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Förord 

 

 

Egentligen kanske jag här ska skriva om min väg till uppsatsen. Om hur jag hade en känsla, 

en idé som fick mig till pennan, till ett samarbete med MISA och till att fullborda min C-

uppsats i Sociologi.  

 

Men jag väljer att inleda läsningen med ett citat som kan tala till oss alla. 

 

 

 

”I delaktigheten uppstår vår tillvaro. Genom att göra oss delaktiga av 

varandras liv skapar vi oss själva. Utan delaktigheten finns vi inte till”. 

 

Torgny Lindgren Bat Seba  

 

 

Jag vill tacka min handledare som förtydligade när det stod still och Peter min företagskontakt 

som fanns där för alla frågor och administrerade mina önskemål. 

…och tack till MISA som öppnade alla dörrar och bjöd in.  

 

 

 

Sara L Henriksson 

 

 



 

 

Sammanfattning 

 

MISA är ett företag som i sin dagliga verksamhet erbjuder arbetsinriktad sysselsättning för 

människor med funktionshinder. På grund av sin ideologiska bakgrund och sin platta struktur 

har det växt fram ett intresse av att veta mer om sin organisation. Syftet med uppsatsen är 

därför att beskriva och identifiera företagskulturen och ledarskapet för att sedan förstå deras 

relation till varandra. För att uppfylla syftet och besvara frågeställningarna har en kvalitativ 

fallstudie genomförts i form av intervjuer och en litteraturstudie i ämnet kultur.  

 

Teorin har spelat en stor roll för att både förstå och rama in företagets kultur. Uppsatsen 

använder sig både av klassiker som Weber och den omskrivna kulturteoretikern Schein samt 

nyare författare inom ämnena kultur och ledarskap. 

 

Studiens resultat gav en omfattande bild av företagets kulturuttryck och vad i företagets 

agerande och uttalanden som framstår som viktiga. Det visade sig att det är viktigt att få in 

medarbetare med en viss mognad och med högskoleutbildning. Medarbetarna innehar 

liknande värderingar och är stolta över sin arbetsplats. Två kulturuttryck är genomgående på 

företaget, det starka egna ansvaret och organisationens informella maktstruktur. Studien 

visade även på mönster som företaget kan diskutera vidare som handlar om hur de ser sig i 

förhållande till sin omgivning, vilken roll företaget själva har i de deltagarnas svårigheter att 

komma ut i anställning samt hur organisationens väljer och fördelar tjänster i relationen till 

män och kvinnor.  

 

Företaget har de senaste åren lagt anställning till funktionshindrade personer i främsta 

rummet. Dessutom har uppgiften att arbeta med ”företagsövergripande” frågor premierats 

genom olika kulturella processer, som till exempel att de anställda uppmärksammas, blir sedd 

och att arbeta över hela företaget har varit ett av lönekriterierna. Ledarskapet på MISA ser 

olika ut och har en dubbeltydighet, då det finns två roller av ledare som verkar på den högsta 

nivån. Dessa roller ger ett komplement i företagsledningen men inger även otydlighet och blir 

ett fall för ifrågasättanden.   

 

 

 

Nyckelord: Ledarskap, kultur, funktionshinder, arbete.
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1. Inledning 

Avsnittet innehåller bakgrund till ämnesvalet, en kort beskrivning av uppsatsens disposition 

följd av en presentation av det företag som uppsatsen baseras på. Avsnittet avslutas med en 

problemdiskussion och efterföljande syfte och frågeställningar. 

 

Mitt uppdrag att skriva om företaget MISA gick via Stockholms Universitet, där företaget 

önskade ett samarbete med PAO-studenter. Ytterligare beskrivningar och önskemål fanns 

egentligen inte, utan uppdragsgivarna var redan från början öppna för förslag.  

 

Jag möttes direkt av en öppenhet och det första mötet med ägaren la grunden för hur jag som 

utomstående upplevde företaget. MISA framstod som om de hade rollen som räddare från all 

verksamhet som halvhjärtat tog sig an de människor med funktionshinder eller rättare sagt, de 

dagligverksamheter som inte utgår från möjligheten att få de funktionshindrade till ett avlönat 

arbete. Att arbetet med uppsatsen skulle bli av verkade angeläget och det kändes som om det 

var viktigt att den genomfördes väl och respekterades. Något som ofta togs upp var företagets 

värderingar och tron på människan. Då inte problemidentifieringen var tydlig blev det 

ideologins varande som fångade mitt intresse, vilket ledde till ämnet företagskultur. Jag ska 

besvara frågan; vilken kultur kan identifieras på företaget, med ett antal underfrågor som 

ramar och gränsar ämnet.    

 

MISA står idag för Metodutveckling, Individuellt stöd, Samhällsinriktning och 

Arbetsinriktning. Företaget grundades 1994 med ambitionen att i sin dagliga verksamhet 

erbjuda en tydlig arbets- och samhällsinriktad verksamhet för människor med arbetshinder 

och har stöd genom LSS
1
.  Visionen var att det skulle vara en självklarhet hos MISA att ett 

deltagande i det vanliga samhällslivet för de funktionshindrade var att föredra framför att 

stanna i sina egna miljöer med anpassade och specialiserade verksamheter. Med sin vilja och 

sitt förhållningssätt siktade MISA på ett mer värdigt sätt att möta och bemöta personer med 

funktionshinder, framför allt genom att utveckla metoder så att MISA skulle kunna respektera 

kundernas vilja. I praktiken arbetar varje arbetskonsulent eller arbetshandledare på sin enhet 

med ett antal deltagare med liknande funktionshinder.  De kartlägger vilket behov och vilja 

den enskilde deltagaren har. Sedan försöker de hitta sysselsättning, praktik eller en anställning 

                                                 
1
 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.  Inom LSS finns det tio definierade insatser för personer med funktionsnedsättning 

varav en är daglig verksamhet, vilket gäller dem som är i yrkesverksam ålder, saknar förvärvsarbete och inte är under utbildning. Daglig 

verksamhet är en individuellt behovsprövad insats och målet är att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de 

personer som berörs av lagen. Den enskilde ska få möjlighet att leva som andra (5 § LSS).                                                                              1 
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på en arbetsplats. Som verktyg har de metoder framtagna för de olika funktionshindren, dessa 

handlar om hur man ska stötta och coacha sina deltagare. 

 

MISA är ett aktiebolag med en styrelse ytterst ansvarig för verksamheten. Ägaren, grundaren 

och styrelseordföranden är densamme och därutöver finns det fem styrelseledamöter, varav 

tre är män. Organisationen har en VD och 12 enheter i framförallt Stockholm men även en i 

Malmö och en i Uppsala. Enheterna arbetar med olika målgrupper, det vill säga olika 

funktionshinder och några målgrupper har fler än en enhet. Alla enheter har en enhetschef 

med egen resultatbudget. Företagsledning och administrationsfunktionen är båda placerade på 

huvudkontoret. Förutom denna organisatoriska uppbyggnad drivs det årligen ett antal projekt. 

Många av enhetscheferna och medarbetarna är också delaktiga i olika ansvarsområden såsom 

marknadsföring, upphandling, företagsgrupp eller kvalitetsgrupper. De medarbetare som 

kallas arbetskonsulenter är basen i verksamheten och ca 80 % av dem innehar en akademisk 

bakgrund, 67 % har lägst en kandidat examen. Medelåldern är 39 år och organisationens har 

127 anställda.  

 

1.1 Problemdiskussion 

I MISAs fall går det att tala om en eldsjäls handlande och om en ideologisk grund som 

mynnat ut en affärsdriven verksamhet. Ägarens tro på delaktighet hos alla människor och att 

de traditionella dagligverksamheterna inte arbetade med den utgångspunkten fick honom att 

starta företaget. I rollen som arbetande styrelseordförande vill han försäkra sig om att 

företaget lever efter den ideologin. 

 

(Personligt brev till alla anställda -06, skrivet av ägaren och dåvarande chefen för MISA) 

” Att vara en bärare av våra visioner har blivit en allt svårare uppgift och jag ser det som ett problem att jag 

som person i alltför stor grad personifierar den ideologiska inramningen. Kanske någon av er med all rätt 

ifrågasätter vikten av min person i det skede MISA befinner sig i nu Jag frågar mig själv den frågan rätt ofta och 

du kan mycket väl ha rätt!”  

 

Men en verksamhet som balanserar just på gränsen mellan det kommersiella och det 

ideologiska kan ha sina svårigheter. Därutöver står organisationens grundidé inte helt i fas 

med samhällets som helhet, även om utvecklingen och attityder förändrats. Det är inte helt 

självklart för alla att säga att en individ med funktionshinder ska gå bortom den traditionella 

dagligverksamheten för att integreras i samhället i övrigt, framförallt inte i arbetslivet.  



3 

 

Dessutom expanderar MISA, den platta organisationen kräver kanske ytterligare uppdelningar 

och att enheterna standardiseras något, men vad händer då med den brinnande visionen? Finns 

den i organisationens alla delar eller bara hos ägaren? Frågor som kan besvaras genom att 

identifiera företagets kultur. 

 

1.2 Syfte                                                                                                                               

Syftet med denna uppsats är att beskriva och identifiera företagskulturen och ledarskapet för 

att sedan förstå deras relation till varandra. Jag vill även belysa vilka kulturella utryck och 

nyckelfunktioner som finns och vad de kan ha för konsekvenser. Utöver det vill jag få en bild 

av företagets värderingar i förhållande till samhället. 

 

Att belysa kulturen är relevant med tanke på vad företaget står inför, att finna värderingarna är 

av vikt för företaget med tanke på deras mål och ambitioner. Att sedan identifiera ledarskapet 

är konstitutivt för att kartlägga kulturen i enlighet med litteraturen samt för att förstå varför 

vissa kulturutryck identifierats. Jag ämnar bara se på företagets kultur. Intervjusvaren, 

frågeställningarna och teorin om vad som skapar och befäster kultur får utgöra avgränsning i 

uppsatsen. 

 

1.3 Frågeställningen 

 

Vilken kultur kan identifieras på MISA? 

Underfrågor 

 Vilka uttryck tar kulturen? 

 Hur kan jag som forskare förstå dessa kulturuttryck? 

 Vilket ledarskap finns respresenterat? 

 Vilken relation har ledarskapet till kulturen? 



4 

 

2. Bakgrund  

Under denna rubrik kommer jag att behandla bakgrunden och läget kring de 

funktionshindrade i förhållande till deras situation på arbetsmarknaden baserat på en 

magisteruppsats av Kronkvist (2006) och uppgifter från Socialstyrelsen.  

 

Organiserad sysselsättning för vuxna personer med utvecklingstörning har förändrats, från att 

i mitten av 1900-talet bara vara några enstaka förunnat, till att bli en lagstadgad rättighet.  

Ambitionen att deltagandet ska leda till arbete på den öppna arbetsmarknaden har skiftat 

mellan olika perioder. Olika omständigheter som situationen på arbetsmarknaden, ändrad 

lagstiftning, byte av huvudmän för verksamheten, ett ökat antal deltagare och nya gruppers 

tillkomst har bidragit till dessa skiftningar (Kronkvist, 2006). Enligt Kronkvist (2006) har 

samhället också präglats av tre olika synsätt av människor med funktionshinder baserade på 

vad som hindrar dem, omgivningen, deras egen person eller samhällets förtryck. Dessa synsätt 

har inte följt varandra i en linje utan har funnits representerat i olika omfång och avgör vilket 

bemötande och vilken ambition det finns för att få ut arbetsföra med funktionsnedsättning på 

arbetsmarknaden (Kronkvist, 2006).  

Enligt Socialstyrelsens kartläggning 2008 visade statistiken att allt fler med 

funktionsnedsättningar ställs utanför den öppna arbetsmarknaden samtidigt som antalet 

personer som har daglig verksamhet ökar. Enligt de senaste uppgifterna 2009 finns det 29000 

som har dagligverksamhet, vilket utgör den vanligaste formen av insats (Socialstyrelsen. 

