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Förord 
 
Denna kandidatuppsats inom ämnet organisation/management är skriven vid Institutionen 
för data och affärsvetenskap, Högskolan i Borås, under vårterminen 2009. 
 
Vi hoppas att vi med den här uppsatsen lyckas få er läsare att se en del av alla de uttryck 
som florerar inom organisationsvärlden på ett nytt sätt. Som ni säkert kommer att märka 
följer inte den här uppsatsen de traditionella ramarna för uppsatsskrivning. Varför inte 
det? Jo, för vi hoppas att genom att utgå från en mer narrativ utformning kommer att nå 
ut till och inspirera er läsare på ett annat sätt.  
 
Att skriva den här uppsatsen har inte alltid varit problemfritt och det finns ett antal 
personer som gjort det möjligt för oss att slutföra den. Ett speciellt tack vill vi rikta till 
våra respondenter på, Sveba-Dahlen AB, Gota Media AB, Länsförsäkringar Älvsborg, 
Industri-Textil Job AB och Abecita AB. Tack! För att ni ställde upp och svarade på alla 
våra frågor kring ledarskap. Vi vill även tacka vår handledare Bo Westerlund för all den 
kunskap du gett oss genom åren och för att du inspirerat oss och fått oss att förstå 
betydelsen av den abduktiva och narrativa metoden. Sist men inte minst vill vi även tacka 
våra familjer för att ni stöttat och uppmuntrat oss under resans gång.      
 
Borås den 25 maj 2009 
 
 
 
 
 
Lisa Karlsson   Marie Jansson   
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Abstract 
 
We got the impression that there are a lot of expressions and metaphors circulating, that 
leaders often and willingly use to describe their organization and leadership style. That 
these expressions tend to pop up over and over again during the conversations we have 
had with different leaders in our study period at Borås Högskola, made us see these 
expressions as clichés instead of expressions. Inspired by this we started to consider if 
there are certain expressions or metaphors that are expected to be used by leaders and if 
they reflect on what they are really communicating. At the same time we suspected that 
these expressions have to fill some sort of function since most of the leaders tend to use 
them. To investigate this further, this essay will discuss this topic.  
 
In an attempt to find the functions of these clichés we chose to apply an abduction 
method. This study aims to try to create a reflection of these clichés and their role in 
organization and leadership. To achieve this we have chosen to bring you readers into the 
narrative world when we presenting our empirical material. This means that we have 
chosen to compile and present the five interviews we made as a story. Hopefully this will 
trigger your interest and curiosity. 
 
Since the purpose of this study is to encourage afterthought we have chosen to answer 
our research questions under the title reflection. Here you can follow our thoughts around 
the possible functions of the expressions, clichés, in organizations and leadership. 
 
Language: Swedish 
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Sammanfattning 
 
Vår uppfattning är att det inom management florerar en mängd stående uttryck, 
metaforer, som ledarna gärna använder sig av när de ombeds att beskriva sin verksamhet 
och ledarstil. Att samma uttryck tenderade att återkomma gång på gång under de samtal 
vi har haft med olika ledare under vår studietid på Högskolan i Borås, gjorde att vi inte 
längre såg dem som uttryck utan för oss framstod de istället som klyschor. Det här har i 
sin tur väckt nya funderingar hos oss beträffande om ledarna verkligen tänker igenom sitt 
val eller om det kanske finns vissa uttryck som det faktiskt förväntas välja. Samtidigt 
misstänkte vi att uttrycken måste fylla en funktion eftersom samtliga ledare mer eller 
mindre valde att använda sig av dem. Det är därmed detta område som den här uppsatsen 
kommer att beröra.  
 
I ett försök att finna klyschornas funktion har vi valt att tillämpa en abduktiv metod. Den 
här studien syftar således till att försöka skapa en reflektion kring klyschorna och dess 
roll inom organisation och ledarskap. För att försöka uppnå det har vi valt att ta med er 
läsare till den narrativa världen när vi redogör det empiriska materialet. Det här betyder 
att vi valt att sammanställa och presentera de fem djupintervjuer vi genomfört i form av 
en berättelse. På så sätt hoppas vi att vi lyckas fånga ert intresse och så ett frö hos er.  
 
Då syftet med studien är att uppmana till eftertanke har vi valt att svara på våra 
forskningsfrågor under rubriken reflektion. Här får ni följa vår tankar kring de möjliga 
funktioner som vi upplever att uttrycken, klyschorna, kan tänkas fylla inom organisation 
och ledarskap.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord:  Management, Narrativt, Klyscha, Metafor, Uttryck 
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1. Ester och Yster får besök i trollskogen 
 

Här nedan redogör vi vårt empiriska material genom en berättelse om de två små trollen Ester 
och Yster.  

 
 

1.1 Första mötet 
 
Det är onsdag kväll och värmen är påtaglig trots att det bara är början av maj. Göran är i full färd 
med att packa inför resan till trollskogen imorgon. Där ska han träffa fyra andra ledare för att 
tillsammans med dem ge råd till de två små trollen Ester och Yster som vill starta en 
tandkrämsfabrik. Ester och Yster har tröttnat på alla tandlösa troll som härjar runt i trollskogen. 
De har hört från människovärlden att om man inte vill tappa sina tänder så måste man borsta dem 
med tandkräm. Om tandkräm kan göra att Ester och Yster slipper äta soppa för resten av sina liv, 
som de gamla tandlösa trollen tvingas göra, så är det värt ett försök! Att börja tillverka tandkräm 
var inte så svårt att komma på, men det här med ledarskap verkar vara klurigare. De två små 
trollen har i smyg studerat hur människorna gör men har inte blivit klokare. Vissa uttryck som 
ledarna använder tenderar att återkomma gång på gång, de börjar nästan bli lite tjatiga tycker 
Ester och Yster. De känner att de vill reda ut vad uttrycken som verkar vara så populära står för 
innan de själva blir ledare, men det ska nog inte vara något problem nu när de ska få experthjälp. 
 
Göran lägger prydligt ner den välstrukna skjortan i resväskan. Därefter tar han fram listan där han 
skrivit upp allt han ska ha med sig och prickar för att skjortan nu är nerpackad. Listan är ganska 
lång, men hellre vara väl förberedd och få med allt än att stå där imorgon och ha glömt något 
viktigt, jag ska ju ändå så långt bort som till trollskogen, tänker Göran. När väskan är 
färdigpackad ställer han den vid ytterdörren för Göran gillar att ha ordning på sina grejer. Nu är 
det bara en god natts sömn som återstår för att han ska vara riktigt förberedd inför vad som 
väntar.   
 
- Rrrrr. Rolfs väckarklocka ringer och det är dags att gå upp. Han äter en stadig frukost och sätter 
sig därefter i sin röda Volvo. Med radiokanalen P1 på högsta volym startar han den långa färden 
till Ester och Yster. Rolf ser med glädje fram emot att hjälpa de små trollen. Han bjuder gärna in 
till diskussion och hoppas även att han kan få ett utbyte från de andra ledarna när de ger råd till 
trollen. Uppslukad av P1 går resan snabbare än vad han trodde och snart ser han en skylt med 
troll och träd på, han misstänker att det är här han ska svänga av. Väl inne i skogen ser han Ester 
och Yster som står och väntar på honom. De hälsar honom välkommen som troll gör, de skakar 
svans. Därefter tar de med honom till de andra ledarna Göran, Lisbeth och Åsa. Rolf hälsar på 
dem och frågar sedan lite förvånat: 
- Är vi bara fyra? Jag trodde vi skulle vara fem. 
- Jo det stämmer vi ska vara fem, det är Peter som saknas, säger Göran. Det här vet Göran för han 
har förberett sig genom att noggrant läsa inbjudningskortet som trollen har skickat ut.  
- Men han borde nog vara här när som helst, han har nog bara lite problem att hitta till 
trollskogen. Människor brukar ha det, säger Ester.   
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I samma ögonblick hör de hur en bil bromsar in på parkeringen som är täckt av mossa, det är 
Peter och hans Merceders. Han slänger sportväskan över axeln och går med raska kliv mot de 
andra. Ester och Yster har förstått att man i människovärlden alltid ska fråga sina gäster om de 
vill ha kaffe eller något annat att dricka innan aktiviterna börjar. Ester som är lite blyg vill inte 
fråga, därför har de kommit överrens om att Yster ska göra det. Hon puffar henne i sidan, Yster 
fattar vinken och säger: 
- Vill ni ha kaffe? 
- Ja tack, svarar alla fem i kör, lite kaffe skulle sitta fint!  
Ester ger ledarna varsin barkmugg och Yster häller upp starkt trollkaffe i dem. 
 
