som publiceras på intranätet bestäms av ansvarig personal säger Joakim. De samlar in 
informationen för att sedan publicera den. Ibland händer det även att Joakim själv kontaktar 
de ansvariga om han önskar få något publicerat.  
 

”Jag skulle kunna tänka mig att gå till VD:n 
om det är något jag anser ligger på hans 
nivå” 

  
Precis som Joakim pratar Daniel mest med sina medarbetare på golvet under en dag och 
samtalen rör oftast jobbet. Om han känner sig orättvist behandlad tvekar han inte att gå till sin 
chef. Gäller det något litet och lokalt så går Daniel till sin chef men skulle kunna tänka sig att 
gå till VD:n om det gäller större saker.  
 
Har Daniel önskemål eller idéer om förbättringar upplever han att chefen lyssnar på honom. 
Vad det gäller beslut kring produktionen känner han sig däremot inte lika uppmärksammad. 
Han påpekar att det beror på beslutets omfattning, men om det gäller större saker känner han 
inte att han har något större inflytande. Vad som körs och när det körs är styrt uppifrån, 
berättar Daniel och syftar på läsksorterna de arbetar med för tillfället. Det är mycket som är 
standardiserat och som inte går att påverka. Han menar att det var lättare förr att skifta mellan 
de olika läsksorterna men att det har blivit svårare. 
 
 

4.3.4 Leader Member Exchange Theory (LMX) 
 

”Det gör inget att de ringer mig, för det tror 
jag är positivt. Då känner man, fan då har 
man lyckats” 

 
Anders känner sig ibland begränsad i sin position då han har tilldelats ett betydande ansvar 
från sina chefer, men har inte alltid rätt förutsättningar. Han skulle gärna se att de fick ansvara 
för en egen budget då han till exempel har tekniskt ansvar men inte en krona att handla för. 
Därför ser han sig själv sitta lite i kläm. Dessutom menar han att han måste vara kompis med 
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operatörerna samtidigt som han måste hålla en viss distans. Anders menar att operatörerna 
inte får tappa respekten för honom, vilket han själv tycker är en svår lina att gå på.  
 
För att skapa goda relationer med den enskilda operatören, ser Anders det viktigt med den 
dagliga kontakten samt lära känna personen bakom namnet. Även utvecklingssamtal sker för 
att utveckla relationerna med operatörerna och Anders tar sig tid att se hur individen har det 
privat, samtidigt som de diskuterar den egna utvecklingen. Har de anställda personliga 
problem vill Anders gärna få reda på detta så att han kan hjälpa till. För detta krävs en viss 
tillit, men han menar att det är frivilligt att berätta om sina problem. Hittills har han bland 
annat löst ekonomiska problem för en av sina anställda. Dock lägger han inte ner lika mycket 
tid på varje anställd vilket han tror beror på att en del vill hålla en viss distans, en del har ett 
större behov av att prata än andra. Detta resulterar i att han upplever att han har närmare 
kontakt med vissa av operatörerna.  
 

”Vi har en bra, öppen och rak relation” 
 
Joakim beskriver sin relation med sin chef med tre ord; bra, öppen och rak. Han upplever inte 
att det är svårt att prata med chefen, snarare tvärtom, det kan vara ganska lättsamt ibland. Att 
vissa har närmare kontakt med chefen än andra är Joakim helt övertygad om då alla har olika 
roller ute på linjen. Skillnaden i relationen blir uppenbar även genom deras arbetsposition, då 
vissa är låsta vid linjen till skillnad från till exempel förstamannen.  
 

”Han är en bra chef” 
 
Daniel tycker sig ha en bra relation till sin chef Anders, eller till och med mycket bra. Han 
tycker att chefen är lätt att tala och kommunicera med. Det finns ett informationsflöde som 
fungerar tillfredsställande samtidigt som de också kan tala om mer privata saker. Precis som 
våra två andra respondenter, tycker Daniel att det finns de som har bättre relation med chefen 
än andra.  
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5 Analys 
 
I detta kapitel ställs vår empiri mot de teorier vi valt att ha med i den teoretiska 
referensramen. Vi har djupgående studerat intervjupersonernas svar och på ett kritiskt sätt 
analyserat dessa efter ad hoc-metoden.  
 