2009:22). I Socialstyrelsens kartläggning (2008) visades att mer än hälften av landets 

kommuner svarat att de under den senaste femårsperioden inte hade haft någon person som 

gått från daglig verksamhet till ett lönearbete. Drygt 40 procent av de dagliga verksamheterna 

ansåg att det i deras verksamhet fanns deltagare som skulle ha kunnat och som ville gå till 

annan sysselsättning (Socialstyrelsen, 2008:25). Andelen som anses ha möjlighet att gå vidare 

till annan sysselsättning uppskattas av företrädarna för dessa verksamheter till cirka tio 

procent av det totala antalet deltagare. (Socialstyrelsen, 2008:22). Kartläggningen visade att 

både de kommunala och de enskilda verksamheterna i stor utsträckning nämnde sådant som 

kan anses som traditionell verksamhet. En tiondel av svaren från de kommunala 

verksamheterna lyfte fram utflyttade grupper och kaféverksamhet, m.m. Individuella 

placeringar nämndes i cirka 15 procent av svaren (Socialstyrelsen, 2008:22 ff).Trots de låga 

överföringarna från daglig verksamhet till det ordinarie arbetslivet växer det fram olika 

former av daglig verksamhet som har ett samarbete med näringslivet och offentliga 

verksamheter med en strävan att nå ut i arbete (Socialstyrelsen, 2008). 
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3. Teori och tidigare forskning 

I teoriavsnittet kommer jag att presentera den teori inom både ämnet kultur och ledarskap 

som legat till grund för studien. Jag har främst valt att utgå ifrån Edgar H. Schein som är 

världsledande forskare inom ledarskap och företagskultur. Jag har valt honom för att många 

författare som jag har kommit i kontakt med under förarbetet refererar till Schein. Den mest 

kända boken är den jag själv valt att utgå ifrån, Organizational Culture and Leadership. 

Utöver det använder jag mig av Alvesson, Bang och Abrahamsson & Anderssen som skriver 

nyanserat och heltäckande i ämnet. När det gäller ledarskapsteoretiker har jag valt att först 

ta oss tillbaka till Max Weber, känd för att ha myntat typologier för auktoriteter som senare 

utvecklas till en mängd olika ledarstilar. Sedan fortsätter jag med Ichak Adizes 

ledarskapsroller, eftersom företaget själv jobbat med dennes metoder. Jag avslutar kort med 

tre bekanta ledarstilar. Samtliga ledarskaps- och kulturteorier finner jag relevanta och 

anpassade till studien och organisationen.  

 

3.1 Kultur                                                                                                       

Liksom med många begrepp inom samhällsvetenskapen finns det en mängd olika definitioner 

I Bangs bok organisationskultur (1999) har jag hämtat den som Bang benämner som en 

sociologisk definition.   

”De verklighetsuppfattningar, värderingar och normer som gäller inom en given grupp” 

(Bang, 1999: 21)  

 

Att analysera kultur är viktigt för att förstå en organisations beteende, allt som händer på en 

arbetsplats är en socialisering och en lärande process som hela tiden pågår, medvetet eller 

omedvetet. Schein (1992) talar om att det finns tre olika nivåer som kulturen kan beskrivas 

och analyseras efter, dessa nivåer skildrar graden av synlighet för betraktaren.  

Den första är artefakter och skapelser. Detta är företeelser som människan på något sätt kan 

förnimma. Det kan vara allt från vad människor säger till fysiska föremål såsom möblering, 

kläder och arkitektur. Här innefattas även handlingar som exempelvis utryckta känslor, 

historier, språk, objekt, rekryterings och belöningssystem. Artefakter kan även vara formella 

beskrivningar om hur organisationen är uppbyggd och organisationsscheman (Schein, 1992). 

Den första nivån är synlig, även om den inte behöver vara helt medveten för organisationens 

medlemmar är den oftast tydlig och given för dem som betraktar utifrån (Schein, 1992). Men 

även om den är synlig menar Schein (1992) att den är svår att tolka och inte kan utgöra den 

enda nivån för att förklara och analysera kulturen.  

 

Den andra och djupare nivån är värderingar, vilket är någonting normativt med en inbyggd 

moralfunktion. Dessa värderingar uttrycker vad som är bra och dåligt och vad som är önskvärt 
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och inte. Enligt Schein kan den andra nivån formuleras av strategier mål och filosofier, det är 

allt som uttalas om normer värderingar och antaganden (Schein, 1992). 

  

För att verkligen förstå kulturen i sin helhet krävs den sista nivån som är grundantaganden, 

vilket är ”tagna för givna-antaganden”, tankar och känslor. Dessa antaganden utgör det enda 

sättet för medlemmarna att handla, allt annat är otänkbart och inte diskutabelt. Då 

grundantaganden utgörs av det undermedvetna är denna nivå svårast att tydiggöra och 

förändra. Genom intervjuer menar dock Schein att det är möjligt att få ett mönster över 

kulturen, men att det krävs engagemang och förpliktelse från alla parter och en hel del 

detektivarbete (Schein, 1992). 

  

Hur kulturen uppstår kan ofta spåras från grundaren. Genom dennes/deras bakgrund och 

vilken historia och ambition de hade kommer sedan att karaktärisera den första gruppen av 

anställda och därmed kulturen (Schein, 1992). Vidare så växer ofta kulturen utifrån 

organisationens kontakter och förhållande till sin omvärld i form av konkurrenskraft, 

förväntningar och anpassning. Slutligen utvecklas kulturen ur behovet av att upprätthålla 

samarbetsformer mellan organisationens medlemmar, det som får vardagen att fungera så 

friktionsfritt som möjligt (Abrahamsson & Anderssen, 2005). 

  

I en stark positiv kultur är det lättare för människor att identifiera sig med organisationen, 

känna tillhörighet och betydelse. Är kulturen svag är det lättare för medlemmar att vända sig 

någon annanstans för att söka organisationsidentitet. Det kan de göra antingen genom sin 

position eller i sin avdelning, vilket leder till att subkulturer uppstår i en organisation 

(Alvesson, 2009). Det går alltså att tala om både en stor organisationskultur och flera olika 

subkulturer inom samma organisation. En annan orsak till subkulturer är enligt Bang (1999) 

är att grupper vill upprätthålla sin identitet och det gör de enklast genom att jämföra sig med 

och profilera sig mot andra grupper. Men Bang (1999) menar vidare att subkulturer inom 

företaget inte bara är av ondo utan att en organisation inte kan växa om den är helt fri från 

konflikter. Om man vill göra en snabb förändring kan det bli svårare om företaget är 

homogent och likriktigt. Med hjälp av subkulturer kan man upptäcka att det finns andra och 

möjligen mer funktionsdugliga verklighetsuppfattningar. Samtidigt är det viktigt att 

organisationen har något som samlar och integrerar den och gör att medarbetarna känner att 

det finns mer än en tillfällig subkultur (Bang, 1999). 
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3.2 Kulturens funktion  

Kulturen fyller många funktioner i en organisation, den medverkar till att definiera 

organisationens gränser genom att tydliggöra vad som är den egna organisationen och vad 

som utgör andra. Kulturen ger upplevelse av identitet för de anställda eller medlemmarna. 

Den gör det lättare att skapa förpliktelser till något som kanske ligger utanför individens 

egenintresse. Kulturen ökar stabilitet i det sociala systemet och den håller samman 

organisationen genom normer och värderingar, så att man vet vad som accepteras, vad som 

får sägas och göras. Kulturen verkar meningsskapande och formar förhållningssätt och 

beteenden (Abrahamsson & Anderssen, 2005). Schein (1992) delar in kulturen i två 

funktioner, den externa anpassningen och den interna integrationen. Den externa funktionen 

förklarar kulturens överlevnad i och anpassning till sin omgivning. Den interna integrationen 

är samspelet mellan personer, grupper och avdelningar inom organisationen.  

   

Enligt Abrahamsson & Anderssen (2005) finns det några förhållanden som är särskild viktiga 

för att upprätthålla kulturen. Det första är val av personal, vilket innebär att man utöver 

kvalifikationer anställer någon som har ett förhållningssätt och uppfattningar som ligger nära 

organisationskulturens viktiga delar. Nya medlemmar väljs ofta efter företagets kultur, om 

inte, så kommer de att socialiseras till att införliva de värderingar kulturen står för. Det andra 

är den högsta ledningens handlingar; det är genom deras utsagor, ageranden som normer 

etableras och går nedåt i organisationen. Slutligen de medarbetare som inte anammar 

organisationens värderingar eller som representerar helt avvikande värderingar bör avlägsnas 

från organisationen (Abrahamsson & Anderssen, 2005). Schein (1992) talar om sex primära 

processer som är verksamma när en ledare försöker etablera eller förstärka kulturen.  

 "Viktiga" frågor som ledaren är upptagen av och engagerad i, det som utvärderas och 

kontrolleras.  

 Hur ledningen reagerar på kritiska händelser.  

 Ledarens sätt att fördela resurser och ledningens utformning av roller och värdering.  

 Kriterier för belöningssystem och status.  

 Vilka kriterier som finns vid rekrytering, befordran och uppsägning. 

 

 

3.3 Ledarskap 

Det finns många definitioner av ledarskap. I Alvesson (2009) refereras till Yukl (1989) som 

noterat att alla definitioner av ledarskap har lite gemensamt, men att det alltid handlar om en 
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påverkansprocess, där ledaren utövar inflytande över sin underordnande (Alvesson, 

2009:126). Ledarskap handlar oftast om makt och legitimiteten kring den makten, vilket jag 

återkommer till när Weber presenteras.  Abrahamsson & Andersen (2005) beskriver 

ledarskapet mer jämställt och säger att ledarskap är att genom eller tillsammans med andra 

människor uppnå organisationens mål.  

 

3.4 Ledarskap och kulturpåverkan 

Att ledaren har en viktig roll har redan nämnts och ter sig som vedertaget i den litteratur jag 

använt mig av. Ledaren kan skapa kulturen, men om den redan finns är det kulturen som 

sätter förutsättningarna för ledarskapet, det vill säga att kulturen sätter gränser för vilket 

ledarskap som är möjligt i organisationen. Det är ledarens ansvar att medvetet påverka 

kulturen där grundaren för företaget har en avgörande betydelse. Relationen mellan kultur och 

ledarskap beskriver Schein som två sidor av samma mynt. Med det menar han att det finns ett 

ömsesidigt förhållande mellan ledarskap och organisationskultur, där de är tätt 

sammanlänkande (Schein, 1992).  

 

Alla handlingar i en organisation har en symbolisk aspekt men några har ett starkare 

symbolvärde vare sig det handlar om informell status eller för att de är ledare. Ledarnas 

handlingar kommer då att tolkas mer av dem runt omkring. Deras handlingsbudskap har ett 

mycket starkare kommunikativt värde än det uttalade budskapet. De bör därför vara helt klara 

med vilket budskap de signalerar genom sitt sätt att vara. Ledaren ska använda sin starka 

symboliska position medvetet genom att vara en förebild för den önskade kulturen 

(Abrahamsson & Anderssen, 2005). 

 

Alversson (2009) lyfter fram skillnaden mellan ledare och chefskap där relationen är mer 

kulturellt intressant.  En ledare har förvärvat sitt ledarskap och hämtar sin makt och legitimitet 

från förtroende och acceptans istället för auktoritet. En chef är å andra sidan en person som 

tilldelats befogenheter att företräda företaget. Han eller hon är utnämnd och har det yttersta 

ansvaret för hela eller delar av verksamheten. Chefen är högst i organisationsstrukturen och 

maktbasen vilar framför allt på auktoritet. Alversson (2009) skiljer dock inte på dem som 

förenklade yrken utan roller som man kan använda sig av i olika utsträckning. Man kan alltså 

vara ledare lite då och då i sitt chefskap och man kan vara ledare utan att inneha en chefsroll. 