När alla druckit upp sitt kaffe beger de sig till fabriken där tandkrämen ska tillverkas. Peter går 
först av de fem ledarna, efter honom följer den stiligt klädda Lisbeth. Det låter klick, klack, klick, 
klack när hennes klackskor möter golvet. Det här bryr sig Lisbeth inte om, hon är inte här för att 
smyga utan för att nätverka och ge trollen kraft och inspiration! Lisbeth känner sig lugn, hon har 
kontroll på läget och oroar sig inte särskilt mycket över hur dagen kommer att bli. Ester tittar på 
Åsa och tänker, Wow! Vilket ljust självlockigt hår hon har, det ser så lent ut och vad långt det är. 
Det går ända ner över axlarna! Hon ser ut som en ängel tycker Ester. Sedan känner Ester på sitt 
eget hår, det är kort, tovigt och står åt alla håll. Hon hinner inte fundera mer på sitt hår förrän hon 
hör en fräsig ringsignal. Den kommer från Åsas mobil. Åsa väljer att inte svara för hon är 
upptagen just nu. Hon vet att telefonsvararen ändå kommer att gå igång efter fem signaler och 
personen får därigenom reda på var hon är någonstans. Dessutom har hon för säkerhetsskull 
också talat in meddelandet på engelska.  
 

1.2 Konstnär för en dag  
 
Ester och Yster tar med ledarna till konferensrummet, för ett sådant rum har de också förstått att 
det är viktigt att ha. Väl inne i konferensrummet tar Ester till orda: 
- Vi är lite nyfikna på hur ni är som ledare, för vi tror att ni kan komma med många bra tips till 
oss som vi kan ha användning för. Vi har lyssnat på flera andra ledare tidigare och även om de 
flesta säger samma sak så har vi ändå inte riktigt förstått vad de menar. 
- Det är nog bara för att ledarskap är abstrakt, säger Lisbeth. 
Abstrakt? tänker trollen och är redan förvirrade.  
- Hur ska vi då förstå? undrar Yster. 
- Jo men grejen är så här, det är oftast lättare att förstå någonting med hjälp av en bild. Speciellt 
om det som vi försöker förklara är just abstrakt, alltså något som inte går att ta på och som är 
svårt att se framför sig, svarar Lisbeth.  
- Bild? säger Yster. Som att måla eller?   
- Ja, ungefär så, säger Lisbeth.  
Yster får en idé, troll gillar ju att måla och ute i fabriken har de ett antal stafflier. Hon kanske ska 
hämta dem? Yster viskar sin idé till Ester, de bestämmer sig för att lämna konferensrummet och 
hämta stafflierna.  
 
De fem ledarna ser förvånade ut när trollen kommer tillbaka, de syns knappt bakom all färg och 
de stora målardukarna som de har med sig.  
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- Vi troll gillar att måla, därför tänkte vi att ni ska få beskriva er ledarstil med bild och färg 
istället, säger Ester. Vi tror att vi kommer, som du sa Lisbeth, att förstå bättre då.    
- Jättebra att vi får uttrycka vår kreativitet, men det är inte sånt här man går och tänker på varje 
dag! Hur ska jag kunna uttrycka min ledarstil i bild? undrar Rolf.  
Peter håller inte alls med Rolf, han tycker det här verkar spännande och han vet precis vad han 
ska måla! Han blir nästan lite irriterad över att Rolf måste hålla på och fråga en massa, det går så 
långsamt då. Han vill sätta igång NU!!! Och om de inte gör det kommer han snart börja hoppa av 
frustration.  
- Det här låter roligt! säger Lisbeth. Hon vet hur bra det brukar bli när hon visualiserar 
tankemässiga bilder för sina anställda.     
- Vad väntar ni på, säger Ester. Kör igång! Hon kan knappt hålla sig, hon är jättenyfiken på att se 
vad ledarna kommer måla.  
 
Med de orden skulle man nästan kunna tro att ett startskott gått av, för samtliga deltagare beger 
sig genast till stafflierna. Åsa får en knuff i axeln då Peter mer eller mindre springer fram till ett 
av stafflierna.  
- Sorry, ropar han och vänder på huvudet åt Åsas håll.  
- Äh, det är lugnt svarar Åsa och tar upp en pensel och börjar måla.  
Hennes tavla fylls snart av flera motiv. Rolf sneglar bort mot Åsas tavla och blir lite fundersam, 
vad mycket saker hon har målat. Han ser både ett träd, en äng, djur och en stor brun rektangulär 
sak, vad kan det vara? undrar Rolf. Han tycker sig skymta ett handtag i kanten på rektangeln, är 
det en dörr hon har målat tro? Men varför skulle hon måla det för? Ahhhh, poletten trillar ner, det 
är ju att hon ”arbetar med öppen dörr” som hon försöker symbolisera. Smart, tänker Rolf och 
kollar på sin egen tavla. Där ser han bara en massa streckgubbar som är utspridda till höger och 
vänster. De ska symbolisera att han vill vara verksamhetsnära. Rolf känner dock att det är något 
som fattas, han hade också gärna velat måla en öppen dörr men han kan ju inte härma Åsa. Men 
när han tänker efter så är det ju faktiskt så att de allra flesta ledare jobbar med öppen dörr idag, 
det är ju inget som är specifikt för henne. Jag är ju också tillgänglig för mina medarbetare. Rolf 
målar därför dit en dörr på sin tavla i alla fall. Men för att inte Åsa ska tro att han kopierat henne 
målar Rolf sin dörr i en annan färg. Han hinner inte mer än att måla dit dörren förrän han känner 
hur hans mobiltelefon börjar vibrerar i byxfickan. Han tar upp den och ser att det är en kollega 
som ringer. Han antar att det är viktigt, ursäktar sig och går ut ur rummet för att ta samtalet.     
 
Helt plötsligt får Göran ett färgstänk på sig, det kommer från Peter. Göran tittar upp från sitt 
anteckningsblock där han noggrant skrivit ner allt han vill ska vara med på tavlan. Hans blick 
fastnar på Peter som står och målar hej vilt med FYRA penslar samtidigt, två i varje hand! Han 
målar svart, han målar rött och snabbt går det! Oj! tänker Göran, om han ska fortsätta på det här 
sättet så är det nog bäst att jag ber trollen om ett förkläde. Göran tittar på klockan och känner att 
han måste sätta fart. Målarduken är fortfarande tom men eftersom han skrivit upp allt han vill ha 
med så kommer det gå fort. Förberedelse är A och O tänker Göran. Han tittar på listan och börjar 
med det som står överst, att vara tydlig!  
 
De två små trollen blir alldeles yra i huvudet av att kolla på allas målningar. De tittar först åt ena 
hållet, sedan åt det andra. Det ser nästan ut som att de sitter och tittar på en tennismatch! Ester 
och Yster börjar bli hungriga och bestämmer sig därför att börja med maten.  
- Vi går och fixar lunch, ropar de till ledarna. Kom bort till den stora eken när ni målat klart!  
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Åsa börjar känna sig färdig med sin tavla men bestämmer sig ändå för att ta ett steg tillbaka och 
betrakta den på avstånd för att se så att hon inte missat någonting. Hon tittar på dörren hon målat, 
den känns inte riktigt rätt. Visst är hon tillgänglig, men kanske inte på det sättet. Hon kryssar över 
dörren och ritar dit en mobiltelefon istället. Sådär, nu är tavlan klar. De andra börjar också bli 
klara men Peter har en sak kvar att göra, underteckna sin tavla. Han skriver under med, Dr Jekyll 
& Mr Hyde. Nöjd med vad han har målat ansluter han till gruppen och de beger sig till den stora 
eken. Där har trollen dukat upp med fläsk och löksås. Mmm, riktig husmanskost, tänker Rolf. Jag 
kanske är lite gammalmodig av mig, men det är precis i min smak! 
 

1.3 Att tolka konstverk        
 
Mätta och belåtna återvänder alla till konferensrummet. Färgen har torkat och det är nu dags att 
presentera vad de åstadkommit. Då känner Rolf återigen hur mobiltelefonen ringer i byxfickan, 
han ursäktar sig än en gång och lämnar rummet för att ta samtalet. Det dröjer dock inte länge 
förrän han kommer tillbaka och gruppen påbörjar presentationen av sina målningar. Lisbeth som 
varit ganska lugn medan de målat tar initiativet. Hon ställer fram sin tavla så att alla kan se.  
 