 

5.1 Kommunikation 
 
Joakim tog under intervjun upp svårigheten med skriftliga texter då ett ord räcker för att det 
skall kunna tolkas fel. Basmodellen (Fiske, 1982) benämner denna problematik brus vilket 
alltid förvränger sändarens avsikter med meddelandet. Konsekvensen kan bli att fokus 
försvinner bort från kärnan i budskapet (Fiske, 1982) och istället riktas mot den egna 
feltolkningen. Joakim menar också att skriftlig information ofta är den bakomliggande 
orsaken till de rykten som sprids på företaget. Studerar vi detta problem utifrån Scheins 
(1992) perspektiv hade en uttalad och implementerad kultur hjälpt medlemmen av denna 
kultur att veta vart de bör rikta sin uppmärksamhet och hur de skall agera. En ryktesspridning 
hade möjligen på detta sätt kunnat undvikas. När inte meddelandet tagits emot på rätt sätt har 
det skett en avkodning som inte stämmer överens med sändarens avsikt och det förekommer 
inte en ren accept av budskapet (Fiske, 1982). För att undvika feltolkningar, det vill säga 
brus, av viktiga skriftliga maskininstruktioner har det inrättats ett system där operatörerna 
måste sätta sin signatur på informationsbladet. Detta visar också på att informationen har nått 
fram till berörda operatörer.   
 
Att det sker en stor mängd skriftlig kommunikation, vilken ses som en del av den verbala 
(Kelloway et al., 2003), framkommer då respondenterna ständigt återkommer till att de 
huvudsakligen söker information genom intranätet, e-mail och PUF:en. Geografiska avstånd 
ökar mängden skriftlig kommunikation och kan vara till nackdel då en daglig kontakt ansikte 
mot ansikte mellan chef och anställd inte blir ett naturligt inslag i kommunikationen. 
Ledarskapet blir dessutom inte lika effektivt (Howell & Hall-Merenda, 1999). När Anders 
valde att flytta ner sitt kontor till produktionen ökade den interpersonella kontakten med 
förstamännen och operatörerna genom att det fysiska avståndet minskade. När den 
interpersonella kontakten ökar ger det en positiv effekt på ledarskapet som blir mer effektivt 
(Howell & Hall-Merenda, 1999) vilket Anders också upplever. En form av icke-verbal 
kommunikation kan vara arbetskläderna (Larsson, 1997) vilka vi observerade var enhetliga 
bland arbetarna på Carlsberg Sverige.  
 
Information om vad som sker i organisationen får Anders genom sina chefer. Denna 
information förmedlar han sedan vidare till sina anställda. Utifrån Larssons (1997) teorier om 
olika kommunikationsströmmar är det på detta vis som den nedåtriktade kommunikationen ter 
sig. Larsson (1997) påstår vidare att organisationen ställer krav på dialog och feedback och på 
så vis skapar den uppåtriktade strömmen. Detta bekräftar Daniel och Joakim som båda 
föredrar att informeras muntligen eftersom de har möjlighet att ställa motfrågor och skapa en 
dialog. Även Anders väljer att aktivt söka information om organisationen genom sina chefer 
vilket motsvarar den uppåtriktade kommunikationsströmmen. 
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Balle (2008) menar att det i centrala medier, såsom personaltidningar och intranät, finns en 
stor potential att sprida företagets värderingar och historier. Vad som går att urskilja från de 
uttalanden våra respondenter gjorde om dessa medier, verkar Carlsberg Sverige inte utnyttja 
forumen i detta syfte. I och med att de själva frivilligt söker informationen så innebär det att 
de har möjlighet att filtrera bort det de inte anser relevant eller intressant, vilket kan jämföras 
med en oren accept utifrån basmodellen (Fiske, 1982). Balle (2008) fortsätter vidare att 
personaltidningar, intranät och stora personalmöten inte är lämpliga för att sprida viktig 
information. Enligt våra respondenter står dock dessa medier i fokus för Carlsberg Sveriges 
huvudsakliga informationsspridning. 
 
Linjemötena Anders talar om, är det lokala media som enligt Balle (2008) erbjuder störst 
möjlighet att påverka. I sin roll som mellanchef för Anders en dialog med sina operatörer 
under dessa möten, där förstamännen och operatörerna har huvudrollen i kommunikationen. 
Fördelen med denna typ av kommunikation, som linjemötena skapar, är att den öppnar upp 
för feedback. Detta hjälper Anders, som är den som är ansvarig för att budskap sprids, att 
minska riskerna för att de anställda antingen gör en oren accept eller avvisar budskapet helt 
(Larsson, 1997). Motsatsen till tvåvägskommunikationen som sker under linjemötena är den 
enkelriktade kommunikation som sker på arbetsplatsträffarna vilket också kan illustreras med 
basmodellen. Våra respondenter upplever inte att de vid arbetsplatsträffarna kan skapa den 
uppåtriktade kommunikationsströmmen och att det inte finns någon möjlighet till feedback.    
 