Ledarskap är således en relation istället för en position Detta betyder att ledarskap per 

definition uppfattas som kulturellt och att alla ledarskapshandlingar får sina konsekvenser 
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genom den tolkning som görs av dem som är inblandade i sociala processer där ledarskapet 

kommer till uttryck. Men även chefskapet, som här är skilt från ledarskapet, är kulturellt i den 

meningen att tolkning och innebörd är centrala begrepp. Men när man ser på chefskap i den 

mer traditionella synen passeras ”känslonivån” snabbt i ett led i att kunna förutse reaktioner 

på beteendenivån. Chefskapet har inte kulturen som ändamål och ser inte det som något 

viktigt, där meningsskapanden sker (Alvesson, 2009).  

 

3.5 Webers klassiska typer av auktoritet och några ”nyare” ledarroller och stilar. 

Kända ledarskaps begrepp presenterades av Max Webers i början av 1900-talet i The Theory 

of Social and Economic Organisation. Weber benämner auktoritet som en form av makt, en 

makt som grundas på frivillig underkastelse från de åtlydande och är baserad på sannolikheten 

att få igenom sin egen vilja.  Det finns enligt Weber tre former av legitim auktoritet, det vill 

säga auktoritet som människan godtar. (Weber, 1964)  

 

Den traditionella auktoriteten baseras på sedvänja. Genom en etablerad tro på traditionen kan 

denna auktoritet ses som legitim. Det bygger alltså på uppfattningen om att makt är given till 

ledaren, en tradition som bygger på det förflutna, på att de som innehar positionen har kontroll 

och makt och att nästa person ärver den positionen och dess innebörd.  

 

Den legala idealtypen som oftast omnämns som den rationella auktoriteten bygger på att vi 

gemensamt skapat lagar, regler och hierarkier och att personer genom sina positioner inom 

systemet härigenom ses som legitima maktutövare. Den rationella ledaren får sitt ledarskap 

genom att han blir tilldelad positionen, baserad på individens kompetens. Ledarskapet lämpar 

sig bäst i byråkratiska organisationer där det finns konkret avgränsat område för vilket ledaren 

har ansvar för arbetsfördelningen och där befattningarna är ordnade efter en hierarkisk 

princip.  

 

Ordet karisma betyder personlig utstrålning och myntades av Weber för att beteckna 

personliga egenskaper som ger legitim auktoritet och påverkar andra människor. Den 

karismatiska ledaren bygger till skillnad från de tidigare auktoriteterna snarare på personen än 

på positionen. Genom sin personlighet kan den karismatiska ledaren övertyga människorna att 

bryta mot de traditionella gränserna för att åstadkomma förändringar i samhället. Ett 

karismatiskt ledarskap innebär ofta stark lojalitet hos de underordnade. (Weber, 1964) 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Makt
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Som nämns tidigare har företaget MISA anammat Ichak Adizes metoder som utgår ifrån att 

organisation har en livscykel och beroende på i vilket stadium man befinner sig, ställs olika 

krav på organisationen, ledningen och arbetssättet. Eftersom ett företags eller annan 

organisations liv vanligen är mycket längre än den enskilda individens måste en bra ledare 

bygga upp ett lag av personer, som kan driva verksamheten vidare. Det är viktigt att ledningen 

har förmåga att få folk att samverka och känna samhörighet (Adizes, 1979 ). 

 

Produceraren: denna ledarroll karaktäriseras av en företagsledare som förväntas producera 

varor eller tjänster. Det är en person som är hängiven sitt yrke och arbete och bör ha god 

kunskap på områden som marknadsföring, konstruktion, bokföring och juridik för att klara 

uppgiften. Produceraren utmärks av karaktärsdrag som flitighet och produktivitet och är 

oumbärlig för varje organisation. Varje företag behöver ledare som är handlingskraftiga och 

resultatinställda, som är lojala till sitt jobb, som utför sina uppgifter väl och har ett starkt 

behov av att fullborda saker och ting och att nå resultat.  

 

Administratören: denna ledarroll gestaltas som en planerare som skapar ordning och kontroll. 

Administration, rutiner och regler är starka drag hos denna stil. Denna person är 

välorganiserad och känner ansvar för att saker och ting följs upp ordentligt. Ledaren har 

förmågan att administrera andra och att se till att också de åstadkommer de eftersträvade 

resultaten på ett systematiskt och korrekt sätt. Utmärkande för den administrativa ledarrollen 

är att det är viktigare att saker görs på rätt sätt snarare än att göra de rätta sakerna. 

Administratören ser knappast några nya möjligheter och ser förändringar som hot och avskyr 

konflikt och förändringar.   

 

Entreprenören: denna roll är den så kallade idésprutan som har förmåga att fatta beslut som 

gäller målangivelse, strategisk planering, utformning av företagets politik. I en föränderlig 

miljö behöver företagen nya idéer för att överleva. Möjligheter och hot uppstår och företagen 

måste ha förmåga att möta dem. Entreprenören är den som skall sköta detta, nyskaparen, som 

driver fram rörelser och förändringar så att företaget kan anpassa sig till omgivningen. 

Företaget har mer uppgifter än bara åstadkomma produktion. Entreprenören analyserar 

omgivningens inflytande på företaget, liksom företagets styrka och svagheter och identifierar 

på så sätt vilket agerande som är bäst för att svara upp till förändringarna i omvärlden.  
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Integreraren: denna ledare har rollen att hålla samman grupper, att ordnar med olika 

samarbetsformer och att harmonisera individuella mål till gruppmål. Det är denna typ av 

företagsledare som betraktar människorna i företaget som viktiga och som vill få systemet att 

verka så att det passar de människor som ingår i det. Integrerare kan lyssna på folk och ta 

fasta på deras synpunkter så att det ges utrymme att påverka utformningen av arbetet.  

   

"Varje roll för sig är nödvändig och de fyra tillsammans tillräckliga för god företagsledning.” 

(Adizes, 1979:9). De fyra ledarstilarna står, enligt Adizes, i motsats till varandra och ingen 

kan fylla dem samtidigt utan att det då blir ett destruktivt ledande. Viktig är även att hela 

organisationen har personer som innehar och får utlopp för alla roller (Adizes, 1979). 

 

Avslutningsvis ska jag kort presentera tre stilar som ofta lyfts i ledarskapsböcker. Den 

auktoritäre ledaren har sin maktbas i sin ställning eller position. Ledarskapet betonar en stark 

personlig kontroll och regelstyrda relationer.  Den demokratiska ledaren betonar ansvar och 

samarbete. Arbetet styrs av gemensamma mål genom självständig medverkan av 

medarbetarna. Låt gå ledaren utövar ett passivt ledarskap, med lite delaktighet och det kan 

uppfattas som att denne misslyckats med att acceptera ansvaret i sin position. (Thomson & 

McHugh, 2009)  (Bakka et al. 1993) 
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4. Metod 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för vilken metod, ansats och vilket tillvägagångssätt 

jag valt, samt om hur jag har tagit hänsyn till sekretessen och på vilket annat sätt jag kunnat 

angripa ämnet kultur. 

 

Eftersom syftet med projektet är att analysera de kulturella inslagen i förhållande till 

ledarskapet, är en kvalitativ studie mest ändamålsenligt. En sådan gör det möjligt att förstå 

och hitta djupt liggande mönster i människors sätt att resonera och att urskilja och tolka deras 

handlingar (Aspers, 2007). Ett kvalitativt tillvägagångssätt är det enda möjliga enligt min 

teoretiska utgångspunkt  

 

4.1 Ansats 

Studien kommer att genomföras som en fallstudie med fenomenologisk inspiration. En 

fallstudie möjliggör fler aspekter och görs fördelaktigt när det finns naturliga gränser som 

inom ett företag. Fallstudie är en bra utgångspunkt om man vill se helheten och få svar på 

frågorna hur ser det ut och varför. Fenomenologi är en teori och metod inom 

samhällsvetenskapen och i den fenomenologiska ansatsen är man ute efter beskrivningen av 

fenomen, men det är även en tolkande process, där vi som forskare tolkar olika meningar 

(Creswell, 2007). Jag vill förstå flera individers delade erfarenheter av ett fenomen och i mitt 

fall, fenomenet kultur Valet av att inspireras utifrån en fenomenologisk inriktning är relevant 

då fokus kommer att vara på hur intervjupersonerna beskriver sina verkligheter, hur de talar 

om dagligverksamhet, ledarskap och värderingar etc.  

 

Genom mitt val av ansats har jag inledningsvis haft ett induktivt förhållningssätt och genom 

det möjligheten att vara öppen till vad kulturen kan visa och vilka kulturuttryck den tar i 

företaget.  För att sedan kunna kartlägga kulturen genom nästan uteslutande intervjuer valde 

jag ett mer strukturerat angreppssätt och lät teorin få ta mycket plats inför intervjuerna.  

Då teorierna om kultur även innefattar verktyg till den som ska förstå och studera kultur har 

jag även genomfört en mindre litteraturstudie i ämnet. Metoder, förslag på intervjufrågor och 

idéer om hur man ska kunna nå kulturens sammansatta essens har funnits representerat i 

litteraturen. Intervjuer är något som flera författare skrivit som den vanligaste metoden för att 

nå det som uttalas, men även för att få information om det som inte är helt medvetet genom att 

då använda metaforer i sina frågor. 
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4.2 Datainsamling 

Jag har genomfört fyra längre semistrukturerade intervjuer med nyckelpersoner och nio 

kortare med enhetschefer och arbetskonsulenter. Dessa fördelades över fyra olika enheter med 

en chef och en anställd på fyra av enheterna. Materialet har tilldelats mig både på begäran och 

på företagets initiativ. Därutöver har jag haft möjlighet att maila kompletterande frågor. Jag 

har även haft de flesta intervjuer på huvudkontoret och har därmed haft stora möjligheter att 

fråga och få ut material såsom lönekriterier, annonser och jämställdhetsplaner etc. 

 

4.3 Tillvägagångssätt                                                                                                          

Förstudien genomfördes genom möten med ägaren tillika grundaren av företaget MISA på 

huvudkontoret. Därutöver har jag träffat och samtalat ett flertal gånger med kontaktpersonen 

som även arbetar som projektsamordnare i företaget. Jag har dessutom fått ta del av både nytt 

och gammalt material i form av marknadsföringsmaterial, brev och skrifter som gått ut till 

personalen genom åren. Därefter realiserades litteraturstudien som gav underlaget till hur jag 

skulle gå vidare för att nå kulturen. Intervjuguiden är baserad både på litteratur om 

intervjuteknik men även från litteratur om företagskultur. Första intervjun fick agera test 

intervju och ligga till grund för eventuella ändringar i vidare intervjuer. Den intervjun 

genomfördes även med den ideologiska nyckelpersonen som sedan fanns tillgänglig för 

kompletteringar under intevjuprocessen. Utöver att agera testintervju fick den stå till grund för 

en utgångspunkt, framförallt för att se om värderingarna som uttalats i dokument stämde 

överens med dagens uppfattning. Intervjuerna har spelats in på band för att de relevanta 

delarna sedan ska kunna skrivas ut och analyseras. Fördelarna med att använda bandspelare 

vid intervjuer är möjligheten att upprepade gånger lyssna till tonfall och ordval samt att 

intervjuaren kan koncentrera sig på svar och följdfrågor.  En nackdel med att använda 

bandspelare är möjligen att respondenten kan påverkas med vetskapen om att det som sägs 

blir förevigat. Intervjuerna var så kallade semistrukturerade med öppna svar. Antal ramfrågor 

var ett 20 tal för att möjliggöra en kartläggning av kulturen. 

 

Jag använde mig av tre olika intervjuguider för att fånga in rollerna; chefer, medarbetare och 

nyckelpersoner. Materialet kodades sen i enlighet med Creswells (2007), tillvägagångssätt för 

fenomenologi och fallstudie. Jag tog fram signifikanta påståenden och sedan gemensamma 

uttalanden om bland annat reaktioner, handlingar och uppfattningar samt observerade 

avvikelser för att slutligen tematisera materialet. Mina teman utgick från teorin och blev sex 

stycken till antal. De handlade om ledarskap, rekrytering, konflikter, mål, utvärdering och 
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trivsel. Att även utgå från fenomenologisk kodning var förutsättningen för att få ner ett stort 

datamaterial i en mindre uppsats. Därefter analyserade jag med utgångspunkt i temana och 

försökte hitta likheter respektive avvikelser utifrån grupperna kön, chefer, medarbetare och 

seniorhet samt från de olika enheterna. Genom tematiseringen, signifikanta påståenden och 

den egna analysen av det jag såg, hörde och möttes av kunde jag besvara frågeställningarna. 