Hmm, undra vad det här ska föreställa? tänker trollen och studerar tavlan. För dem ser det mest ut 
som en massa streck målade i starka färger. Kan det vara en regnbåge? Men hur är man då som 
ledare, om man är en regnbåge? Även Åsa funderar över hur tavlan beskriver Lisbeths ledarstil. 
Hennes tankar går dock inte till någon regnbåge, istället förknippar hon färgerna med det glada 
70-talet, då hippiekulturen rådde. Menar Lisbeth att hon är en ”låt-gå-ledare”? Nä, tänker Åsa, 
Lisbeth ser ju inte ut som en hippie! Mer än så hinner varken trollen eller Åsa fundera förrän 
Lisbeth säger: 
- Är det någon som kan beskriva hur ni uppfattar min ledarstil?  
Till en början är det alldeles tyst, men Åsa som har lätt för att prata bestämmer sig för att göra ett 
försök. För att bryta tystnaden säger hon lite trevande: 
- Du kanske är väldigt snäll? 
Nej, varför sa jag så, det lät ju mesigt, tänker Åsa och ångrar sig genast. Hur ska jag fortsätta nu 
då? Jag kan ju inte säga att hon är en hippie! Varför skulle jag öppna munnen för?! Lisbeth sitter 
alldeles tyst och väntar på vad Åsa ska säga härnäst, men när hon inte fortsätter säger Lisbeth: 
- Det är klart att jag är snäll, jag tror inte på management by fear.  
- Ja, men man kan väl inte ha en gris för att den är snäll heller?! säger Göran som sitter bredvid 
Lisbeth.  
Trollen börjar fnissa och utan att tänka sig för så frågar den så annars blyga Ester: 
- Va, menar du att Lisbeth är en gris? 
- Nej, åh nej, det var inte så jag menade säger Göran och skäms lite. Jag menar bara att det i 
rollen som chef är viktigt att kunna säga ifrån, du kan inte bara vara snäll. Sen får man givetvis 
inte vara någon tyrann heller. Det är en ständig balansgång.  
- Ja precis instämmer Peter, du kan ju inte tolka uttrycket bokstavligt förstår du Ester. Då blir det 
ju absurt.   
- Jag förstår hur du menar Göran, säger Lisbeth. Jag tog inte illa upp viskar hon sedan lite diskret 
till Göran. Sedan fortsätter hon: 
- Om jag skulle beskriva min ledarstil med tre ord så skulle de bli tydlig, bestämd och orädd. 
Strecken står för min tydlighet och med färgvalen vill jag visa att jag är orädd. Jag är inte rädd för 
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att ta beslut och på en fråga svarar jag oftast ja eller nej. Min erfarenhet är att ingen gynnas av 
diffusa svar. Oavsett om det gäller grisar eller inte säger Lisbeth och blinkar åt trollen. Aha, 
tänker Yster, viktigt att vara tydlig, det ska jag lägga på mitt trollminne!    
 
Näst på tur att presentera sin tavla är Peter. Färgen har knappt hunnit torka, så mycket färg har 
han använt. Den ser nästan ut som en poster för en actionfilm tycker Yster. Han kör nog en cool 
stil. Men varför har han undertecknat tavlan med Dr Jekyll & Mr Hyde? Det låter som en farlig 
snubbe tänker Ester. Hon blir lite rädd och flyttar sig närmare Yster så att hon kan hålla i hennes 
svans. Ester är visst inte den enda som sett vad Peter undertecknat sin tavla med, för Åsa frågar: 
- Dr Jekyll & Mr Hyde, vad menar du med det?  
Peter ser lite finurlig ut sedan svarar han: 
- Ja, jag vet inte riktigt varför jag kom på det. Men mitt ledarskap är lite komplicerat ibland, jag 
spelar liksom flera roller precis som Dr Jekyll & Mr Hyde. Han är två personer, fast i en och 
samma kropp.  
Vad skumt, tänker trollen.  
- Nu menar jag inte att jag är schizofren, skyndar sig Peter att tillägga när han ser hur Ester och 
Yster tittar lite misstänkt på honom. Jag menar bara fortsätter han, att jag har flera olika roller i 
mitt jobb som chef, vilket ställer olika krav på hur jag uppträder. 
 
- Ja, men det säger väl egentligen inte så mycket om din ledarstil, säger Åsa. För mig är Dr Jekyll 
& Mr Hyde en ond och en god människa, det är väl inte så du menar att din ledarstil är? 
- Nej, så menar jag ju inte såklart, säger Peter. Det kanske inte var den mest lämpliga metaforen 
att använda tänker han då han inser att den har olika betydelse för honom, trollen och Åsa.  
- Okej, men hur är din ledarstil då? frågar Yster som fortfarande inte riktigt har förstått.  
Hon tycker att Peters tavla ser intensiv ut, den är full av liv. Peter svarar: 
- Jo men jag vill liksom se action, engagemang!!! Jag vill att ångan ska vara uppe, det ska vara 
roligt att jobba! Jag vill se att människor vill och vågar ta ansvar. Min filosofi är att en anställd 
som inte är engagerad eller fokuserad på jobbet har inte där att göra. Hos oss jobbar vi för att 
tjäna pengar inte för att sitta av tiden.  
- Nej precis, säger Göran, stå och ruttna i ett bås kan de göra någon annanstans! Med de orden 
sätter Göran punkt och turen går över till Åsa.  
      
De fem ledarna börjar känna sig bekväma i situationen, det här med att måla tavlor var inte en så 
dum idé i alla fall tänkte Rolf. Eftersom han sett att Åsa målat en dörr och även förstått vad den 
symboliserar tänker han nu briljera lite. Rolf öppnar munnen men precis när han ska säga att han 
förstår att Åsa ”jobbar med öppen dörr” ser han till sin förskräckelse att dörren är överkryssad. 
Vad är nu detta??? tänker Rolf. Ester som noterat att Rolf var på väg att säga någonting frågar 
därför: 
- Vad tänkte du säga Rolf? 
- Jo men, börjar Rolf lite försiktigt, jag trodde att Åsa ”jobbade med öppen dörr” men nu är den 
överkryssad. Innebär det att du jobbar med stängd dörr eller vad menar du egentligen Åsa? 
tillägger han skämtsamt för att ingen ska märka att han blev lite ställd. 
”Jobba med öppen dörr”, tänker Yster, det uttrycket har hon hört tusen gånger innan, men hon har 
aldrig förstått vad det innebär. Hon vill inte störa diskussionen utan hon väntar med spänning på 
vad ledarna ska säga.   
-  Nej, alltså det jag ville visa med dörren var att jag är tillgänglig för mina medarbetare. Men 
sedan kom jag på att jag inte är på kontoret så ofta så därför kryssade jag över den. Det betyder 
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däremot inte att dörren är stängd. Bara för att jag inte är på plats så innebär det inte att jag inte är 
tillgänglig för mina medarbetare. 
Aha, det har med tillgänglighet att göra, tänker Yster. Det här får jag också lägga på mitt 
trollminne.  
- De kan alltid nå mig, fortsätter Åsa. Därför ritade jag dit en mobiltelefon bredvid dörren istället, 
säger hon och pekar på tavlan.  
- Jaha, men då tänkte jag inte så fel i alla fall, säger Rolf nöjt. Det ligger ju faktiskt något i det du 
säger Åsa. För den här, säger han och håller upp sin mobiltelefon gör att jag är tillgänglig hela 
tiden.  
Jo tack, tänker Göran. Det har vi allt märkt!  
- Jag tror också på ett naturligt ledarskap med öppen kommunikation, säger Åsa. Det är det som 
trädet, ängen och djuren står för, det naturliga.     
- Ja, att kommunicera är viktigt säger Göran. Alla ska veta vad som gäller. Det är därför som jag 
har målat pratbubblor på min tavla som ni kan se.  
Alla vänder sina blickar mot Görans tavla och mycket riktigt där finns det massor med 
pratbubblor. På tavlan har Göran även målat en pärm på vilken han prydligt textat orden: 
ORDNING & REDA! För att ingen av de andra ska tro att han ser sig själv som någon slags polis 
skyndar han sig att tillägga: 
- Pärmen står för att jag tycker det är viktigt att vara tydlig och prata igenom uppgifterna med 
mina medarbetare så att de vet vad som gäller innan de sätter igång, säger Göran och pekar på 
tavlan. För hur skulle det annars gå om alla gjorde som de ville? Det finns ju faktiskt 
begränsningar och som chef tycker jag det är viktigt att tala om dem från början.  
- Vadå, får inte dina medarbetare vara med och bestämma någonting? undrar Ester. 
- Jo! Självklart råder det ingen diktatur skyndar sig Göran att säga till sitt försvar, men samtidigt 
är ju inte företaget någon ”sjö av pengar!”.  
Längre än så kommer inte diskussionen för Yster tittar ut genom fönstret och upptäcker att solen 
är på väg ner. Det betyder att mörkret är på ingång och det kanske är dags att bryta för dagen. 
Hon tar tag i saken och säger: 
- Jag tror att det är dags att vi slutar för dagen. Ni har sagt mycket bra saker och jag och Ester 
måste hinna smälta det innan morgondagen. 
 