Att det sker både en formell och informell kommunikation (Larsson, 1997) på Carlsberg 
Sverige blir tydligt då respondenterna talar om att mål och policys, regler och riktlinjer 
dagligen förmedlas. Dessutom berättar respondenterna om samtal kolleger emellan, spontana 
gruppmöten och rykten. Den formella kontakten mellan chef och anställd är viktig för Anders 
då skriftliga kommunikationsvägar, såsom PUF:en, inte ger den nyansrika information som 
ibland efterfrågas. För att komplettera bilden går Anders ut och samtalar med de anställda och 
lyssnar av läget på golvet.  
 
 

5.2 Organisationskultur 
 
Schein (1992) menar i sin modell om organisationskultur, att ett företags kultur kan 
analyseras i olika nivåer där artefakter tillhör den första. De artefakter vi kunde observera var 
språket, teknologi och produkter, uniformer, beteenden och historier om organisationen. Vad 
dessa egentligen betyder är svårt att analysera, vilket också Schein (1992) menar. I nästa nivå 
kan de antagna värderingarna analyseras, vilka skapas genom en transformation från att vara 
individens egen värdering till att bli gruppens gemensamma (Schein, 1992). Joakim talade 
under intervjun om formella och informella ledare. Han menade att de informella ledarna har 
en större förmåga att påverka gruppen. Den informella ledarens åsikter och värderingar har då 
möjlighet att genomgå denna transformation och genomsyra gruppen. Den tredje och sista 
nivån analyserar de grundläggande antagandena och behandlar värderingar som kommer att 
bli tagna för givna (Schein, 1992). Kultur som grundläggande antaganden, definierar för 
medlemmarna i gruppen vart de bör rikta sin uppmärksamhet och hur de skall agera. De 
intervjuade förstamännen upplevde att fokus låg på lönsamhet och att delmål var viktiga att 
uppnå, vilket vi också kunde observera på de anslagstavlor som fanns i produktionen. Här 
förmedlades mål för produktionen.  
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Problematiken Anders upplever angående organisationens utveckling från ett litet 
familjeföretag till en jättekoncern är, att det är svårt att förändra folks attityder och 
värderingar. Detta bekräftar Schein (1992) genom att påstå att grundläggande antaganden som 
en del av organisationskulturen är mycket svåra att förändra. Carlsberg Sverige vill införa ett 
synsätt som ser mer till helheten, men Anders tror att det är en svår process som kommer att ta 
lång tid. En tänkbar orsak till att organisationskulturen på Carlsberg Sverige är 
svårföränderlig kan ha sina rötter i grundaren Skantzes (Carlsberg, 2008) tanke om det 
familjära företaget. Nära kontakt och goda relationer med den enskilda individen var viktigt 
vilket kan upplevas motsäga Carlsberg Sveriges tanke om ett helhetsperspektiv. Skantze 
(Carlsberg, 2008) ställde höga krav på hygien och rationell drift vilket möjligtvis kan vara 
basen till ett grundläggande antagande (Schein, 1992) i organisationen då det än idag finns 
regler om hygien. Det var inte bara de anställda som behövde bära arbetskläder utan även vi 
besökare var tvungna att bära rock och hårnät för att få vistas i produktionen.  
 
Levi (2007) menar att ett kännetecken för hög makt-kultur är att kommunikationen riktas till 
personer med hög status. Joakim berättar att förstamannen är den som i huvudsak deltar i 
möten och representerar sitt skift. Förstamännen, vilket inkluderar Joakim och Daniel, skulle 
därför kunna vara personer som tilldelats hög makt. De övriga operatörerna är låsta vid sin 
linje och får därmed inte kommunikationen direkt riktad till sig. Positionen som förstaman 
kan ses som en rent formell och tilldelad roll med tillhörande privilegier. Den formella rollen 
behöver dock inte innebära en hög makt utan en informell ledare skulle lika gärna kunna 
skapa sig en hög makt-position.  
 
När nya personer anställs på Carlsberg Sverige har vi fått berättat för oss hur de blir inskolade 
i sina arbetsuppgifter. Detta innebär att de tillhandahåller rollspecifik kunskap och ett 
ordförråd kopplat till den specifika rollen vilket kan likställas vid en sekundär socialisering 
(Berger & Luckmann, 2003). Anders säger själv att han inte är samma människa på arbetet 
som han är privat vilket kan tyda på att en socialisering har ägt rum. Respondenterna upplever 
inte att nyanställda skolas in i en Carlsbergsanda, men den sekundära socialiseringen är 
ständigt aktiv såväl medvetet/synligt som undermedvetet/osynligt (Schein, 1992). Sekundär 
socialisering innebär att individen måste förkasta eller omarbeta det han eller hon tidigare lärt 
sig (Berger & Luckmann, 2003). I och med de många ägarbytena Carlsberg Sverige 
genomgått under åren bör denna process ha varit ständigt aktiv.  
 