 

4.4 Urval  

Valet av intervjuer har baserats på att få djup och en så stor spridning som möjligt och att 

få ”nyckelpersoner” som möjligen kan ge specifik insikt i företagskulturen. Jag har förutom 

fyra nyckelpersoner, valt en enhetschef och en medarbetare från fyra olika enheter. Dessa är 

av olika kön, ålder och senioritet. Denna spridning gör även att risken att bara få information 

från en eventuell subkultur minimeras 

 

4.5 Validitet och reliabilitet                                                                                  

Reliabilitet i denna studie är trovärdigheten i uppsatsen. Det innebär att en annan forskare 

skulle kunna komma fram till samma resultat om studien skulle göras på nytt. Studien ska 

genomföras på ett sådant sätt att resultatet inte kan uppstå av slumpen eller ur tillfälligheter 

Hur har respondenterna svarat? Kan de anpassa svaren till frågorna? (Bryman, 2001). 

Komplexiteten i ämnet kultur ger självfallet en risk i att den subjektiva delaktigheten styrs av 

mig som intervjuare. Det finns även en osäkerhet att respondenterna påverkas av sin 

omgivning och vad de känner för stunden. Men då jag haft litteraturen som stöd till frågorna, 

varit införstådd och tydlig med min roll samt genomfört intervjuerna på ett liknande sätt och 

vid samma plats anser jag att studien har hög reliabilitet.  

Validitet i denna studie syftar till hur väl undersökningen är genomförd, om man mätt det som 

var avsett att mäta. Har det varit möjligt att undersöka kulturen genom kvalitativa intervjuer?  

(Bryman. 2001). För att kunna komma fram till att studien verkligen undersöker kulturen på 

företaget har frågorna baserats på litteraturen och de processer i ett företag som är viktigt för 

kulturen. I intervjuerna har ljudupptagning skett och detta har medfört mycket utförliga svar.  

Frågorna har också anpassats efter funktion och delats in i tre grupper; nyckelpersoner, 

enhetschef och arbetskonsulenter. I och med detta ser jag hög en validitet i studien. 

En stor del av uppsatsens teori består av primärkällor med kompletterande sekundärkällor, 

vilket gör att jag har stor tillförsikt till att källorna är relevanta och användbara. 
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4.6 Etiska överväganden 

I enlighet med de forskningsetiska principerna har de fyra kraven; nyttjande, samtycke, 

konfidentialitet och informationskrav uppfyllts. Intervjudeltagarna har blivit informerade om 

mitt syfte med rapporten samt vilka villkor som gäller för deras deltagande. De har upplysts 

om frivillighet och rätten att när som helst avbryta sin medverkan. Intervjudeltagarnas uppgift 

kommer att behandlas anonymt i den mån det är möjligt. Detta för att så långt det går skydda 

deras identitet, så att deltagandet inte ska få framtida konsekvenser (Vetenskapsrådet, 2009). 

 

Intervjuerna bandades och då det är en fallstudie har det tagits vissa etiska hänsynstaganden, 

som är relaterade till konfidentialitet. Respondenten erbjöds därför möjlighet att läsa igenom 

och ge synpunkter på intervjun som används i rapporten. Ingen information om företagen 

offentliggjordes innan företagsrepresentanten givit sitt godkännande till detta, vilket också 

lyftes för respondenterna. Då det fanns en viss efterfrågan om anonymitet inom organisation 

har det ställts krav i hur jag beskriver resultatet och hur jag använder citaten. Det är 

anledningen till att jag inte specificerar vilka som sagt vad i några av påståenden. Jag utökade 

också antalet medarbetare i förhållande till chefer för att möjliggöra anonymiteten ännu mer. 

Dessutom genomfördes samtliga intervjuer med undantag för VD: n på huvudkontoret för att 

inte flagga med vem på enheten som blev intervjuad. 

 

4.7 Alternativa tillvägagångssätt 

Jag skulle ha kunnat utgå från en etnografisk ansats vilket ligger nära till hands när det gäller 

studier av kultur. En sådan ansats förutsätter ett gediget tidsperspektiv och möjlighet att kunna 

genomföra deltagande observationer i det avseendet att man ska bli en del av den kultur som 

ska studeras (Cresswell, 2007). Jag hade ambitionen att ligga nära en sådan ansats och låta 

den ansatsen vara en inspiration och genomsyra arbetet, men på grund av etiska skäl och en 

svårarbetad organisation i det hänseendet att interaktionen mellan medarbetarna mestadels 

sker i mötesform valde jag att genomföra en fallstudie. Jag efterfrågade både ett deltagande 

under en anställningsintervju och under ett ledningsgruppsmöte men på grund av sekretessen 

kunde inte det genomföras.  

 

http://www.vr.se/
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5. Resultat 

Jag kommer nedan att presentera det empiriska materialet efter Scheins två första nivåer av 

kultur. Det är resultatet av intervjuerna som förevisas efter rubriker som ligger nära de 

processer som Schein såg som nyckelprocesser för att befästa kultur. 

 

5.1 Artefakter och skapelser  

På den första nivån av kultur, det vill säga det som är mest synligt, presenterar jag resultatet 

av intervjuerna utifrån frågorna om rekrytering/anställning, belöningssystem/avancemang och 

konflikter/skvaller samt ledarskap/status. 

 

5.1.1 Belöning och avancemang 

Då det är en platt organisation med få nivåer finns det begränsningar i karriärvägarna. Det har 

ändå presenterats tjänster som skulle kunna ses som nivåer inom organisationen, men dessa är 

relativt isolerade. Det pratas inte om att assistenter avancerar till handledare eller att 

handledare blir arbetskonsulenter, då det förutsätter utbildning. Steget till enhetschef menar 

många är långt. Alla pratar om att det inte är tydligt om hur man kan bli enhetschef, det 

utannonseras inte internt utan ”man plockar en medarbetare”. Det finns olika sätt att se på 

avancemang. Det drivs en del projekt där projektledare tillsätts, det har tillkommit tjänster på 

HK och det kan uppkomma tjänster ibland efter behov såsom annexansvarig och 

platsansvarig. Tillvägagångssättet är det samma ”jag tror man tillfrågas […] dom andra 

tycker att man verkar passa som det, det finns inga ramar”. Det talas även om att 

man ”skapar” sin egen tjänst och ett exempel om en tjänst på Hk tas upp ett flertal gånger. 

Från innehavaren av tjänsten framhålls dock att den inte alls är skapad utan har växt fram 

efter behov och att personen är tillfrågad sin tjänst.  

 

När det gäller belöningssystem återberättas det att det funnits ett bonussystem för 

enhetschefer. Varför och när detta genomförts är inte tydligt eller välunderrättat. Idag 

förekommer ingen bonus, enligt ägaren för att det blev slentrian i bonussystemet, en förväntan 

utan att förstå varför ”[…] det blir någon slags självklarhet”.  VD menar att bonus används 

när ledningen vill uppnå något speciellt. Annan belöning menar en del chefer är den 

individuella lönesättningen, men att det också sker belöning på gruppnivå, exempelvis att 

personalgrupper går ut och äter eller gör något annat roligt. Detta är upp till enhetscheferna 

själva som har budgetansvar. Att de har företagskonferens ser ledningen som en belöning och 

några av medarbetarna lyfter också detta som en form av belöning. 
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5.1.2 Beskrivet klimat och konflikter 

De flesta medarbetare beskriver sina kollegor med stolthet och att de är nöjda med sin 

arbetsgrupp. Det är av dem som de får både uppskattning och feedback. Det är även de som 

utgör det goda klimatet för de flesta intervjuade. Övervägande av respondenterna upplever att 

klimatet är gott mellan alla, medan några få nämner att det inte finns en självklar öppenhet på 

alla nivåer eller i förhållande till sina chefer. ”Man pratar inte öppet om allt […] det finns en 

begränsning i möjligheten att diskutera.”  Tillit är ett väl använt uttryck och speglas i alla 

intervjuer. ”En sak som är positivt är att jag kan styra mina arbetsuppgifter.” ”Jag känner 

att jag har förtroende.”   

 

Alla har fått frågan om konflikter och de flesta kunde identifiera några. 

”Jag kan tänka mig, att alla har vi ju olika bakgrunder och de som jobbat inom vården tar 

nog lättare på sig vårdarrollen och det är inte riktigt vad vi ska jobba med, det kan nog vara 

svårt att släppa det. […] det kan var en konflikt att det som är mer vårdande tycker att vi 

andra är mer slappa och så.” Några menar att det förekommer konflikter men att det inte 

upplevs som något konstigt och de talar inte om några specifika, ”det kan väl förekomma 

mellan anställda och mellan anställda och en chef”.  Hälften av de intervjuade, både 

enhetschefer och medarbetare nämner att de kan vara en viss rivalitet mellan enheterna. På 

frågan om hur man löser konflikter svarar övervägande av respondenterna att man lyfter och 

pratar om dem, men några anser att det som rör personalfrågor inte löses, tystas eller har 

omvandlats när de väl kommit upp till ledningen. Skvaller har också efterfrågats och där 

svarade de flesta att det framförallt rörde sig om skvaller om vad VD respektive ägare 

egentligen ska bestämma och vad som händer med beslut, ”vad ska nu ägaren in och peta i”. 

 

5.1.3 Deltagande, feedback och utvärdering  

I MISA har det åtskilliga gånger från ägaren och VD, i utskick och som marknadsföring 

uttalats om vikten av delaktighet för medarbetarna. Istället för ämneschefer har man 

ansvarsgrupper som bemannas av de anställda som VD.n uttrycker det, ”ansvarsgrupper har 

vi i företaget för att få en boll för varje korg, det finns till exempel ingen marknadschef men 

en marknadsföringsgrupp”.  Ansvargrupper och den typen av delaktighet ses som positivt och 

givande. De flesta ser grupperna som ett medbestämmande och att de är delaktiga. En säger 

att de har beslutanderätt inom ramen för gruppens ansvar, en pratar om testrätt att pröva något 

utan att behöva fråga högre upp. Delaktigheten uppfattades som något mer positiv från 

enhetscheferna. En enhetschef menar att det är ”lätt att få beslut från VD.n”. Några 
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medarbetare ser brister i gruppernas möjlighet till delaktighet. Det handlar då om vilket klimat 

gruppen inger.  

 ”Det är nog varierande mellan grupperna men jag har hört att det ibland i vissa grupper 

upplevs som en gisslansituation där man har en arbetsgrupp för att man ska ha en 

arbetsgrupp istället för att arbetsgruppen ska få skapa något så har man gruppen för gruppen 

och bestämmer det som redan är bestämt.” 

Både VD och ägare och en och annan medarbetare talar om integratorfunktionen, där syftet är 

att vem som helst ska kunna leda ansvargruppmöten eller sammankomster. I denna fråga finns 

det dock skillnader, där de flesta ändå uttalar att det är en enhetschef som innehar den rollen. 

Det förklarades av några med ledande positioner, att det har att göra med att man ska ha 

mandat att föra tillbaka till ledningsgruppen. Som exempel tar en enhetschef just upp en 

ansvarsgrupp som inte har någon chef alls i sin ansvarsgrupp och den vet man inte riktigt vad 

den gör, då den inte rapporterar till ledningsgruppen. På min fråga om hur det rapporteras blir 

svaret. ”Det mailas väl ut och sen är det [ingen som har ansvar?] jo har ansvar men ingen 

som läser det”. Alla utom en av respondenterna är med i minst en grupp, det är den person 

som är nyast i anställning som inte är delaktig i en grupp, med anledning av att denne vill 

komma in i arbetet först och en annan med kort erfarenhet är med i en mindre krävande 

grupp, enligt egen utsaga.  Det sägs att grupperna ska väljas utifrån intresse, men många av 

dess medlemmar är tillfrågade och det beror på, nämner två enhetschefer och en på 

huvudkontoret, att man kanske behöver en person med en viss kompetens till en viss grupp. 