1. 4 Dag två 
 
Efter en god natts sömn är trollen redo för dag två. Ester småskrattar fortfarande lite för sig själv 
när hon tänker på hur tokigt det blev igår när Göran sa det där med grisen. Undra om ledarna 
kommer att ta upp fler av uttrycken som vi har hört tidigare? tänker hon. Efter frukosten beger sig 
trollen återigen till konferensrummet. De går in och väntar på att ledarna ska komma. En efter en 
droppar de in, sist in är Peter. Han stänger dörren efter sig och tar plats vid bordet.   
- God morgon! säger trollen och viftar glatt med svansarna. Hoppas ni blev varma i kläderna igår, 
för idag kör vi så mossan ryker!  
Gött, tänker Peter, äntligen lite action!! Yster reser på sig, hon går bort mot dörren och öppnar 
den. Vad gör hon? tänker Lisbeth. Ska hon redan gå, vi som inte ens hunnit börja än.  
- Jag tänkte vi ställer dörren på glänt, för igår förstod jag och Ester att de flesta av er gillar att 
jobba så, säger Yster.  
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Alla nickar och hummar instämmande, men Göran känner sig ändå lite besvärad. Riktigt så här 
fungerar det väl ändå inte, tänker han. Jag måste få förklara hur jag jobbar.  
- Visst är det så att jag jobbar med öppen dörr, men det behöver inte betyda att dörren alltid står 
öppen! Jag använder uttrycket för att symbolisera min tillgänglighet för mina medarbetare. Är 
dörren öppen så får de gärna stiga på, men är den stängd så är det en stoppsignal. Då vill jag vara 
ifred och är det inte det som vi vill vara nu när vi ska ge er råd!? undrar Göran. 
- Jag håller med dig Göran, säger Rolf. Är det något superviktigt så får de väl knacka på, så gör vi 
på mitt jobb.  
- Ja, vi kan stänga dörren men vi behöver ju inte låsa den och kasta bort nyckeln säger Lisbeth 
med glimten i ögat.  
- Men hur gör vi med mobilerna då, är det okej att vi har på dem, eller vad säger ni trollen? frågar 
Åsa. 
- För oss spelar det ingen roll, svarar trollen.   
Det var då ett himla tjat om de här telefonerna tänker Göran. Han känner hur han börjar bli mer 
och mer irriterad, han börjar nästan koka av upprördhet. Till slut kan han inte vara tyst längre:  
- Menar ni på fullt allvar att det ska hålla på och ringa stup i ett när vi sitter här? Det är inte det 
som jag har kommit hit för, sitta och lyssna på en massa ringsignaler!! Jag vill faktiskt hjälpa de 
små trollen. 
Peter sitter helt förstummad, inte visste han att det fanns så mycket krut i Göran.  
Inte trodde jag att det skulle bli en sådan uppståndelse bara för att jag öppnade dörren lite, tänker 
Yster. Det var väl så de ville ha det igår? De sa faktiskt att de ”jobbar med öppen dörr” och då är 
det väl lika bra att jag och Ester övar oss på det.          
- Men om vi har dem på ljudlös då Göran? Då stör de inte i samtalet om de skulle ringa. Men vi 
kan ändå se om någon har sökt oss och ringa tillbaka senare, säger Åsa.   
- Ah det är väl okej, muttrar Göran. Jag har väl inget val tänker han.  
Lisbeth blev lite nervös av att Göran blev så upprörd så för säkerhets skull dubbelkollar hon att 
telefonen är satt på ljudlös.  
- Jag vet inte om jag borde berätta det här, säger Lisbeth sedan lite försiktigt med tanke på Görans 
utbrott, men det är till och med så att mina medarbetare har mitt hemnummer. Så viktigt tycker 
jag det är att vara tillgänglig.  
- Men, frågar Göran, får du någonsin vara ifred? 
- Ja, det är ingen som missbrukar det, svarar Lisbeth. Tycker du att folk kommer in på ditt kontor 
i tid och otid bara för att du har ställt dörren öppen? 
- Nja, det gör de väl inte direkt, svarar Göran.  
- Nej, bara för att dörren står öppen så är det ju inte så att det springer massa folk och frågar mig 
saker hela tiden, fyller Rolf i när Göran inte säger något mer. Det klart att det händer att folk 
kommer och frågar mig saker, men då får jag ta ställning till om frågan ligger på mitt bord eller 
om jag ska delegera den vidare. 
Nu pratar de om att telefonen gör att de är tillgängliga, förut var det att dörren var öppen, tänker 
Ester. Hmm...  Sen slår det henne, kan mobiltelefonen vara det nya ”jobba med öppen dörr” tro? 
Eller borde det kanske heta ”arbeta med påslagen telefon”? Hon fnissar för sig själv, tokigt! 
 
Yster tycker att diskussionen börjar bli något otydlig, det känns som om de slingrar sig från 
ämnet. För att det inte ska bli som vanligt, att hon och Ester inte förstår någonting, bestämmer 
hon sig för att fråga: 
- Nu undrar jag bara en sak, ni säger att ni är tillgängliga för era medarbetare men ni kan ändå 
inte ta hand om deras frågor. Jobbar ni verkligen med öppen dörr då?  
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- Ja det skulle jag nog vilja säga att vi gör! svarar Peter. Men det är så  
här va, att jag har inte hur mycket tid som helst, det gäller att prioritera. 
- Jag kunde inte ha sagt det bättre själv, instämmer Rolf. Jag kan inte ta hand om alla frågor som 
kommer till mig, för då sitter jag där med 15 ”apor på axeln”.   
Yster förstår ingenting, vad menar han? Hon tittar på Ester och ser att hon inte heller har en aning 
om vad Rolf pratar om. Ester tänker, igår var det grisar idag är det apor. Oj, vad är det här? Det 
blir bara tokigare och tokigare!  
- Apor på axeln, vad menar du? frågar Yster. 
- Ja men, säger Rolf. Det kan du ju tänka dig hur obehagligt det skulle vara. De både luktar illa 
och krafsar dig i håret! Det är samma sak med alla frågor som jag får, blir de för många så är det 
inte roligt längre.  
- Jaha, så när du har mycket att göra så säger du att du har många ”apor på axeln”? undrar Åsa. 
Själv kallar jag det för att ”ha många bollar i luften”!  
Yster hajar till, ”många bollar i luften”, ännu ett uttryck som hon hört ledare babbla om tusen 
gånger tidigare!   
- Ja, så kan man också benämna det. Men det går inte ha för många apor på axeln och inte heller 
för många bollar i luften, svarar Rolf. 
Åsa håller inte riktigt med Rolf.   
- För mig är det en färdighet att kunna hålla många bollar i luften, på min arbetsplats krävs det att 
personalen kan göra flera saker samtidigt.  
- Ja, att ha många bollar i luften hör ju till chefsrollen, inflikar Lisbeth. 
Göran har lyssnat på diskussionen men han gillar inte riktigt begreppet ”många bollar i luften”, 
det imponerar inte på honom. Han tycker att det är något man skapar själv och att det tyder på att 
man inte kunnat delegera bort en del uppgifter till andra. Men hur ska jag säga det här utan att de 
andra ska missuppfatta mig? tänker han. Jag vill ju inte skapa sån kalabalik som det blev med 
mobiltelefonerna. Äsch, jag gör ett försök! Vi skulle ju ge råd till trollen och då kan ju inte jag 
sitta här och vara helt tyst. Då får ingen av oss något utbyte. Göran tar ett djupt andetag och 
säger:   
- Men det går ju inte ha hur många saker som helst på gång samtidigt. Tänk er en pingpong-boll, 
säger Göran och tittar mot trollen. Ni kan fånga en, lätt! Två går också bra. Men ni kan omöjligt 
fånga alla om jag skulle kasta en hel spann med bollar mot er.  
- Jag förstår hur du menar, säger Rolf. Men några bollar i luften är okej fortsätter han och låtsas 
att han jonglerar. Sen är det ju också som så att vissa går att tappa, medan andra är väldigt 
ömtåliga. Om du råkar tappa en boll kanske det inte är hela världen, vissa kanske till och med kan 
ligga kvar på golvet och plockas upp efter du gjort dig av med de andra.  
Oj, tänker Ester, det är mycket bollar här nu! Jag som inte ens har något bollsinne, jag får nog 
använda mig av uttrycket ”apor på axeln” när jag blir ledare, trots att de är obehagliga och krafsar 
mig i håret! 
- Ja, precis du kan ju inte jonglera med alla samtidigt svarar Göran på Rolfs inlägg. Förstår ni nu 
vad jag menar med att det inte går att fånga en hel spann? 
- Så har jag aldrig tänkt innan, säger Lisbeth. Jag har alltid sett det som en självklarhet att hålla 
kvar bollarna i luften. Att de går att tappa dem har inte slagit mig. 
- Det kanske beror på att du har haft turen att alltid få lätta bollar. Du kanske skulle se annorlunda 
på saken om du liksom jag tvingats bära omkring på ett antal medicinbollar. Försök att jonglera 
och hålla kvar dem i luften då, säger Rolf och blinkar med ena ögat mot Lisbeth. 
- Men hur ska vi veta om en boll är lätt eller tung, ömtålig eller inte? undrar Ester och ser alldeles 
förvirrad ut.  
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- Nämen Ester, nu tolkar du det bokstavligt igen, säger Peter. När man säger bollar så menar man 
att de är ett problem, en fråga eller att det är någonting du har att göra.  
 Ester blir inte klokare.  
- Hur ska jag veta om det rör sig om ett problem, en fråga eller en sak att göra när någon säger det 
här till mig?  
- Oroa dig inte för det, tröstar Rolf. Det är mest något som sägs för att markera att man har 
mycket att göra och det räcker att du kommer ihåg det, den övergripande betydelsen.  
Peter som har tröttnat på bollsnacket börjar att skruva på sig. Trollen förstår att någonting är fel. 
Peter är inte den som är den och nu börjar kaffesuget bli outhärdligt. Bara tanken på en varm 
kopp kaffe får det att börja vattnas i munnen. NEJ, det här går inte, tänker Peter. Det här får jag 
göra någonting åt! 
- Nej mina vänner, vad säger ni om en kopp kaffe?! Det vore väl gott säger han och lyfter 
demonstrativt upp sin tomma barkmugg. Trollen fattar vinken och bestämmer sig för att ta en 
liten paus. 
 