Symbolisk makt (Alvesson, 2002) är en del av kulturen och innefattar symboliska former och 
uttryck. Det kan användas som ett kontrollverktyg i organisationen. På ett omedvetet plan kan 
organisationen utöva denna makt för att skapa en särskild världsbild samt värderingar och 
känslor bland de anställda. Jämför vi vad teorin säger om denna maktform med våra 
respondenters svar verkar inte den symboliska makten användas effektivt på Carlsberg 
Sverige. Skulle Carlsberg Sverige använda denna maktform borde det ha genomsyrat 
respondenternas svar och försett oss med mer enkelspåriga uttalanden.  
 
 

5.3 Organisationsstruktur 
 
Strukturen i en organisation kan vara centraliserad eller decentraliserad enligt Mintzberg 
(1993). De flesta organisationer är en blandning av dessa strukturer då de inte skall ses som 
två absoluta tillstånd. Carlsberg Sverige kan sägas tillhöra denna kategori av företag med en 
blandad organisationsstruktur. Dock skulle Carlsberg Sverige kunna bli mer decentraliserat 
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genom att tilldela Anders budgetansvar, vilket skulle ge honom ökad handlingsfrihet och 
kontroll över agerandet, vad som faktiskt görs och inte bara besluten. Mintzberg (1993) menar 
just att det relevanta i de olika strukturerna inte är besluten i sig utan kontrollen över 
agerandet. En vertikal decentralisering har skett genom att Anders har vissa befogenheter som 
tilldelats honom uppifrån. Den horisontella decentraliseringen blir tydlig genom att 
förstamännen fått ta ansvar för arbetet med ”ständiga förbättringar” och på så vis vara 
delaktiga i beslutsfattandeprocessen. Genom att titta på kommunikationsflödet kan vi 
dessutom se att det råder både vertikal och horisontell decentralisering. Anders talar mycket 
nedåt med de anställda han har under sig, men också uppåt för att ta emot information. Likaså 
förstamännen och operatörerna talar mycket med Anders, även om mesta delen av deras 
kommunikation sker med medarbetarna på golvet. 
 
Det går även att reflektera över Joakims uttalande av vem och hur information publiceras på 
intranätet. Trots att organisationen till viss del är decentraliserad, samlar ansvarig personal in 
material i ett givet syfte. De har då makten att filtrera information som övriga personer i 
beslutsprocessen skall ta hänsyn till. Denna process sker ofta omedvetet och då efter 
personens egna preferenser, vilket på så vis leder till en mer centraliserad struktur (Mintzberg, 
1993). Detta genom att beslutsfattande kring vad som är relevant information hamnar i en 
central punkt uppe i organisationsstrukturen med lite makt för operatörerna att påverka. 
 
Att Anders flyttade sitt kontor närmare de anställda och produktionen, har underlättat den 
decentraliserade strukturen då det blev lättare för honom att reagera på omgivningen och på 
lokala händelser. Detta eftersom informationen och beslutsfattandet ligger ute i de olika 
enheterna i organisationen (Mintzberg, 1993). Dessutom upplevde Anders sig mer delaktig i 
beslut rörande produktionen efter att han flyttat sitt kontor närmare operatörerna. Samtidigt 
kan en centraliserad struktur skönjas då det kommer beslut uppifrån som Anders har i uppgift 
att förmedla till sina anställda. Att förmedla beslut som inte stämmer överens med egna 
värderingar och åsikter upplever Anders vara svårt. Han för ett resonemang om att 
mellanchefspositionen är den värsta och håller samtidigt med om att det ibland är tufft. 
 
 

5.4 Leader Member Exchange Theory (LMX) 

I sin roll som mellanchef utvecklar Anders en unik relation till varje enskild anställd vilket går 
i linje med vad LMX teorin menar (Yukl, 2006). Anders berättar att vissa anställda vill hålla 
en distans medan andra mer aktivt söker en djupare relation. Detta kan likställas med Levi’s 
(2007) kategorisering av in- och ut-grupper där de anställda som mer aktivt söker en djupare 
relation lättare placeras i in-gruppen. Ett exempel ur praktiken är då Anders hjälpte en anställd 
med hans eller hennes ekonomiska problem. Hans agerande går i linje med teorin om att 
anställda som tillhör in-gruppen får mer hjälp och visas mer uppskattning (Levi, 2007). En 
djupare relation kan kallas för en högutbytesrelation vilket enligt teorin borde ha varit den typ 
av relation Anders utvecklade med den specifika individen.   
 