Målet enligt VD:n är att minst hälften ska vara med i en grupp och idag är 61 stycken 

företrädda.  Det hävdas av dem som arbetat längre på MISA att det har skett en förändring i 

gruppernas utformning, då det för några år sedan satt samma människor i alla grupper.  

 

På feedbackfrågan går det inte att utläsa någon enhetlig mall eller form för hur det sker. 

Cheferna tar upp utvecklingssamtal som en metod och sen är det glest i svaren och två 

erkänner brister, en chef säger att hon målsatt att hon en gång i veckan ska ha sagt något till 

alla, om hur veckan varit. En annan säger att ”jag försöker prata mycket med alla utifrån 

deltagarärende”.  VD och ägare säger att oppontenskap är en metod som ska användas men 

att de är medvetna om att den metoden kanske inte är helt förankrad. Ingen av de andra tar 

upp opponentskap i frågan om feedback på eget initiativ. Medarbetarna lyfter oftast att de är 

duktiga på att uppmuntra varandra. Två medarbetare talar om att det finns ett klimat på 

enheten att själva säga ”titta här nu gjorde jag något bra”. Endast en medarbetare talar om 

mycket feedback från chef, VD, ägare och medarbetare. Utvärderingsarbetet på MISA utgörs 
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framförallt i resultat och måluppnåelse. Enligt ägaren utvärderar man och ser på hur alla 

projekt gått i mål, hur målen uppfylls och den ekonomiska aspekten samt även kvalitativa 

frågor som vad kunder tycker om MISA och hur processen för en deltagare varit. Frågan om 

hur man ser om det är en bra arbetskonsulent är vänd till ledande positioner. 

”det är väl […] man ser vilka som är ute i praktik, hur snabbt det gick och hur 

resultatinriktad man är. Jag ser också hur mycket initiativ personen tar och hur mycket man 

är med och utvecklar hela MISA för att bredda verksamheten.”  

 

När det gäller hur bemötandet med deltagaren utvärderas nämner VD:n verksamhetssamtal. 

Två medarbetare talar om att en viss feedback kan vara att om det kommer fram något positivt 

från uppdragsgivaren, så kan det indikera att man haft ett bra bemötande. ”Så länge man inte 

får något klagomål så kan det väl ses som bra.” Övervägande talar om att det inte utvärderas 

och en säger att det finns en stor brist på ”arbetsanalys”. Ett tillägg är att det i MISA:s mall 

för utvecklingssamtal innehar frågan om hur man ser på sitt arbetsresultat och hur man bidrar 

till enhetens utveckling. Övriga frågor är; generar mitt arbete i nya uppdrag till MISA, kan jag 

planera veckan självständigt, bemötande av deltagare/anhöriga/arbetsplatser och hur används 

tiden/effektiviteten behandlas? 

 

5.1.4 Organisation  

Alla respondenter refererar till en platt organisation med en VD och tio enhetschefer. En 

administrativ respondent talar om sin chef tillika den ekonomiansvarige på företaget och 

menar att han har ett antal på kontoret under sig. De allra flesta som börjar tala om närheten 

till beslut i samband med den platta strukturen, lyfter längre fram i intervjuerna det 

motsägelsefulla att det kan vara långt till beslut och att det även kan bli ineffektivt. Det 

handlar både om att det kan ta tid, men även att maktrelationen VD och ägare kan inge en del 

svårigheter. Två av cheferna talar dock om att den problematiken minskat de senaste åren och 

det beror dels på att man fått externhandledning med någon som sa ”hylla hierarkin” vilket 

innebär att de ska tänka på att VD är deras chef och ägaren är VD:s chef. Men det finns en 

klar otydlighet i dessa bägge roller även om de själva säger att de är tydliga men att de ibland 

har intresse i varandras områden. ”Ägaren är väldigt engagerad fortfarande mest på gott, han 

finns med på alla nivåer men det kan bli lite förvirrat ibland att man inte alltid vet vem som 

bestämmer i en sak”. Samtliga som uttalat sig om den platta organisationen har sett problem 

med strukturen eller menar att det kommer att bli, ”jag tycker att MISA har växtvärk och 

förstår inte sin egen storlek, att vi gör saker som om vi vore få fast vi är många,[…] många 
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enheter gör samma saker utan att veta vad den andre gör”. Några är öppna för fler nivåer och 

andra för en annan lösning med någon chef för huvudkontorets övriga personal. En del talar 

om att man förlorar något om man lämnar den platta strukturen, ”då skulle en områdeschef ha 

utvecklingssamtal med enhetscheferna och då tappar man en nivå där, det blir inte riktigt 

samma sak.”  

 

5.1.5 Ledarskap och status 

Ägaren beskriver sitt ledarskap över tid och både ur en utvecklingssynpunkt och från sina 

starkare sidor. Han vill ha ett medinflytande i den grupp han jobbar med, men menar att han 

inte haft en form för det. 

”Det betyder att jag har kanske till exempel ofta sagt -men vad tycker ni? Fast jag redan har 

en lösning för jag har redan hunnit färdigt och tänkt. Men man har nog högaktat mig för att 

jag har varit ideologisk och haft ett brukar perspektiv. Jag har nog blivit duktigare på att låta 

andra ta ansvar […], men det är väl lite av en ideolog att inte låta processer få verka ut och 

låta andra få liksom hitta sina vägar, att man ligger lite före.” 

VD:n betonar det förmedlade egna ansvaret, sedan ser han sig som en öppen och coachande 

ledare med en stark tävlingsinstinkt. 

  

Bland enhetscheferna användes ord som organiserad, entreprenörskap och engagerad hos de 

manliga. En talar om ett coachande förhållningssätt i likhet med vad VD.n betonar.  Det två 

kvinnliga talar båda om positivitet och den av dem som har inneverksamhet
2
 lägger vikt på att 

vara en närvarande chef och att stärka andra. Eget ansvar lyfts mer hos de manliga cheferna, 

utöver det är det svårt att utläsa några enhetliga egenskaper ur de fyra intervjuade 

enhetschefernas svar.  

 

Medarbetarna har många åsikter om vad en chef bör vara, ge feedback, vara objektiv och inte 

värdera vad som ska förmedlas vidare, rak, lyhörd, vara insatt i verksamheten, flexibel 

målinriktad och ha samma världsbild som sina medarbetare. Många ser brist i tydlighet och 

några tycker att objektiviteten skiftar, det vill säga anser att det finns brister i hur 

personalfrågor sköts, både på enhetsnivå och på ledningsnivå. ”Jag tror att det är svårt att 

vara ledare [VD] i hans position och samtidigt ha ett personalansvar.” Överlag anser många 

att cheferna ändå uppfyller de flesta krav man önskar hos en chef. 

 

                                                 
2
 Enhet som har sin betydande del av verksamhet i egna lokaler 
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Statusrelationer är ett väl uppfattat begrepp, nästan alla kan identifiera status mellan 

enheterna, dock menar några att de inte upplevt det själv, men har hört att det finns. Alla 

lyfter samma enheter som man anser har hög status, men det framkommer olika förklaringar 

till varför det kan vara så. De flesta menar på att dessa enheter har en ekonomisk bättre 

förutsättning och har närmare till måluppnåelse. Några kopplar ihop det med den 

statusskillnad som finns i samhället i övrigt. Att vissa funktionshinder har en lägre status och 

det är i relation till hur hög- eller lågfungerande man är. Autismenheten omnämns som en 

enhet som varit undanskuffad men som enligt en enhetschef idag mer lever på den gamla 

uppfattningen om sig själv. Den enhet som har Solärenden
3
 omnämns endast en gång utöver 

de intervjuade personer som arbetar på enheten, som en enhet som skiljer sig från de övriga, 

men i annat fall tas den inte upp någonstans. Bland ansvarsgrupperna upplever de flesta inte 

att det finns någon status förutom att tre personer pratar i termer om att man oftast ser de 

grupper där chefer är involverade samt där VD: n är delaktig. Nästan alla medarbetare kan 

utläsa att en del personer får mer gehör och att både VD och ägare är närmare vissa personer, 

det visar sig bland annat i ”att han vänder sig mer till vissa”.  Dessutom säger VD: att han har 

något tätare kontakt med ARC enheterna
4
 och ägaren menar att enheterna med 

utvecklingsstörning ligger honom närmast om hjärtat. Det finns dock de som redan innan jag 

frågar om status och makt talar om en viss underliggande hierarkisk struktur och om en 

toppstyrning. Beträffande maktsituationen har samtliga fått frågan om vem som bestämmer 

mest och där svarade nästan alla att ägaren har ett stort inflytande och en respondent använde 

formuleringen, ”han har alltid sista ordet”. 

 

5.2  Normer och värderingar  

Här kommer jag att presentera intervjuerna efter frågorna om vad som gäller vid anställning 

och rekrytering. Därefter återges svaren på frågorna om vad som hindrar funktionshindrade 

personer på arbetsmarknaden, viktiga frågor för MISA och mål/visioner.  

 

5.2.1 Anställning och rekrytering 

Samtliga intervjuade har påbörjat sin anställning på MISA på grund av intresset för företag 

och vad de har att erbjuda. Det har varit övervägande ordalag som ”spännande”, ”började på 

MISA för att deras filosofi var intressant” och ”de hade en intressant och vettig tanke”. Detta 

har varit utmärkande även om tillsättningen av tjänsterna sett olika ut. När det handlar om 

                                                 
3
 SoL står för socialtjänstlagen och enligt den kan du beviljas olika insatser, en enhet arbetar med den 

målgruppen. Misas senaste verksamhet och en ny inriktning för företaget. 
4
 Arbetsresurscenter som arbetar med neuropsykiatriska funktionshinder 
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vilka förväntningar som förmedlades har det uppfattats olika. Vissa har fått mer tydliga 

uppgifter som ska nås, såsom att starta upp en enhet eller locka till sig en ny målgrupp. Av 

medarbetarna har det ibland känns otydligt, två säger att de förväntas att de ska kunna skaffa 

sina uppdrag själva och söka upp arbetsplatser till deltagarna. De flesta går in lite på 

bemötandet, även om en del menar att de är något som de även förväntar av sig själva. De 

manliga enhetscheferna pratar mer kring vad de förväntar sig av de anställda i form av att de 

har ett ansvar ”jag förväntar mig att de tar eget ansvar och hör av sig när det är för mycket 

att göra eller när det är för lite”. Att förvänta sig stort eget ansvar är även det som förmedlas 

till enhetscheferna från VD:n. ”Jag förväntar mig att mina chefer under mig har en egen 

drivkraft och vill saker, är väldigt självgående. Jag delegerar mycket men flaggar man väldigt 

mycket så kan jag hjälpa till på ett bra sätt” 

 

När det gäller rekrytering finns det numera en delaktighet vilket gör att många har kunnat 

uttala sig om vad som är viktigt vid en nyrekrytering. De flesta chefer inklusive ägare och VD 

betonar att det är bra med olika bakgrunder, men även att det ska finnas en viss mognad, ”när 

man jobbar med utsatta människor bör man vara ganska klar och trygg i sig själv”. Att ha 

uppnått en viss mognad verkar ha varit ett genomgående ”krav” under en längre tid och kan 

utläsas i en av respondenternas svar som i sin anställningsintervju för sju år sedan fick frågan 

om hur bardomen var och hur relationen till föräldrarna såg ut. Något annat som återkommer 

är att man vill att den nyanställde ska vara införstådd med arbetets karaktär ”att det är rätt 

tungt” och ”det är ensamt och kräver mycket ansvar”. Man vill förmedla att det inta bara är 

flexibilitet och delaktighet utan att det kan vara ensammare än vad som förväntas och att det 

viktigaste verktyget är en själv och sitt ansvar. Både VD och ägare pratar om att förmedla 

värderingarna. MISA har också ett formellt krav att man ska ha en utbildning om man ska 

jobba som arbetskonsulent. Anledningen till utbildningskravet förklaras med att det finns ett 

krav från socialstyrelsen om utbildning när internrekrytering till enhetschefer ska genomföras. 