1.5 Vem bestämmer? 
 
När alla druckit upp sitt kaffe återvänder de till bordet. Ester puffar Yster i sidan och hon säger 
lite tyst: 
- Fråga då! 
- Vadå? svarar Yster. 
- Ja men du vet, det där med delegering. Hör det ihop med frihet under ansvar eller hur ligger det 
till? De här ledarna tycks ju precis som de andra vi har lyssnat på vara väldigt förtjusta i uttryck. 
Det är lika bra att vi passar på att fråga dem nu när de ändå är här, de är trots allt experter!   
Yster harklar sig, rättar till svansen och sedan säger hon: 
- Om vi har förstått det rätt så är det som chef viktigt att kunna delegera? 
- Absolut, visst är det så! svarar Rolf.  
- Varför är det så viktigt då? undrar Ester nyfiket. 
- Jo för om jag inte skulle göra det så skulle jag ”gå i diket”, svarar Rolf.  
- Ja, man kan ju inte göra allt själv, fyller Göran i. Sen är det klart att ingen blir glad av att jag 
står där och ”pekar med hela handen”. Det gäller att vara lite smart när man delegerar, taktik 
mina troll det måste ni komma ihåg! Jag brukar lägga fram det för mina anställda som att de bara 
är just han eller hon som kan utföra uppgiften. Det får absolut inte låta som att ”det här vill jag 
inte göra själv därför får du göra det”.  
- Ja, det är en balansgång hela tiden, säger Peter. Men det är inte alltid så lätt som det låter. 
Personligen är jag mycket engagerad i vad som sker i företagets processer och ibland gör det att 
jag inte kan hejda mig utan går in och detaljstyr lite för mycket.  
Åsa reagerar på det Peter säger. 
- När jag väl har delegerat en uppgift, ger jag de anställda handlingsfrihet och detaljstyr dem inte, 
för sådant gillar inte jag, förklarar hon.  
- Okej, svarar Peter. Jag är medveten om att jag gärna petar för mycket med detaljer men det är 
faktiskt något som jag jobbar på! 
- Jag håller med dig Åsa, det måste råda en anda av ”frihet under ansvar” på företaget, säger 
Lisbeth. Jag måste kunna lita på att mina medarbetare gör det som vi kommit överrens om, att de 
håller sig inom ramarna. Det blir inte roligt att jobba annars, vare sig för dem eller för mig. 
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- Jaha, så efter att en uppgift delegerats så ska den anställde ges frihet att lösa den själv? säger 
Yster.  
-  Ja precis! svarar Lisbeth och Åsa i munnen på varandra.   
 - Ah men hallå eller! Så ni menar alltså, Åsa och Lisbeth, att det ska finnas en ”frihet-under-
ansvar-policy” undrar Rolf och slår ut med armarna. Riktigt så enkelt är det inte va!? Varje 
uppgift kan inte utföras med ”frihet under ansvar”, det måste få vara lite från tillfälle till tillfälle. 
Jag tycker det är minst lika viktigt att våga säga stopp som att bara säga ”kör”.  
- Ja, det är klart det kan vara så, men en liten frihetsgrad bör det ju ändå finnas, säger Lisbeth. 
Annars kommer det ju bara att bli så som jag tänkt mig och då sker ju ingen utveckling, många 
bra idéer riskerar på så sätt att gå om intet. 
-  Men vad ni velar! Har ni någon gång tänkt på att det aldrig går att delegera bort ett ansvar? 
avbryter Göran. Vi som chefer har alltid det yttersta ansvaret.  
- Ja, fast nu var det ju inte det vi diskuterade, svarar Åsa. Men visst är det så, precis som jag var 
inne på tidigare så måste de anställda kunna arbeta självständigt med det som de har planerat. De 
måste även kunna slutföra uppgiften, men sen ska resultat rapporteras tillbaka till mig eftersom 
jag har det yttersta ansvaret. Hos oss finns det tydliga ramar som de anställda är medvetna om. 
Jag tycker att det är jätteviktigt med ”frihet under ansvar”!  
Suck! Att ledarna aldrig kan vara överens. Det här börjar bli tröttsamt tycker Ester och Yster som 
fått lite svårt att hänga med. Om vi ska få någon klarhet i det här begreppet så kanske det är lika 
bra att fråga rakt ut, tänker Yster.  
-  Ja men vad ingår då egentligen i begreppet ”frihet under ansvar”? undrar hon och tittar med 
sina stora gröna trollögon mot Rolf.  
-  Måste du ställa en sådan svår fråga, säger han och pustar. Det är ju nästan som att fråga; Hur 
långt är ett snöre?!?  
-  Ja, säger Lisbeth. ”Frihet under ansvar” är ett väldigt brett begrepp, det kan ju vara precis hur 
olika som helst! 
 
Sedan bli det alldeles tyst, ingen ledare verkar ha något mer att säga. Då är det nog dags att vi 
lämnar den här diskussionen, tänker Ester. Det finns mer vi vill fråga ledarna om, att sitta tysta 
har vi inte tid med.  
- En del ledare som vi har tjuvlyssnat på har sagt att de är ”spindeln i nätet”. Vad menar ledarna 
när de säger så? undrar Yster. Är det också en bild för någonting annat eller? 
- Ja det är det, svarar Göran. Men den är inte så svår att förstå, fortsätter han, det betyder att du är 
en projektledare. 
- Nja, riktigt så enkelt är det väl inte, säger Rolf. Uttrycket är en metafor för en person som håller 
ihop någonting. 
- Ja, men det är väl precis vad en projektledare gör, svarar Göran.  
- Jo, men det ligger mer i begreppet än så. Det går inte använda det för att göra precisa 
beskrivningar av någonting. Det går bara använda som generella beskrivningar, säger Rolf.   
- Ja, precis. Alla chefer, alltså generellt sett är ju lite av en spindel i nätet, säger Peter. Fast i och 
för sig, det finns ju bara en spindel i ett nät och den äter upp allt som kommer i dess väg. Så är ju 
inte en chef. Nej, det är nog inget bra uttryck trots allt! 
- Jag skulle känna mig lite handlingsförlamad om jag sa att jag var spindeln i nätet, för det är ju 
kladdigt och man bara fastnar i det, inflikar Lisbeth.   
Trollen börjar fnissa, är det något som de har förstått under samtalen så är det att uttrycken inte 
får tolkas bokstavligt. För då blir de ju som Peter gång på gång poängterat, absurda. Tänk att 
Peter och Lisbeth skulle gå i sin egen fälla, hihi.  
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- Men jag tror inte uttrycket används i första hand för att beskriva sin egen roll, utan för att 
beskriva hur en person är på ett företag där man inte känner till hur den hierarkiska strukturen ser 
ut, säger Rolf.   
     