Anders har makt att tilldela de anställa intressanta och önskvärda arbetsuppgifter, makten att 
delegera ansvar samt ge dem en möjlighet att vara delaktiga i beslutsfattande. De individer 
som attraheras av dessa förmåner kanske mer aktivt söker och försöker skapa en 
högutbytesrelation med chefen (Yukl, 2006). Ett exempel på detta skulle kunna vara Daniel 
som ser utvecklingsmöjligheter som en drivkraft för att stanna kvar på Carlsberg Sverige.  
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En högutbytesrelation kännetecknas av att chefen inte behöver vara lika dominant i 
konversationen och kommunikationen mellan chef och anställd blir mer öppen (Yukl, 2006). 
Yrle et al. (2003) menar dessutom att den anställda blir flitigare på att kommunicera och 
rapportera till sin överordnade. Både Daniel och Joakim påstår att deras kommunikation med 
Anders är öppen och de upplever inga svårigheter att prata med honom. Enligt teorin skulle 
detta kunna tyda på att Daniel och Joakim har en högutbytesrelation med Anders.  
 
Yukl (2006) menar att det innebär vissa begränsningar att som chef ha högutbytesrelationer 
med de anställda. Anders upplever själv att han är begränsad i sin position då han förväntas 
vara kompis med operatörerna samtidigt som han måste hålla en viss distans, som han själv 
uttrycker det. Detta för att de anställda inte skall tappa respekt för honom och hans auktoritet, 
vilket Anders tycker är en svår balansgång. För att bevara relationerna menar Yukl (2006) att 
det är viktigt att ägna uppmärksamhet åt de anställda och vara mottaglig för deras behov och 
känslor. Ett viktigt led i att bevara de goda relationerna är de utvecklingssamtal Anders håller 
med sina anställda. Under samtalen försöker Anders ta reda på hur de anställda har det privat 
och han menar också att det är viktigt att det skapas tillit dem emellan.  



 

33 

6 Slutdiskussion 
 
Nedan redovisar vi de slutsatser vår studie har resulterat i. Vi tar här analysen ett steg längre 
och diskuterar fritt utefter de kunskaper vi fått med oss under studiens gång. Syftet med 
kapitlet är att ge svar på vår problemformulering. Dessutom redovisas förslag till vidare 
forskning. 
 
 

6.1 Slutsatser 
 
Den fråga vi ställde oss inledningsvis var: 
 
Hur påverkas den interna kommunikationen mellan mellanchefen och dennes anställda av 
organisationskulturen?  
 
När vi har studerat vår empiri med de teoretiska glasögon vi valt för denna studie tycker vi oss 
kunna se att organisationskulturen påverkar den interna kommunikationen på Carlsberg 
Sverige. Vad som blir uppenbart är att det inte är lika tydligt för respondenterna. Vi får 
insikten om, utifrån respondenternas svar, att kultur inte är något givet och uppenbart för den 
som inte är insatt i ämnet. De grundläggande antagandena som en del av företagskulturen är 
så naturliga och omedvetna för den enskilda individen. Det är svårt för honom eller henne att 
kliva ur sin yrkesroll och på ett distanserat sätt föra ett resonemang kring frågan. 
 
Att kulturen påverkar den interna kommunikationen på Carlsberg Sverige grundar vi bland 
annat på det faktum att det rådde en skämtsam stämning i produktionslokalerna. Detta kan ha 
sina rötter i organisationskulturen och förgivettagna värderingar (Schein, 1992) som 
grundaren Skantze var med och formade. För honom var relationer viktiga vilket vi, utifrån 
vårt besök på Carlsberg Sverige, kan se lever kvar än idag. En skämtsam stämning anser vi 
kan leda till starkare relationer vilket i sin tur kan ge ökad möjlighet för ett bättre 
kommunikationsklimat. Vårt resonemang underbyggs av LMX-teorin (Yukl, 2006) som visar 
att kommunikationsvägarna gynnas av goda relationer då medlemmarna i organisationen på 
ett mer obehindrat sätt kan kommunicera med varandra. LMX-teorin menar också att chefen 
inte behöver vara lika dominant i konversationen när en högutbytesrelation har skapats. När 
Anders kan vara mer tillbakadragen i dialogen öppnar det upp för konversation och löser upp 
fasta strukturer av kommunikativa flöden.  
 