Det är också en marknadsföring gentemot kommunen, att de som skriver på kartläggningarna 

till kommunen alltid har en akademisk utbildning ”det är en kvalitetssäkring och ett 

seriositetsbegrepp” (VD). När det gäller internrekrytering till enhetschefer så talar vissa 

enhetschefer om att det är outtalat att det helst sker internt. VD:n nämner också outtalade mål 

men säger istället att ca 50% är att föredra. Han pratar vidare om att det kan vara bra att ta in 

människor utifrån om man söker efter något speciellt eller en specifik kunskap. MISA 

representeras framförallt av åldersgruppen 30-49, den typiska medarbetaren är en 39 årig 

kvinnlig socionom/arbetsterapeut. Det finns en viss medvetenhet kring den homogeniteten 
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men det är ändå så att de flesta talar om styrkan i den blandade arbetsgruppen. ”Jag tycker att 

MISA är bra på att anställa personer med olika bakgrunder, det blir en styrka i MISA och det är 

väldigt spännande människor som jobbar här, vilket ger en kreativitet i hela företaget.” På frågan 

om andra bakgrunder än utbildning och erfarenhet såsom etnicitet och funktionshinder blir 

responsen olika. Det finns anställda med utomeuropeisk bakgrund, siffran fyra har kommit 

fram. Det har påbörjats ett initiativ där man ska diskutera ett mer aktivt arbete, både när det 

gäller annan etnicitet hos deltagarna och de anställda enligt VD och en arbetskonsulent.  

 

Frågan om funktionshinder gav komplexa och tvetydiga svar. Framförallt frågades eller 

berördes vilket funktionshinder vi pratade om, om det är synligt eller om man har informerat 

om sitt funktionshinder före anställning. Jag fick inget riktigt svar på hur många med 

funktionshinder som jobbar på MISA men VD säger att ”vi har alltid haft en handfull 

personer som har gått på lönebidrag som har funktionsnedsättning. Nu har vi till och med 

anställt en före detta deltagare”. Ägaren själv pratar om problematiken med att ha anställda 

med ett funktionshinder. ”Det finns personer som i handikappet har ett svängande förmåga 

intellektuellt och psykiskt. Där ser jag ett problem när man i sin tur ska hjälpa människor som 

har problem.” Han leder in sig själv på att det även finns personer som endast har ett 

rörelsehinder och konstaterar att företaget inte har en enda anställd med det funktionshindret. 

Hälften av de intervjuade hävdar att de inte ”lever som de lär” och borde bli bättre. På frågan 

hur man jobbar med dessa frågor blev svaret från VD att man för in dessa frågor när de har 

rekryterings diskussioner och nämner att man för några år sedan målsatte för att få in fler 

funktionshindrade, men menar att detta kan blir fel. Det kan bli konstigt i diskussioner ”[…] 

varför ska inte den me…det funktionshindret …jag menar att vi inte ifrån företaget för en 

värdering om den ena eller de andra funktionshindret är bättre än det andra.”  

 

5.2.2 Viktiga frågor 

För att få svar på vad företaget egentligen värderar ställde jag frågan om vilka frågor man 

själv tycker är viktiga och vilka som förmedlas som viktiga i organisationen. VD säger, 

”för att nå målen är det bemötandet viktigt, att vi bemöter personer, de som vi ska stödja på ett juste 

sätt, inte att vi är vårdande och omhändertagande utan att vi är coachande och lockar fram det man 

kan, inte se problemet utan lösningar”. Ägaren lyfter svaret ”[…] jag tycker nog att det är frågorna 

hur var det? Alltså om man har ett mål och en måluppfyllelse så är det ju mer en teori, jag är mer 

nyfiken på, och vill att folk ställer sig frågan vad blev det för effekt?”.  

Av personalen är det en som lyfter bemötandet och ingen som lyfter att ifrågasättandet var det 

som förmedlades som det viktigaste. Några nämner att personalarbete och frågor som rör 
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personalen bör prioriteras, att få lön för utförda arbeten, få möjlighet att växa och få en 

öppenhet bland personalen. Det lyfts ett flertal gånger att man måste jobba och följa med vad 

som händer i omvärlden och en del lägger det i relation till att bli en attraktiv arbetsgivare. En 

respondent pratar då om att bli mer tilltalande genom att vända sig till en mer mångkulturell 

personal. Bredda MISAs konkurrenskraft uttalas. Fyra stycken nämner vikten av en bra 

rekrytering och att få in bra personal. Det är inte alltid medarbetarna delar de frågor de tycker 

är viktigast med de frågor de anser att ledningen förmedlar. De flesta ser att de viktigaste 

frågorna för ledningen är de ekonomiska aspekterna och att få ut personer i anställning.  

 

5.2.3 Vad hindrar funktionshindrade personer på arbetsmarknaden 

På frågan vad som hindrar funktionshindrade personer till ett avlönat arbete, dominerar svaret 

att det är samhället som begränsar, attityder och byråkratiska system. En del talar exklusivt 

om den orsaken andra lägger den i kombination med annat, som till exempel att deltagaren 

själv måste våga prata om sina svårigheter och våga säga vad man behöver för hjälp. Två talar 

om deras egen roll. ”Till viss del handlar det om att vi inte ser deras fulla potential både här 

och ute i samhället.” En manlig enhetschef som argumenterar om samhällets slimmade 

karaktär, där utrymme inte finns, talar också om deras egen brist,” vi blir ett hinder, vi ser inte 

möjligheterna och i frågåsätter oss själva. Dom får inte jobb för att vi gör fel eller är 

otydliga”. Två respondenter pratar om att deltagarens funktionshinder är så svåra att det är 

svårt att få ut dem i arbete på det sättet. Både VD och ägare är av uppfattningen att det är 

samhällets inskränkthet och byråkrati som hindrar. 

 

5.2.4 Mål och visioner 

När det gäller mål och vision talar samtliga om målet att få ut människor i anställning, de 

flesta nämner 10 % som nivå. Några nämner att man måste dra in vissa summor som budget 

mål. Flera nämner kvalitativa mål men specificerar inte dessa, ”vi har en del verksamhetsmål 

och MISA övergripande mål”. De på autismenheten lyfter sitt enhetsmål om att skaffa 

storarbetsplats. Slutligen var det nästan ingen som kunde specificera vad som inte kunde 

tillåtas på MISA förutom det som handlade om att inte vara rasist eller något annat 

människofientligt. Frågan om det fanns något outtalat som man borde kunna besvarades 

övervägande med att man måste kunna bemöta de funktionshindrade på ett bra sätt, men att 

det inte gick att förklara vad det innebar, utan att det bara var något man måste kunna. Sedan 

var det att vara social och att ha förmågan att distansera sig på ett bra sätt. 
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6. Analys 

Inledningsvis kommer jag att beskriva ledarskapet i relation till teorin och kulturen för att 

därefter presentera de kulturuttryck jag kunnat identifiera utifrån mina möten med 

organisationen och intervjuerna samt belysa dem mer ingående. 

 

6.1 Ledarskap  

Den högsta ledningen på MISA består av två personer, VD och ägaren. Det har framgått 

under allmänna samtal på Huvudkontoret att den högsta ledningen skiftat genom åren och att 

ägaren innehaft både styrelseordförarrollen och VD rollen i olika omfattning. Vid sin sida har 

han haft en annan person med andra egenskaper som kompletterat ledarskapet. När 

ledarskapet beskrivs av respondenter är samtliga överens om att VD och ägaren representerar 

två olika förhållningssätt, då den ena utgår från det mer ideologiska och den andre för ett 

tydligare affärsdrivet tänk. Om man ska dra analogier till teorin, och i enlighet med Adizes 

(1979), går det att urskilja mer inslag av Entreprenören och Produceraren i de båda rollerna. 

Det vill säga att VD.n visar tydligt på resultat och är handlingskraftig medan ägaren 

respresenterar entreprenören i form av vara en idéspruta och vilja framåt i utveckling och i 

metodarbete. När det gäller integrerarrollen finns den representerad i form av den uttalade 

önskade delaktigheten hos de båda, men det har framförts av några respondenter ett upplevt 

motstånd hos ledningen att handskas med känsliga personalfrågor. Om 

ansvarsgruppernas ”äkta” delaktighet ifrågasatts kan omfattningen av integrerarollen 

diskuteras. Den administrativa rollen framstår som relativt liten och det speglas bland annat i 

den otydlighet som uttrycktes i intervjuerna. Jag fann det dock intressant att ordet lärande 

organisation, som lyftets under förstudien, verkade vara något man eftersträvade och den har 

många likheter med Adizes (1979) administrativa roll. Enligt encyklopedin innebär oftast en 

lärande organisation att man tar till vara på genomförda projekt och erfarenheter samt att man 

utvärderar väl för att exempelvis få underlag till nästa projekt eller utveckling (Wikipedia) 

Detta är även det som ägaren ansåg var den viktigaste frågan för organisationen. Men i 

praktiken har den biten förmedlats vagt.  

 

Jag ska ge mig i kast med att överföra de tre ledarstilarna som finns beskrivna i teorin 

(Thomson & McHugh, 2009 mfl) till de båda maktinnehavarna. Den auktoritära stilen finns 

representerad hos ägaren i form av en tydlig och uttalad enskild makt, som används på 

företagets alla nivåer. Det finns även en form av kontroll i att inte vara tydlig med sin roll och 

vilka uppgifter man har. VD:n har också en självklar auktoritär roll, då han som utsedd chef 

ska införa ett affärsdrivet tänk. Ingen av dem kan tydligt ses som någon ”låt gå” chef, då de 
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har full medvetenhet om sin roll och sin position. Självfallet har den demokratiska ledarstilen 

ett fäste, där ansvar betonas och där man arbetar mot gemensamma mål genom självständig 

medverkan hos sina medarbetare. 

 

Jag ska även förenklat dra paralleller till Webers (1992) tillåtna auktoritet för att analysera hur 

de två ledande personerna utövar sin makt. Legitimiteten i ägarens ledarskap ligger i hans 

ägarskap. Hans andra legitimitet är hans ideologi och det som medarbetarna menar gör att 

MISA är ett sunt företag som inte bara drivs av ett vinstintresse. VD:n har auktoritet i sin 

tillfrågade anställning utifrån kompetens och sina erfarenheter.  Dessutom har han uppnått 

resultat och verkar förmedla en mer demokratisk stil än den omnämnda person som verkade 

innan honom, utöver ägaren, detta har börjat generera en naturlig legitimitet neråt.   

 

Förutom olika ledarroller presenterades det i Alversson (2009) relationen; ledare och chef. 

Även om verkligheten inte är så generaliserad skulle man kunna säga att VD.n använder sig 

mer av den  mer klassiska chefsrollen då han är anställd för att föra företaget framåt. Däremot 

är det svårt att sätta någon etikett på ägaren, det skulle vara enkelt att säga att han axlar 

ledarrollen, inte för att han är ”vald” nerifrån utan för hans vilja att förmedla ideologi och 

befästa viktiga värderingar. Enligt Schein ska ledaren vara helt klar med vilket budskap han 

vill förmedla och signalera det genom sitt sätt att vara. Detta förutsätter dock att ledaren finns 

på plats för att förmedla det starka handlingsbudskapet, men ägaren har inte längre en naturlig 

del i den dagliga verksamheten hos personalen. En chef har också en viktig roll för kulturen 

enligt teorin, men där handlar det mer om de beskrivna processerna från Schein (1992), det 

vill säga hur chefen agerar i frågor om rekrytering, belöning, utvärdering etc.  Grunden i 

kulturens egentliga uttryck är agerandet som befäster kulturen, snarare än vad man säger. 