1.6 Klyschor eller bara uttryck? 
 
Det har redan hunnit bli eftermiddag på dag två och det är snart dags för ledarna att bege sig 
hemåt. Ledarna har gjort sitt bästa för att besvara trollens frågor om ledarskap. Ester och Yster 
sitter alldeles tysta och tänker så det knakar. Rolf ser på de små trollen att de funderar på 
någonting, men vad?  
- Är det någonting mer ni vill att vi ska hjälpa er att besvara innan vi åker hem? frågar Rolf. 
Ester svarar lite försiktigt:  
- Ja, vi förstår inte riktigt... eller jo, att ni gillar uttryck är väl ingen hemlighet. Men varför 
använder sig ledare av uttryck hela tiden? Det blir ju så tjatigt, till och med lite klyschigt.  
Ledarna tittar på varandra, klyschigt??? tänker de och den tidigare så öppna stämningen blir nu 
lite tryckt. Lisbeth svarar på trollens fråga: 
- För att många tycker att det är häftigt tror jag.      
Rolf håller med och säger: 
- Haha, ja. Det finns chefer som älskar att sprida häftiga klyschor runt omkring sig! Jag tror även 
att klyschorna fyller en funktion genom att de förenklar språket. Jag kan själv använda dem 
ibland, ni vet ”apor på axeln”, men jag försöker undvika de allra mest klyschiga.   
Jaha, tänker trollen. Vi kanske borde använda oss av de här uttrycken när vi blir ledare i alla fall, 
trots att de känns så klyschiga. Vi vill ju visa att vi hänger med, att vi är lite häftiga! 
- Klyschor är inte bara häftiga Lisbeth, det måste du förstå. De hjälper ju också till att förklara 
någonting på ett enklare sätt, säger Åsa. Jag tror att de används för att folk snabbare ska förstå 
vad man menar.        
Förstå snabbare??? tänker Yster. Är jag och Ester dumma troll bara för att inte vi förstod på en 
gång vad uttrycken innebar? Eller kan det vara så att de som sysslar med ledarskap förstår 
snabbare än de som inte ingår i en organisation? Ungefär som här i trollbyn, alla förstår ju vad jag 
menar när jag säger att min bror Ruffe ”snubblar på svansen”. Det betyder ju att han stammar, 
men det kanske inte ledarna förstår eftersom de inte bor här. Ja så kan det nog vara, tänker hon 
och känner sig genast lite gladare!  
- Nej, jag vet att klyschor inte bara är häftiga, svarar Lisbeth lite irriterat. Men vissa kanske 
tycker det! Det har ju faktiskt målats upp bilder om att det ska vara så bra att jobba med 
exempelvis ”öppen dörr”. Men jag är dock inte säker på om det är den sanna bilden, alltså om det 
är det optimala, fortsätter Lisbeth för att inte Åsa ska tro att det är hon själv som tycker klyschor 
är häftiga.   
 
- Jag tror även, säger Åsa, att det här med klyschor är något som den äldre generationen använder 
oftare än den yngre. Jag tror inte att den yngre generationen alltid förstår vad begreppen innebär. 
Personligen skulle jag inte vilja säga att jag använder mig av klyschor direkt. 
- Det har säkert att göra med att de äldre har fått uttrycken upprepade för sig så pass ofta under 
sin livstid att de lärt sig att förstå vad de betyder, menar Rolf. 
- Ja precis, säger Lisbeth och håller med Rolf. Dessutom tror jag att hur uttrycken tolkas är 
väldigt individuellt.  
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Ja tänker Ester, det kan nog ligga något i det Lisbeth säger! För när vi pratade om ”frihet under 
ansvar” innan så tolkade alla ledare begreppet olika. 
- Sen tror jag att de här uttrycken utvecklas i takt med samhället, fortsätter Lisbeth. ”Bollar i 
luften” och ”Högt i tak” tror jag började användas först under 90-talet. Jag har också väldigt svårt 
att se att någon på 50-talet sprang runt och sa att det var högt i tak på företaget. Nu har ju 
uttrycken också blivit mer och mer amerikaniserade. Innan nämnde jag, som ni säkert hörde, 
management by fear.  
De båda trollen nickar instämmande. 
 
- Ja men tjejer, vet ni vad jag tror? säger Rolf. Jag tror att klyschor ibland används av ledare för 
att de vill briljera lite, de kan ju passa så bra in i en situation. Sen är det ju faktiskt lite kul också 
att använda dem, fortsätter han och ser lite finurlig ut. 
Plötsligt blir han allvarlig och tittar på Ester och Yster.  
- Det finns även klyschor som är avarter och som inte är fullt lika roliga att använda. Så mitt råd 
till er troll, är att passa er noggrant för dessa! 
- Men vilka är det då? undrar trollen oroligt. 
- Jag kan inte räkna upp alla men jag kan ge er ett exempel och det är när en chef säger: ”Show 
Me The Money!” utbrister Rolf och ser helt galen ut samtidigt som han knäpper med fingrarna 
framför ögonen på trollen. 
Ester och Yster som satt så skönt på sina stubbar rycker till och undrar förskräckt vad som pågår.  
”Show Me The Money?”  Ska han råna oss??? tänker de.  
- Du kan inte, det första du gör, när en person kommer med en spirande idé till dig säga: ”Show 
me the money” förklarar han. För om du gör det, så är det samma sak som att kapa den personen 
vid fotknölarna! 
Trollen slappnar av. 
- Vi trodde du skulle råna oss när du sa sådär, utbrister Yster. Men nu tolkade vi det bokstavligt 
igen, vi MÅSTE komma ihåg att det bara är ett uttryck för någonting annat säger hon och tittar på 
Ester. Ester nickar och håller med. 
 
Peter som har lyssnat på vad de andra ledarna har sagt om klyschor är inte riktigt säker på att han 
håller med om deras resonemang. Han har hållit en låg profil de senaste tio minuterna och 
beslutar sig därför att det är dags att röra om lite i grytan.  
- Ni pratar bara om klyschor, men jag tycker inte att vi ska se dem som klyschor utan som 
UTTRYCK!!! Och de uttrycken är faktiskt okej. De kan ibland till och med vara vägledande! 
Även om chefen säger att det råder ”frihet under ansvar” så kanske inte medarbetarna tycker det, 
utan det blir då endast chefens klyscha. Men det är ju ändå ett uttryck för hur chefen vill att det 
ska vara.  
-Vadå, säger Yster. Du menar alltså att det inte finns några klyschor??  
Peter tänker efter, sen svarar han:   
- Jo det är klart att det finns klyschor, men jag tycker att ett uttryck blir en klyscha, tomma ord, 
först då det har misstolkats eller när man inte lever upp det.  
- Ett sånt exempel har jag hört säger Lisbeth. Det är när ledare säger att de tillämpar 
”management by walking around”, men när de tar en sväng i fabriken hälsar de knappt på någon. 
Då är ju risken stor att alla bara blir förbannade och så är den dagen förstörd. Då har ju inte 
ledaren levt upp till begreppet och då blir det lätt en klyscha enligt din definition Peter.  
Hmm, nu blir Ester lite fundersam. Hon förstår inte varför Peter blev så upprörd över ordet 
klyscha. Ingen av ledarna säger något. De har redan sagt allt som de tycker att klyschor står för, 
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även trollen har slut på sina frågor för tillfället. Tystnaden är påtaglig, på gränsen till pinsam. För 
att lätta upp den tryckta stämningen beslutar Yster sig för att byta samtalsämne. Hon har hört att 
människor ofta börjar prata om vädret när de inte vet vad de ska säga till varandra. Det är värt ett 
försök tänker hon och säger därför: 
- Vilken tur med vädret vi har haft under tiden ni har varit här! 
- Ja, verkligen instämmer Lisbeth, det märks att våren är på ingång.  
- Ja visst är det härligt, nu är det inte så långt kvar till semestern, inflikar Rolf. Det ska bli skönt 
och få ladda upp batterierna efter den tunga vintern.  
- Ja, lågkonjunkturen har tagit hårt på krafterna, vi har varit tvungna att minska kostymen och 
sådant är ju aldrig kul, svarar Göran.  
- Det är väl just det som är tjänstebilens baksida, avbryter Rolf. Att man i rollen som chef tvingas 
ta tag mindre roliga uppgifter såsom varsel.  
- Varsel tar så mycket energi, säger Åsa och lägger sig i diskussionen. 
- Att det gör! säger Göran och nickar instämmande, vid de tillfällena gäller det verkligen att väga 
sina ord i guld. 
Yster tittar ut genom fönstret och ser att det redan har börjat mörkna, men det har inte ledarna 
märkt för de är så uppslukade av sin diskussion. Yster fnissar för sig själv, hihi. Tänk att det där 
med vädret kunde fungera så bra! Ester har också sett att natten är på ingång. Det är nog bäst att 
ledarna åker hem snart för skogen blir farlig på natten, tänker hon. Hon kollar på Yster och ser att 
hon tänker samma sak. De försöker försiktigt fånga ledarnas uppmärksamhet, de vill ju inte verka 
oartiga nu när ledarna har varit så snälla och besvarat alla deras frågor. Men det går inte så bra för 
ledarna hör dem inte. Till slut blir Yster tvungen att rycka Göran i skjortärmen. Hon säger: 
- Titta, det har börjar mörkna. Det är nog bäst att ni börjar bege er hemåt. 
Ledarna tittar upp och inser att trollen har rätt, dessutom är resan hem ganska lång. Trollen följer 
ledarna ut till parkeringen. Ester och Yster tackar ledarna och ger dem varsin kram. En efter en 
startar de sina bilar och lämnar trollskogen. Trollen står kvar på parkeringen och vinkar av dem. 
  