Ytterligare stöd för hur den interna kommunikationen påverkas av organisationskulturen är att 
något som kan vara uttryck för en företagskultur även kan vara ett sätt att kommunicera. Detta 
skulle kunna vara arbetskläder som kan ses som en artefakt (Schein, 1992) men också som ett 
icke-verbalt sätt att kommunicera. Med vår kunskap vet vi till exempel att arbetskläder ses 
som en artefakt och är en del av organisationskulturen. Detta är kanske inte något uppenbart 
för våra respondenter. Det känns därför inte förvånansvärt eller konstigt att de själva inte kan 
se den påverkan Carlsberg Sveriges företagskultur har på den egna kommunikationen. Vi kan 
inte definitivt uttala oss om att det råder ett orsak – verkan samband mellan dessa begreppspar 
däremot har vi under studiens gång reflekterat över att begreppen ofta följts åt. När 
organisationskultur studeras är som regel kommunikation ett givet inslag.  
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Ännu ett stöd för vår tes är att Anders säger emot sig själv då han uttrycker att han inte tror att 
företagskulturen påverkar hans sätt att kommunicera för att senare påpeka att han inte är 
samma person på jobbet som privat. Det är för oss genom detta uttalande tydligt att en 
socialiseringsprocess (Berger & Luckmann, 2003) ägt rum då han på arbetet antar en specifik 
roll. Rollen är bestämd och skapad av företaget. Dessutom är rollen formad av Carlsberg 
Sveriges företagskultur för att passa i just deras organisation. Organisationskulturen bör då ha 
påverkat hans sätt att vara och kommunicera. Detta påvisar ytterligare en gång att det finns en 
påverkan men att den är väldigt otydlig för våra respondenter.  
 
När företagskulturen inte är tydligt definierad för medlemmarna i organisationen blir det 
också svårt för dessa att veta vart de skall rikta fokus. Våra respondenter hade ingen tydlig 
bild av vad Carlsbergs Sveriges företagskultur bestod av. När vi vid intervjutillfället 
diskuterade Carlsberg Sveriges företagskultur menade Anders att koncernen höll på att arbeta 
fram en helhetssyn som skulle genomsyra företaget. Daniel pratade om lönsamhet och Joakim 
menade att kulturen var olika beroende på var i hierarkin du befinner dig. Dessa vitt skilda 
svar kan indikera på att företagskulturen upplevs som svagt förankrad hos våra respondenter 
vilket också kan vara grunden till Carlsberg Sveriges problem med ryktesspridning.  
 
En möjlig konsekvens av en svagt förankrad organisationskultur är att det på Carlsberg 
Sverige har skapats informella ledare nere i produktionen. Den informella ledaren har med sin 
drivkraft lyckats skapa värderingar som transformerats från att vara de egna till att bli antagna 
av arbetsgruppen. När detta uppstår anser vi att det är ledningen som har brustit i den 
kommunikativa processen. Deras oförmåga att kommunicera effektivt är inte gynnsamt för en 
spridning av företagskulturen. För att dra detta resonemang till en ytterlighet kan en svagt 
förankrad organisationskultur som tillåter starka informella ledare, resultera i mobbning av 
svagare medlemmar i arbetsgruppen. Kommunikationen påverkas då i allra högsta grad 
genom att den informella ledaren i sin starka position och med sin dominanta jargong kan 
trycka ner och underminera den svages åsikter. Jargongen ses då som både verbal och 
icke-verbal kommunikation, och har en negativ påverkan i alla kommunikativa riktningar. Om 
den informella ledaren dessutom tillåts en hög makt-position (Levi, 2007) kan det innebära att 
han eller hon blir en begränsning i det kommunikativa flödet. Detta skulle kunna likställas 
med det teoretiska begreppet brus (Fiske, 1982). Den informella ledaren tror vi då kan fungera 
som ett filter, där han eller hon har makten att sortera ut informationen från sin chef för att 
sedan avgöra vad som förs vidare och meddelas övriga arbetskamrater. På Carlsberg Sverige 
vet vi inte vilka som utgör de informella ledarna. Det skulle kunna vara Joakim och Daniel då 
de själva framhävde att de inte drog sig för att gå till vare sig sin närmsta chef eller cheferna 
högre upp i hierarkin. Det kan också vara så att det inte råder en hög makt-kultur (Levi, 2007) 
på Carlsberg Sverige. Istället är det möjligt att det råder en organisationskultur där 
auktoriteter inte har stor påverkan på kommunikationen och att de anställda uppmuntras 
kommunicera i alla riktningar i hierarkin. 
 
Vårt teoretiska bidrag är att vi studerat hur organisationskulturen påverkar den interna 
kommunikationen, vilket är ett omvänt perspektiv än det som vanligen studeras. Mycket utav 
forskningen som rör båda begreppsparen behandlar ofta kommunikationens påverkan på 
organisationskulturen. Vi har gjort ett försök att belysa den omvända relationen och med våra 
resultat hoppas vi kunna bidra till den forskning som görs på området. 
 