Självklart kan man handla utifrån det man säger och få resultat därefter. Ägarens egna 

uttalanden om att han haft svårt att lämna ifrån sig ansvaret och oftast redan bestämt en 

lösning, kan vara det som förmedlats och gör att några upplever att vissa ansvargrupper 

beslutar det som redan är bestämt. VD:ns tävlingsinstinkt och ansvarsuttryck påverkar hur 

enhetscheferna styr sina enheter, att de anammar resultatets vikt och framförallt rapporterar 

positiva saker. 

 

Då handling går före ord så återkommer jag än en gång till Scheins (1992) processer. Enligt 

resultatet av intervjuerna upplevde de flesta att måluppnåelse och att 

arbeta ”Misaövergripande” utgjorde de viktigaste förmedlade frågorna. Det som utvärderas 
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var också antal deltagare i praktik eller i jobb. Vikten av att jobba för hela MISA tar sig 

många uttryck. Det har framkommit att man måste synas i projekt och i ansvarsgrupper för att 

framställas som någon som visar framfötterna och är duktig. Om du inte är engagerad i hela 

organisationen blir du inte riktigt sedd och att arbeta övergripande är förutsättningen för en 

eventuell chefstjänst. Att synas och ta initiativ står även till grund för löneökning. Kulturen att 

jobba ”Misaövergripande” uppfattar jag som något som VD:n har infört på företaget och står 

kanske inte helt i linje med den starka kulturen; min enhet, min borg, en kultur som 

förmodligen präglat MISA sedan organisationen började dela in sig i enheter. De som jobbat 

länge bekräftar den kulturen och den kan ha givit spelrum för subkulturer i varje enhet. I 

Bangs bok (1999) menas att en kultur upprätthålls genom att man profilerar sig mot andra. I 

MISAs fall har det inte funnits konkurrenter på det sättet och därför har den profileringen 

skett mellan varandra, man vill få en identitet i relation till andra grupper. Enhetscheferna som 

står närmast medarbetarna har stort inflytande på kulturen, självklarheterna i beteenden som 

är svåra att se genom intervjuer. Även om VD:n säger att bemötandet av deltagaren är oerhört 

viktigt så är det inte det som utvärderas, står som kriterier för löner eller avancemang och blir 

därför inte centralt. Och även om ägarens viktigaste poäng är att man skulle fråga sig vad har 

vi gjort och vad fick vi ut av det, får föga gehör utan feedback och utvärdering.  

 

6.2 Identifierade kulturuttryck 

I enlighet med Schein (1992) om att en stark positiv kultur gör det lättare för människor att 

identifiera sig med organisationen, känna tillhörighet och betydelse stämmer överens med 

MISA. Företagets starka värdering; att tro på människan är en självklarhet och de anställda är 

mycket stolt över sitt arbete och vad MISA står för. En stark ideologi är också förenligt med 

vad Schein (1992) säger om ägarens betydelse för en organisations kultur, då det inte finns 

några tvivel om att ägaren brinner för sina målgrupper. Värderingarna finns ända ut i 

fingerspetsen på denna mänskliga organisation, den finns uttryckt hos alla, men man kan fråga 

sig om den stark nog för att bibehållas över tid och när MISA växer eller förändrar sin 

organisation. Det finns inga självklara vägar för ideologin att sippra igenom, inga processer 

som förmedlar värderingarna till enhetscheferna och vidare ner i organisationen. Alla 

respondenterna talar om ägaren i allt som oftast positiva ordalag, men mer som gurun och 

skaparen än som den som förmedlar ideologin i dag. Ägaren omnämns visserligen som den 

med mest makt och den som bestämmer men inte uttryckt av alla som den bästa för 

organisationens ideologi eller att han är förutsättningen för att förmedla ideologin.  
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Anledningen till att värderingarna har gått i ”arv” idag är rekryteringen. Rekryteringen är i 

enlighet Abrahamsson & Anderssen (2005) verktyg, både för att få en förändrad kultur men 

även för att bibehålla den befintliga kulturen. Rekryteringsprocessen har till synes tagit 

mycket plats; genom den har företaget kunnat befästa det man tycker är viktigt med sina 

anställda och därmed fått in människor med liknande normer och värderingar. Det finns en 

tradition av att anställa människor som genom sitt intresse för marginaliserade grupper sökt 

sig till MISA, antigen genom att man på något sätt blivit tillfrågad eller att man mött MISA på 

någon av deras externa utbildningar eller i praktik på företaget. Detta är något som stämmer 

överens med respondenterna bakgrundsinformation. Etnicitet, funktionshinder eller människor 

med andra uppfattningar har inte prioriterats utan betoningen och uppskattningen ligger på 

människor med beteendeutbildning, stort ansvarstagande, mognad och med liknande 

värderingar. Det är här läge att tillägga att det i mångfaldsplanen inte finns någon målsättning 

eller nedskriven aktivitet för att ändra på det. Det står endast hur man ska arbeta med 

jämställdhet med den befintliga personalen och att mål ska tas fram.  

 

En stark kultur kännetecknas av att den uppskattar likheter i uppfattningar och värderingar 

(Schein, 1992) vilket leder till likheter hos de anställda och kan förklara MISAs upplevda 

homogeniteten. Men även om rekrytering och anställning uppfattas som en viktig process, har 

det varit svårt att få adjektiv på vilken typ av person det ska vara. Det verkar finnas en 

underliggande kulturell känsla av vilken människotyp företaget vill ha. Inte heller i 

anställningsannonsen på MISAs hemsida efterfrågas egentligen vilken personlighet som 

önskas. Där betonas endast adekvat högskoleutbildning, lust och intresse av att aktivt möta 

deras kunder. Vidare önskar man erfarenhet och intresse av att både arbeta självständigt och 

att arbeta i team. I den allmänna intresseanmälan som finns på hemsidan lyfts önskan om ett 

coachande förhållningssätt och att man ska tro på att alla människor kan komma ut i arbete. 

Genom internrekrytering har man också kunnat välja de som står för det som företaget vill. 

De senaste fem åren har det varit fokus på ett mer coachande förhållningssätt och ett mer 

affärsdrivet tänk och man har därför valt in människor som kan upprätthålla de ambitionerna. 

Överlag verkar det vara mest internrekrytering när det kommer till enhetscheferna. Av de 

intervjuade var de manliga tillfrågade varav en internt och av de kvinnliga var det en extern 

samt en tillfrågad internt, men som idag arbetar med andra uppgifter.  

 

Det finns en annan stark och genomgående kultur som redan berörts i tidigare resonemang, 

nämligen det egna ansvaret. Något som hela organisationer vilar på. Det är en kultur som 
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håller samman och möjliggör den platta organisationen. Den bygger på att du gör det du ska, 

ordnar dina kunder och deltagare, ordnar arbetsplatsen och att du som enhetschef ”äger” din 

enhet. Den platta organisationen förutsätter att det fungerar och då finns det inte utrymme för 

att inte ta ansvar eller ha en chef som inte går ihop med sina anställda, då man är ”utelämnad” 

till den närmaste och ende chefen. Detta kan vara anledningen till att man inte lyfter alla 

frågor av personalkaraktär som en del respondenter uppgivit i intervjuerna. Kultur bygger som 

nämnt på att få verksamheten att fungera så friktionsfritt som möjligt (Abrahamsson & 

Anderssen, 2005). 

 

En annan kulturyttring som kan härledas till den platta organisationen är att den inte är så platt 

som man vill framställa den. På min fråga om storleken på organisationen nått sin gräns för att 

kunna behålla den befintliga strukturen, svarade alla ja, inklusive ägare, VD och enhetschefer, 

men det uttrycktes även att man vill behålla den platta karaktären. Men jag anser att det går att 

tolka in att man vill fortsätta förmedla den platta karaktären och därför tar man inte tag i det 

framhållna problemet med organisationsstrukturen, då den blir svår att ändra utan att tillföra 

fler nivåer. Men till vardags sker denna mer hierarkiska form på ett informellt sätt istället. Det 

har redan presenterats att det finns en viss underliggande maktstruktur, då vissa får mer gehör. 

Det har sagts att VD och även ägaren har bättre relationer till vissa och några har därmed 

redan fått ett större ansvar. Det finns redan två mer eller mindre uttalade områdeschefer 

(ansvar för alla enheter med samma målgrupp) och en som axlar rollen som en tredje. Det 

finns redan enheter som har mer att säga till om och det finns ansvarsgrupper som har en 

tätare förankring mot ledningsgruppen. Det finns dessutom en grupp som behandlar 

utvecklingsfrågor och som står på sidan av organisationen och agerar stödfunktion, enligt 

ägaren. Utöver det och föga omtalat finns det en ekonomichef som har ett antal medarbetare 

under sig. Alltså har man redan funnit andra vägar för att upprätthålla den platta 

organisationen, det tillsammans med egna ansvaret och en positiv rapportering uppåt 

möjliggör hur strukturen ser ut idag. En möjlig stark kraft för att behålla strukturen och som 

kan bottna i den positiva rapporteringen kan vara att det finns ett egenintresse hos 

enhetscheferna. De två enhetschefer som inte har någon form av områdesansvar uttalade sig 

om att man borde göra något åt organisationens struktur utan att införa en ny nivå över dem. 

Argumenten varför var vaga, en av dem talade om att det då skulle få utvecklingssamtal med 

en områdeschef istället för med VD. Idag har enhetscheferna stort inflytande och frihet i sitt 

ledarskap och på sina enheter. Det talades om att det kunde ta två veckor utan att VD och 
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enhetschef talades vid. En förändring i strukturen innebär en stor förändring för cheferna och 

deras inflytande. 

Dessa informella vägar kan börja inverka på delaktigheten som idag ses oerhört positiv och 

som en framgångsfaktor. Då ansvargrupperna får spegla så mycket mer än delaktighet och om 

de får agera språngbräda för avancemang och hur mycket man kan synas i företaget är det 

viktigt att alla har samma möjligheter att delta. Av de 97 platser som idag finns i 

ansvarsgrupperna är HK representerad i 24 av dem och de övriga mest företrädda enheterna är 

samma enheter som omnämns som de med högst uttalad status tillsammans med de två andra 

enheterna som är placerade i innerstan. Det som är minst representerade enheterna med 

målgrupperna utvecklingsstörning och autism, en av dessa enheter är även en av de minsta 

som förklarar det lägre antalet deltagare i grupperna.   

 

En annan kulturyttring som påtalats hos en del av respondenterna är att MISA väljer person 

före funktion när det gäller medarbetarna. Men jag skulle säga att det är precis tvärtom, att 

man identifierar vad man behöver och sedan mönsterpassar man med en person. Om man valt 

efter person hade vem som helst kunnat pröva en tjänst eller en uppgift och sedan vuxit in i 

rollen. Det skulle möjligen ligga lite mer i linje med den lärande organisationen, men det 

kräver som tidigare nämnt administration och en form av standardisering. Om man inte 

kommer med den efterfrågade kunskapen eller egenskapen måste det finnas möjlighet att ta 

lärdom av information, erfarenheter och utvärderingar.  Jag får även en känsla av ad hoc 

lösningar i organisationen, det vill säga anpassar organisationen och funktion efter behov och 

tillfälle, det baserar jag på ledningens skiftande karaktär och det lite mer otydliga rollerna i 

platschefstjänster, annexansvariga etc.  

 

Det finns områden som inte är helt tydliga men som visar mönster. Det finns en tendens att 

man övervägande väljer män eller tillfrågar dem i motsats till extern rekrytering. Jag har talat 

med fem män om jag inkluderar kontaktpersonen men exkluderar ägaren. Av dessa är 

samtliga tillfrågade sina tjänster idag. Antal män är 41 varav två är enhetschefer och en är så 

kallad platsansvarig. Det är även så att männen i relation till sitt antal innehar fler andra 

positioner än arbetskonsulenter och handledare. Det är tydligt på HK där männen innehar sju 

av de elva tjänsterna och där tre har de ledande positionerna och två samordnarfunktion. 