1. 7 Trolltankar  
 
Efter att alla har åkt sin väg återvänder Ester och Yster till konferensrummet för att hänga upp 
ledarnas tavlor.  
- Vad kul det har varit att ha ledarna här på besök! säger Ester. 
- Ja, verkligen! svarar Yster och slår i en spik för att sedan hänga upp Peters tavla. 
- Men jag tänkte på en sak, märkte du hur stämningen förändrades när vi började prata om 
klyschor. De sa att de tyckte att de var bra, de förenklade ju språket. Men varför blev Peter så 
upprörd när vi sa att ledare använder sig av klyschor? 
- Jag vet inte, svarar Yster, men att använda en klyscha kanske inte är så tokigt när allt kommer 
omkring. Du hörde ju hur glada alla blev när vi började prata om vädret. Den tryckta stämningen 
försvann med en gång!  
- Men kan det inte vara så här också, säger Ester och kliar sig i sitt toviga hår. Klyschor kanske 
bara är bra ibland, när något behöver sägas snabbt.  
- Vadå snabbt? 
- Jo men, tänk på när ledarna pratade om att ”ha många bollar i luften”. Det tog ju en evighet när 
de skulle förklara för oss vad det betydde. De kanske tyckte det var jobbigt att ta den långa 
förklaringen, därför tog de den korta först och sa ”många bollar i luften”.  
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- Ja, vi förstod ju ingenting när de sa det så det var nog tur att vi frågade efter den långa 
förklaringen. Speciellt eftersom det visade sig ha så många olika betydelser. Jag förstår inte hur 
ledarna kan vara säkra på att alla i organisationen förstår vad de menar när de använder de här 
uttrycken.      
- Ja precis, bara för att man har hört ett uttryck tusen gånger så behöver inte det automatiskt 
betyda att man vet vad det innebär. Lisbeth visste ju till exempel inte att bollen kunde vara en 
medicinboll. Yster, hur ska vi vara säkra på att uttrycken har samma betydelse för våra anställda 
som för oss? 
- Ja och hur ska vi undvika att de uppfattar oss som klyschiga om vi använder uttrycken? svarar 
Yster. 
Ester vandrar runt i en ring så som troll gör när de tänker. Sedan säger hon:  
- Det kanske var fel av oss att kalla ledarna för klyschiga, för de såg ju faktiskt att uttrycken hade 
en funktion.  
- Ja, vi kanske inte ska se uttrycken som klyschor utan som Peter sa, bara som uttryck? svarar 
Yster. Kanske är det bara vi som har uppfattat uttrycken som klyschor? 
- Ja, den tolkningen är nog också individuell precis som innebörden av uttrycken var! säger Ester. 
Det finns mycket att smälta efter de här två dagarna med ledarna och Ester känner att hon börjar 
få grus i ögonen. Jag ska bara vila huvudet på bordet en liten stund tänker hon, men mer än så 
hinner hon knappt tänka förrän hon har somnat. Även Yster har blivit alldeles utmattad och lagt 
sig mellan två stubbar för att vila och snart sover hon också sött.  

 
- SLUT - 
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2. Inledning  
 

I följande kapitel kommer vi att presentera bakgrunden till vårt forskningsområde. Därefter 
följer en problemdiskussion som avslutas med våra forskningsfrågor. I kapitlet kommer vi även 
att redogöra för uppsatsens syfte, avgränsning samt disposition.  

 

2.1 Hur började allt?  
 
Under vår studietid på Högskolan i Borås har vi genomfört ett flertal samtal med ledare på olika 
företag. Även om ledarna haft olika positioner och bakgrund kan vi nu konstatera att de trots det 
har en sak gemensamt – förmågan att flitigt använda sig av uttryck. Under våra första besök var 
vi nyfikna, vad var det för hemligheter kring deras ledarskap som vi skulle få ta del av? Vi 
nickade instämmande till vad som sades och antecknade flitigt. I takt med att vi fick chansen att 
intervjua fler ledare upptäckte vi att ett antal uttryck hade en förmåga att ständigt återkomma, 
exempelvis ”frihet under ansvar”. Till slut blev vi inte längre förvånade över att de dök upp utan 
frågan var istället när under intervjun skulle de komma på tal. Vår tidigare nyfikenhet hade nu 
mattats av, vi undrade inte längre vad som skulle avslöjas utan nu förväntade vi oss istället att 
ledarna mer eller mindre skulle använda sig av uttrycken. Under de tre år vi har studerat har det 
blivit mer och mer uppenbart, att de uttryck som ledare använder för att förklara sin ledarstil och 
verksamhet med framstår som klyschor för oss.  
 
Efter att vi har begrundat ämnet klyschor har vi fått känslan av att de används överallt i samhället 
och inte bara inom företagsvärlden. Vi upplever att managementklichéer så som exempelvis 
”Frihet under ansvar”, har blivit allmänt vedertagna då de inte är bransch eller företagsspecifika 
utan används av ledare inom såväl ideella föreningar som vinstdrivande företag. Vi upplever 
också att de flesta människor har kommit i kontakt med managementklichéer på ett eller annat 
sätt. Vi har fått känslan av att de används ofta av både ledare och samhällets övriga invånare för 
att förklara hur en ledare bör organisera sin verksamhet. Alla tycks därmed ha en bestämd 
uppfattning i frågan. 
 
Under vår studietid har vi dessutom gång på gång uppmanats av våra föreläsare att reflektera 
kring ledarskap och säga något bortom de managementklichéer som florerar på fältet. Dock anser 
vi att det inte går att frånkomma det faktum att ledare idag faktiskt använder sig av dem. Med den 
här insikten gör vi ett taktikbyte, tidigare gick vi ut på fältet och möttes av dem men nu går vi 
istället ut och möter dem. De tre vanligaste klyschorna som vi under samtliga intervjuer har stött 
på är följande; ”frihet under ansvar”, ”arbeta med öppen dörr” samt ”högt i tak”. De här uttrycken 
har väckt tankar hos oss, varför används de så flitigt och vad säger de egentligen? Med de här 
uttrycken som utgångspunkt startar vi vår resa. 
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2.2 Klyschor – döda uttryck, men ändå så levande  
 
Vi upplever att det finns ett antal olika verktyg som kan användas när vi människor 
kommunicerar med varandra, klyschor skulle kunna ses som ett av dem. Vår uppfattning är att 
klyschor är ett språkredskap som faller sig naturligt och gärna smyger sig in i samtal utan att vi 
behöver anstränga oss nämnvärt. För vem har till exempel inte någon gång sagt att de ska hem 
och ”ladda batterierna” i samband med ledighet. Även om vi använder oss av klyschor får vi 
känslan av att det inte är något som vi gärna pratar högt om. Istället anser vi att det är ett allmänt 
accepterat fenomen, något vi helt enkelt bara gör.  
 
Ordet klyscha uppfattar vi har en negativ laddning vilket får oss att bli nyfikna på vad begreppet 
egentligen står för. Enligt Nationalencyklopedin (2009) är klyscha en sliten fras, eller ett tomt 
språklig uttryck. Med det här som bakgrund kan vi förstå att det inte är så konstigt att vi inte 
pratar högt om att vi använder oss av dem. För vem vill bli ihågkommen som en person som har 
ett tomt och slitet språk? Samtidigt gör ju det här klyschornas popularitet ännu märkligare, varför 
vill vi använda tomma uttryck när vi kommunicerar?  
 
Även inom management upplever vi att det finns vissa uttryck som är populära och som ledarna 
frekvent använder. Dessa uttryck är ofta metaforer och ett exempel på ett uttryck som vi anser är 
vanligt att ledare använder när de förklarar att de ha mycket att göra är: ”Många bollar i luften”. 
En metafor syftar alltså till att genom en känd liknelse förklara och skapa förståelse kring en 
okänd situation, de bygger således på bildliga liknelser (Carlander, 2008). Ohlsson och Rombach 
(2006) menar dock att metaforer inte har något evigt liv, men de förblir levande så länge de är 
uttrycksfulla och ger de rätta associationerna. Metaforer som har förlorat, eller håller på att 
förlora sin kraft, kan betraktas som trötta, sovande, stelnande, fossiliserade, frusna, döda och i 
vissa fall till och med begravda.  
 
Vad har då metaforer och klyschor för samband? Jo, en sliten metafor förvandlas till en klyscha 
(Lindquist Grinde, 2008). En klyscha behöver dock inte enbart vara en sliten metafor, det kan 
även vara ett icke-bildligt uttryck som använts så frekvent att det förlorat sin kraft och därmed 
blivit en klyscha1. Med det här som bakgrund vill vi undersöka hur ledarna i sitt arbete förhåller 
sig till uttryck, klyschor. Utgör de ett kraftfullt redskap? Är ledarna medvetna om att en metafor 
faktiskt kan slitas ut, bli en klyscha och då förlora sin kraft?  
 