Det praktiska bidraget av våra resultat är att medvetengöra mellanchefen och andra anställda i 
en organisation hur företagskulturen påverkar den interna kommunikationen. I dagsläget 
verkar det finnas en omedvetenhet om att denna påverkan existerar. Genom att medvetengöra 
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berörda personer kan också de kommunikativa processerna förbättras vilket kan vara 
avgörande för en organisations framgång.  
 
Vår slutsats består således i att organisationskulturen, bland annat i form av en skämtsam 
stämning, förbättrar relationerna och på så vis ger ett bättre kommunikationsklimat. Ett annat 
exempel på hur organisationskulturen påverkar den interna kommunikationen är att Anders 
har socialiserats in i Carlsberg Sveriges organisationskultur och talar därmed på ett 
rollspecifikt sätt. Denna påverkan är inte tydlig för våra respondenter men utifrån våra teorier 
kan vi se en påverkan. Detta representerar således resultatet av vår studie. 
 
 

6.2 Förslag till vidare forskning 
 
Vi har funnit vår problemformulering väldigt intressant. Under processen har det dykt upp 
många idéer och nya infallsvinklar till fortsatta studier. Det har funnits potential att göra 
denna studie än mer omfattande.  
 
Som en fortsättning på vår studie hade det varit intressant att studera vår problemformulering 
ur ett större perspektiv. Detta skulle kunna innefatta ledningen hos Carlsberg Sverige eller 
kanske till och med koncernledningen i Danmark. Fler steg i hierarkin skulle kunna 
inkluderas och studeras. Skulle detta innebära mer förvrängningar och ytterligare brus? Blir 
det tydligare att organisationskulturen påverkar den interna kommunikationen? Dessutom 
fanns det vid intervjutillfället en medvetenhet om att organisationskulturen behövde förankras 
starkare hos de anställda på Carlsberg Sverige, vilket inleder oss till funderingar om vårt 
resultat blivit detsamma om ett par år? 
 
I vår studie har respondenterna endast utgjorts av män, hade resultatet blivit annorlunda om vi 
bara studerat kvinnor eller en mix av de två könen? 
 
Det hade också varit spännande att studera ett företag med en tydligt formulerad och 
dokumenterad organisationskultur. Hade då respondenterna upplevt en tydligare påverkan på 
den interna kommunikationen? Hade det funnits en större medvetenhet som också styr det 
egna agerandet i de kommunikativa processerna?  
 
Ytterligare studier som hade varit intressant att genomföra är om en fusion mellan två företag 
har inverkan på den interna kommunikationen. Genom att två organisationskulturer förs 
samman kan värderingar, mål och eventuellt framtidsutsikter rubbas. Vad skulle då en sådan 
sammanslagning innebära för den interna kommunikationen? 
 
Förslagen och möjligheterna till vidare forskning är många, anta utmaningen! 
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Bilagor 
  
Här finner läsaren de intervjuguider som var underlag för de intervjuer som genomfördes på 
Carlsberg Sverige. Utifrån de svar vi erhöll från respondenterna ställdes även följdfrågor för 
att förtydliga och fördjupa.  
 
 

Bilaga 1 – intervjuguide chef 
 
Praktiskt  

1. Fixa bandspelaren.  
 
Om oss 

1. Presentera oss. 
2. Problemformulering och syftet med studien. 
3. Klargöra begreppet företagskultur.  
4. Klargöra att frågorna gäller företagskulturen och kommunikationen det vill säga ej 

fokus på arbetsuppgifter. 
 
Allmänt  

1. Information om att intervjun bandas. 
2. Konfidentialitet, anonyma eller ej? 
3. Har ni några frågor innan vi börjar? 

 
Praktiskt  

1. Kontrollera bandspelaren 
 

Respondenten 
1. Kan du berätta lite om dig själv och företaget? 

a. Namn? 
b. Utbildning/yrkeserfarenhet? 
c. Befattning? 
d. Tid på företaget? 

 
Kommunikation  

1. Under en vanlig arbetsdag vilka pratar du mest med dina chefer eller med operatörerna 
på golvet?  

a. Skulle du säga att ni mest talar om saker som rör arbetet eller gäller er 
konversation mer privata och sociala saker? 

2. Hur får du information om vad som sker i organisationen som stort?  
a. Hur söker du information om vad som sker i organisationen som stort? 