Kvinnorna innehar fortfarande fler enhetschefstjänster men på de fem kvinnliga HK-

tjänsterna är fyra omnämnda som assistenter och administratörer. I jämställdhetsplanen finns 

ingen målsättning kring fördelningen män och kvinnor inom något område eller någon nivå.  
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Något annat som inte är helt klart men som företaget har möjlighet att lyfta vidare är uttrycket 

att alla kan jobba. Det ter sig som att man börjat få in fler högpresterande deltagare. Det har 

funnits diskussioner om målgrupper för några år sedan, då man funderade över om man skulle 

fortsätta med en enhet som hade en målgrupp med behovsomfattande deltagare. 

Respondenterna på autismenheterna beskrev också själva om ett omsorgsbehov och att de 

finns de som skulle ha det bättre i en annan verksamhet. De talar även om det faktum att de 

fått in fler högfungerande och att de därför kunnat närma sig de andra enheterna när det gäller 

måluppnåelse.  

 

Några av respondenterna fick frågan om det finns någon gräns och hur urvalet diskuteras. 

Svaret blev att besluten om en persons deltagande eller inte, har känts rimliga och avgjorts i 

enighet. En respondent sa dock att det kan blir fråga om en förskjutning av urvalet för att 

kunna uppfylla målet om anställning. Om det får fortgå, bör de ställa sig frågan vilket urval de 

ska ha, för att undvika godtycklighet. Om man ser till Kronkvists rapport beskrev han 

samhällets skiftade ambitioner att få ut funktionshindrade människor i arbete och att Lss 

förarbete menade att en del personer kan behöva en långvarig insats som inte leder till arbete. 

Detta ger spelrum för att tolka in vilka människor det skulle beröra. Jag har både hört 

uttalanden som tyder på att man likställer samhällsdeltagandet med ett arbete, men jag har 

även läst i broschyrer och artiklar med mera blygsamma ordval, där samhällsdeltaganden är 

viktigast med en möjlighet att närma sig ett arbete. Jag har inte fått någon information om 

aktiviteter som bara ämnar nå samhällsdelaktighet, det kan möjligen eftersökas tydlighet i 

frågan i vad och vilka som bara berörs av samhällsdelaktighet som inte mynnar ut i arbete.  

Med koppling till ovan resonemang blir ett förslag till vidare diskussion frågan om de 

anställda själva begränsar sina deltagare till anställning. Det kanske kan vara bra att 

identifiera sig själv ur ett större perspektiv.  

Frågan om varför funktionshindrade personer inte får arbete fick vitt skilda svar. 

Svarsfrekvensen liknade det som Kronkvist beskrev i sin rapport, om att alla synsätten på 

funktionshindrade är representerade i samhället. Det speglas hos MISA både i svaren om 

hindren för de funktionshindrade och i resonemangen om status hos de olika enheterna. 

 

Det finns en annan identifiering och det är att företaget tenderar att prata vision som en 

verklighet. De bekräftas att det varit så förr, då det som förmedlades under 

anställningsintervjun inte blev verklighet förrän fem år senare. Man vill möjligen vara lite mer 
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framme än vad man är. Jag får bilden av att MISA för fem år sedan fortfarande inte låg så 

långt från den traditionella dagliga verksamheten. Det talas om en hel del inneverksamhet.  

Det var för tio år sedan man tog beslutet om att inte vara så vårdande, utan coachande och den 

diskussionen finns fortfarande där. Det kan vara bra att identifiera var man ligger i förhållande 

till andra aktörer. Det är inte alls väl uttalat att det finns konkurrenter, då de flesta 

respondenterna menar att ingen annan gör arbetet på ett liknande sätt. Att MISA ligger i 

framkant då de uppnått 8 % av målets 10 % vilket är över en fördubbling i jämförelse med 

vad socialstyrelsen förmedlade, är förmodligen anledningen till deras syn på konkurrensen. 

 

6. 3 Resultatsammanfattning 

Resultatet som presenterats utifrån viktiga kulturprocesser har givit svaret på frågan vilka 

uttryck kulturen tagit och vilket ledarskap som uppfattades inom företaget. I analysen har 

ledarskapet i relation till kulturen diskuterats och även varför några av kulturuttrycken 

uppkommit och tagit plats. Sammanfattningsvis svarar jag kort för frågeställningarna 

 

 Kulturen tar sig många uttryck i MISA och kan visa på att både eget ansvar och enheternas 

självständighet är kulturella agerande som har gjort den platta organisationen möjlig. Utöver 

det kan man utläsa att det finns en tro på människan och en gedigen vilja att arbeta och stötta 

funktionshindrade. Medarbetarna känner en stark tillhörighet när det gäller MISAs ståndpunkt.  

 

 Genom att förtydliga de olika processer som handlar om vad som utvärderas, premieras och 

lyfts i företaget kan man se att målen att arbeta företagsövergripande och att rekrytering är 

viktiga för MISA. 

 

 Ledarskapet har skiftat genom åren då personer fått olika roller men det går att utläsa tanken 

om att man vill komplettera det man saknar i enlighet med Adizes syn vars metoder man 

använt sig av. Idag finns både ideologen och affärsutvecklaren representerad i högsta 

ledningen men hur och när de agerar beror dels på den rådande kulturen och möjligheten till 

närvaro och verklig handling. Genom att inte vara fysiskt delaktig bland medarbetarna, får inte 

det direkta handlandet den effekt som är betydande för att befästa kultur. Därför kan ”chefens” 

sätt att agera få större utrymme och mer gehör. 

 

 Det går att se att VD.n både tillfört något till kulturen men även fått anpassa sig till den 

rådande kulturen. Enheternas självständighet, ägarens delaktighet och enhetschefernas 

inflytande är något som VD:n får bemöta. Att göra mer affär av MISA, få ut människor i 

anställning och driva det framåt är det som VD ska bidra till och det är något som då måste in 

i kulturens essens. 

 

 Det finns mönster som kan vara intressant att titta lite närmare på. Hur fördelas tjänsterna, var 

ligger MISA i förhållande till sin omgivning. Den samhällssyn som finns speglas även i MISA 

och det kan vara läge att diskutera relationen samhällsdelaktighet och arbetsdelaktighet hos 

deltagarna samt vad i företagets eget agerande som begränsar funktionshindrade till 

anställning. 
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7. Slutdiskussion 

Jag kommer här att resonera kring min egen inbladning, metoddiskussion och begränsningar i studien. 

 

Att studera kultur är som jag redan nämnt komplext och det är därför viktigt att vara 

införstådd i min medverkan och att analysen även bygger på subjektiva tolkningar. Jag är 

medveten om begränsningen av att kartlägga något så stort som kultur med 13 intervjuer. Med 

det vill jag absolut inte förringa mitt resultat eller säga att det givit uppsatsen en dålig 

validitet. Tvärtom tror jag att andra skulle komma fram till samma sak och att jag fått en 

kartläggning av många av företagets kulturuttryck. Det jag har mött är det som MISA 

förmedlat. Men det finns säkert andra kulturyttringar, framförallt på enhetsnivå som jag inte 

funnit. Något annat jag skulle ha behandlat mer vid en större studie är de kulturuttryck som 

bygger på MISA.s deltagare, företagets kunder. I resultatet framkom att man inte la sådan stor 

vikt vid att utvärdera sig själv i frågan; varför gjorde vi så och hur bemöter vi deltagarna. 

Bristen på det har uttalats trots att det finns företrätt bland annat presenteras en deltagargrupp 

som agerar referensgrupp på hemsidan och frågan om bemötande finns omnämnd i 

utvecklingssamtalsunderlaget. Det kan då vara så att det inte prioriteras och inte genomförs i 

önskad utsträckning. En anledning till detta kan vara hur deltagarna agerar, kräver och ger 

respons. I linje med ovanstående skulle man även kunna utöka studien med underlag från 

uppdragsgivarna, för att se deras förväntningar och utläsa vilken människosyn det 

byråkratiska samhället har. Detta hade ytterligare förklarat och tydliggjort MISA:s  kultur. 

 

I teorilitteraturen har jag även mött kritik mot att studera företagskultur, även om övervägande 

talar om nyttan med att förstå kultur. Det finns kritik mot att överhuvudtaget se ett företag 

som en kultur då det är svårt att uppfylla kraven med en lång historia, stabilt medlemskap och 

flitig samverkan mellan organisationens alla delar. Det sägs även att begreppet kultur är så 

tvetydigt och kan inrymma allt och ingenting, så den blir omöjlig att kartlägga. Vidare sägs att 

det kan vara skadligt att förmedla kultur till ett företag och framförallt om man skulle ha fel. 

Om organisationen inte heller är medveten om sin kultur kan de se analysen som ett hot. 

Slutligen att det finns en risk att företaget framstår som sårbart inför sina konkurrenter om 

informationen kommer ut (Bang, 1999 m fl). Med hjälp av litteraturen har jag funnit stora 

delar kulturen och kunnat kartlägga företaget, visat på mönster och möjligheter som de kan ha 

nytta av.
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Bilaga 1 
 

Bakgrundsfrågor 

 

Tid i organisationen? 

Utbildning, tidiga erfarenheter? 

Roll eller funktion i organisationen, 

arbetsuppgifter? 

Varför började du på MISA? 

Vilka förväntningar förmedlades till dig vid 

nyanställning? 

Hur skulle du vilja beskriva organisationen? 

Finns det ngn org i branschen som jobbar på ett 

liknande sätt som ni? 

Vad kännetecknar MISA? 

Vad gör dig stolt på MISA? 

 

Agerande 

 

Vad/hur får du för feedback?  

Vad i människors agerande på arbetsplatsen gör dig 

irriterad ? 

Vem har makt/ bestämmer? 

 

 

Värderingar 

 

Vilka frågor i organisationen är viktigast? 

Vilka frågor utvärderas eller lyfts mest? 

Vad bör ni jobba mer på ? 

När känner du dig begränsad? 

Om du fick förändra tre saker på MISA vad skulle 

det vara? 

Vilka värderingar delar du till fullo och vilka är inte 

helt självklara? 

Vad uppskattar du på din arbetsplats? 

Säg tre som börjar med DU BÖR och tre DU BÖR 

INTE? 

Går det att sätta ord på odokumenterade strategier 

eller kunskaper som man måste lära sig för att det 

ska fungera och få något gjort? 

 

Vision 

 

Var är MISA om tio år? 

Vad hindrar funktionshindrade människor att få ett 

avlönat arbete? 

Egna visioner i förhållande till MISA? 

 

 

 

 

 

Specifika för de olika kategorierna 

 

Chefer 

 

Vilka eller vad har du som förebild? 

Hur ser du på din roll som chef? 

Hur skulle du vilja beskriva ditt ledarskap? 

Hur tror du att dina medarbetare upplever dig som? 

terkoppling? 

Arbetar ni med belöningssystem Vad belönas? 

Hur kommunicerar du med medarbetarna? 

Beskriv era möten, vilken funktion och hur de 

fungerar? 

Vad tycker du är det viktigaste att förmedla till de 

nyanställda? 

Vad kan du absolut inte tillåta? 

Vad värdesätter du? 

 

 

Medarbetare 

 

Första intryck av din arbetsplats, vad slog dig först? 

Vad förväntas av dig? 

Hur tycker du om att jobba på MISA, trivsel och 

klimat?  

Hur skiljer sig MISA från din senaste arbetsplats? 

Hur skulle du beskriva MISA för utomstående? 

Hur är dina nuvarande chefer? 

Hur bör en chef vara?  

Vilka egenskaper saknar du hos din chef resp 

uppskattar? 

Vad skulle du vilja förändra på MISA och vad vill 

du bibehålla? 

Vad skvallras det om ? 

Hur skulle du beskriva delaktigheten? 

Vilka möjligheter finns det till avancemang? 

Vilka typer av ev konflikter finns det? 

Vilka mål förmedlas? 

 

 

Frågor nyckelpersoner riktade till deras olika 

position 

 

Om du ser till MISAs historia vilka kritiska 

situationer har ni genomgått och vad är era största 

framgångar? 

Hur har dessa påverkat organisationen? 

Hur väl stämmer de värderingar som finns nu med 

de som fanns förr? 

Vad ser du som den största förändringen? 

 

 