3. Hur får du information om vad som sker i produktionen? 
a. Hur söker du information om vad som sker i produktionen? 

4. Ledningen har fattat ett viktigt beslut och har gett dig order att sprida det vidare till 
operatörerna, på vilket sätt väljer du att informera dem? 

5. Har ni intranät, personaltidning, hemsida eller andra forum där man kan finna viktig 
information? 
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a. Om ja, i vilken grad utnyttjar du dessa?  
b. Vad publiceras/skrivs där? 

6. Vid formella samtal, så som möten, anser du att alla deltagarna har möjlighet att 
komma till tals? 

a. Hur gör ledaren för att alla skall få möjlighet att komma till tals. 
b. Hur säkerställer ni att den information som tagits upp på mötet mottagits på 

rätt sätt? 
7. Känner du att du är delaktig i beslut gällande produktionen? 
8. Upplever du att det förekommer mycket missuppfattningar i ert företag? 

 
Organisationskultur  

1. Utefter vår definition av företagskultur hur skulle du beskriva företagskulturen här på 
Carlsberg? 

2. Vid nyanställning, hur säkerställer ni att ni får rätt person till rätt plats? 
3. Hur skolas nya personer in i företaget? 
4. Tycker du Carlsberg är en bra arbetsplats? 

a. Om ja, varför? 
b. Om nej, varför inte? 

5. Hur skulle du agera om du tycker att företaget kör över dig/er? 
6. Med vår definition av kultur i åtanke anser du att företagets kultur påverkar ditt sätt att 

uttrycka dig? 
7. Vad gör du för att skapa goda relationer med den enskilda operatören? 

a. Lägger du ner lika mycket tid för att skapa en god relation med varje operatör? 
b. Upplever du att du har närmare kontakt med vissa av operatörerna? 

 
Avslutning 

1. Lämna våra kontaktuppgifter till respondenten. 
2. Får vi kontakta er vid oklarheter (nås ni via växeln?) 
3. Tackar så mycket för deltagandet. 
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Bilaga 2 – intervjuguide anställd 
 
Praktiskt  

1. Fixa bandspelaren.  
 
Om oss 

1. Presentera oss. 
2. Problemformulering och syftet med studien 
3. Klargöra begreppet företagskultur. 
4. Klargöra att frågorna gäller företagskulturen och kommunikationen, det vill säga ej 

fokus på arbetsuppgifter. 
 
Allmänt  

1. Information om att intervjun bandas. 
2. Konfidentialitet, anonyma eller ej? 
3. Har ni några frågor innan vi börjar? 

 
Praktiskt  

1. Kontrollera bandspelaren 
 

Respondenten 
1. Kan du berätta lite om dig själv och företaget? 

a. Namn? 
b. Utbildning/yrkeserfarenhet? 
c. Befattning? 
d. Tid på företaget? 

 
Kommunikation  

1. Under en vanlig arbetsdag vilka pratar du mest med, din chef eller med dina 
medarbetare på golvet? 

a. Skulle du säga att ni mest talar om saker som rör arbetet eller gäller er 
konversation rent privata och sociala saker? 

2. Hur får du information om vad som sker i organisationen som stort? 
a. Hur söker du information om vad som sker i organisationen som stort? 

3. Ledningen har fattat ett viktigt beslut som berör dig och din linje, hur tar du helst emot 
information om detta? 

4. Har ni intranät, personaltidning, hemsida eller andra forum där man kan finna viktig 
information?  

a. Om ja, i vilken grad utnyttjar du dessa? 
b. Vad publiceras/skrivs där? 

5. Om du har önskemål eller idéer om förbättringar kring din arbetssituation, känner du 
att din chef lyssnar på dig? 

6. Känner du att du är delaktig i beslut gällande produktionen? 
7. Upplever du att det förekommer mycket missuppfattningar i ert företag? 

 
Organisationskultur  

1. Utefter vår definition av företagskultur hur skulle du beskriva företagskulturen här på 
Carlsberg? 

2. Hur skolas nya personer in i företaget? 
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3. Tycker du Carlsberg är en bra arbetsplats? 
a. Om ja, varför? 
b. Om nej, varför inte? 

4. Hur skulle du agera om du tycker att företaget kör över dig/er? 
5. Med vår definition av kultur i åtanke, anser du att företagets kultur påverkar ditt sätt 

att uttrycka dig? 
6. Hur skulle du beskriva din relation med din chef? 

a. Upplever du att vissa av operatörerna har närmare kontakt med chefen än 
andra? 

 
Avslutning 

1. Lämna våra kontaktuppgifter till respondenten. 
2. Får vi kontakta er vid oklarheter (nås ni via växeln?) 
3. Tacka så mycket för deltagandet. 