2.3 Problemdiskussion  
 
Vi upplever att många ledare idag gärna använder sig av metaforer vitt och brett för att beskriva 
sin ledarstil. Som vi tidigare nämnt, tenderar samma metaforer att återkomma gång på gång vid 
intervjuer med olika ledare. Vi har hört uttrycken så pass många gånger att vi numera betraktar de 
här metaforerna som klyschor. Frågan är nu om ledarna betraktar metaforerna på samma sätt som 
vi. Om så är fallet, varför används uttrycken fortfarande? Eller kan det vara som så att vi ser dem 
som slitna metaforer men att de för ledarna fortfarande är högst levande?  
 

                                                 
1 Viveka Adelswärd språkvetare och professor vid Linköpings Universitet, telefonintervju den 20 april 2009. 
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När uttrycken vid tidigare intervjuer kommit på tal, har ledarna enbart pratat om dem i positiv 
bemärkelse. Vi anar att ledarna endast har visat upp den ena sidan för oss, den sidan som de anser 
låter bra. Det här för våra tankar vidare. Det borde även finnas en begränsning i uttrycken, vilket 
rimligtvis är den sidan som ledarna inte väljer att visa upp för oss. Varför gör de inte det? Kan det 
vara så, att om de skulle avslöja begränsningarna förlorar uttrycken sin attraktionskraft? 
 
Vi får också känslan av att de inte alltid reflekterar över sitt val av metaforer, utan att de helt 
enkelt tar den metafor som de förväntas välja. Vi menar att en konsekvens av det här kan tänkas 
vara att det uppstår svårigheter att applicera den valda metaforen på sin egen ledarstil och 
verksamhet. Gareth Morgan belyser denna problematik genom följande uttalande: 
 
”Teorier om ledning och organisation tenderar att ”sälja” de positiva aspekterna av en metafor, samtidigt som man 
bortser från de begräsningar och skevheter den skapar. De positiva insikterna är emellertid attraherande, vilket är 
anledningen till att synsättet ifråga får en trogen supporterskara och blir dagens trend. Men när chefer konkret ska 
tillämpa dessa insikter, visar det sig ofta att verkligheten är betydligt mer komplicerad än vad metaforen låter 
påskina.” 
(Morgan, 1999, s.384)  
 
Ovanstående citat stärker vår uppfattning om att användningen av metaforer är dels mer komplex 
än vad som framkommer när vi talar om dem och dels att vissa metaforer förekommer oftare än 
andra. Våra tankar kring ämnet har resulterat i följande forskningsfrågor. 
 

2.4 Forskningsfrågor  
 

• Hur och varför använder ledare klichéer i sitt ledarskap?  
• Vad säger egentligen managementklichéerna? 
 

2.5 Syfte 
 
Syftet med vår uppsats är inte att komma fram till huruvida klyschor är bra eller dåliga, det är 
alltså inte frågan om vad som är rätt eller fel. Istället är vår avsikt att skapa en berättelse som 
beskriver managementklichéer på ett sådant sätt att det väcker nyfikenhet hos läsaren. Vi vill att 
läsaren ska lockas till reflektion och se managementklichéernas funktion och innebörd ur ett nytt 
perspektiv.  
 
Det beskrivande syftet används för att skildra det förflutna men också de förhållanden som 
existerar nu (Andersen, 1998). Vi kommer dock inte att skildra det förflutna utan istället inriktar 
vi oss på att återge nutiden genom att skapa en berättelse kring ledarnas tankar om uttryck. Det 
förstående syftet handlar om att se de bakomliggande krafterna och har koppling till 
hermeneutiken (ibid). Genom vår studie önskar vi bidra med ökad förståelse kring uttrycken. Ett 
förklarande syfte bygger på frågan varför blev det på följande vis (ibid). Vi har för avsikt att hitta 
en möjlig förklaring till varför ledarna använder uttryck som kan uppfattas som klyschor i sitt 
arbete. Vår uppsats kommer härmed ha ett beskrivande, förstående samt ett förklarande syfte. 
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2.6 Avgränsning  
 
Eftersom metaforer inom organisationer är många till antalet om inte än oändliga, har vi i första 
hand valt att fokusera på de tre uttrycken, metaforerna; ”arbeta med öppen dörr”, ”högt i tak” 
samt ”frihet under ansvar” i vår uppsats, med reservation för att andra begrepp kan dyka upp. Vi 
har dessutom gjort en avgränsning som innebär att vi enbart kommer att lyssna till ledarnas syn 
på klichéerna, det vill säga vi kommer inte att intervjua de anställda för att få deras syn på saken.  
 
Vidare har vi begränsat det empiriska materialet till att innefatta fem ledares synpunkter kring 
ämnet. Att intervjua fler anser vi inte skulle vara rimligt med tanke på den tidsram som ställts till 
förfogande för den här uppsatsen. Då vi har valt att återge intervjuerna i berättelseform upplever 
vi att materialet dessutom skulle bli allt för omfattande och risken att varje intervju får för lite tid 
till analys och tolkning ökar. Varför har vi då inte valt att intervjua mindre än fem ledare? Färre 
ledare upplever vi skulle begränsa berättelsens styrka. För att ytterligare avgränsa det empiriska 
materialet har vi valt att endast studera vad ledarna anser om klichéer i nuläget, vi kommer alltså 
inte följa dem över tiden och se hur deras tankar kring dem kommer att utvecklas.  
 
Inför valet av vilka fem ledare som vi ville intervjua, valde vi att begränsa sökområdet till 
Sjuhäradstrakten. För att inte riskera att ledarnas svar färgades av företagskulturen ville vi inte att 
alla fem skulle arbeta på samma företag. Då vi inte heller upplever att klyschor är 
branschspecifika har vi valt ledare från olika branscher. Av de fem ledare vi intervjuat är tre 
stycken män och två stycken kvinnor, på grund av att vi inte enbart ville ha det ena könets syn på 
saken. Samtliga ledare vi intervjuat har anknytning till företagets marknadsavdelning och har 
flera års erfarenhet av att arbeta som chef.   
 

2.7 Disposition 
 
Som ni säkert redan har märkt följer den här uppsatsen till viss del inte vad som brukar betraktas 
som de traditionella ramarna för uppsatsskrivning. Återgivelsen av det empiriska materialet har ni 
redan tagit del av genom vår berättelse om de två små trollen Ester och Yster. Motiveringen till 
varför vi valde att presentera materialet i form av en berättelse finner ni dels i metodkapitlet och 
dels i teorikapitlet. Efter teorikapitlet följer en reflektion som motsvarar de traditionella kapitlen 
analys, slutdiskussion och slutsats. Anledningen till att vi valde att slå ihop dessa tre kapitel till 
ett som vi valt att kalla för reflektion har med uppsatsens syfte samt vårt val av metod att göra. 
Syftet är inte att komma fram till huruvida klyschor, uttryck, är rätt eller fel, det vill säga inte 
komma fram till en absolut sanning utan att istället inspirera läsaren till att se uttrycken på ett nytt 
sätt. På grund av det här valde vi att lyfta fram ämnet på ett sådant sätt att läsaren själv ges 
möjlighet att skapa sig en egen uppfattning i frågan. 
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3. Metod och genomförande 
 

I följande kapitel kommer vi att redogöra för vårt metodologiska ställningstagande, hur vi ser på 
världen och vad som utgör kunskap. Vi kommer även att beskriva hur vi samlat in och behandlat 
det empiriska materialet. 

 

3.1 Metodologiska ställningstaganden 
 
Inom vetenskapsteorin finns det framförallt två paradigm som styr; positivism och tolkande. 
Varje paradigm utgör en bestämd vetenskapssyn som sedan genomsyrar hela forskningen. Vår 
verklighetsuppfattning påverkar vårt arbete i rollen som forskare och det är därför viktigt att välja 
vilket perspektiv som studien skall bedrivas ur. (Patel & Tebelius, 1987). 
 

3.1.1 Positivism  
 
Positivism utgår ifrån att världen är fysisk (Jacobsen, 2002). Det innebär att vetenskaplig 
kunskap endast utgör kunskap om den kan styrkas empiriskt. Uppskattningar och antagande 
ersätts således med mätningar där syftet är att ge tillförlitlig kunskap. Saker ska kunna förklaras 
med orsak och verkan och det som söks är lagbundenheter. (Wallén, 1996). Det finns bara en 
sanning (Patel & Tebelius, 1987). Upprepade mätningar under samma förutsättningar ska ge 
samma resultat varje gång. Forskarens roll vid tillämpningen av den här metoden är objektiv, det 
vill säga utomvetenskapliga värderingar får inte påverka. Nackdelen med teorin är att den inte har 
förmågan att kunna användas vid undersökning av exempelvis känslor eftersom de inte är 
objektivt mätbara. (Wallén, 1996). 
 

3.1.2 Hermeneutik 
 
Hermeneutiken bygger istället på tolkning och skiljer sig på så sätt från positivismen. Tolkningen 
kan tillämpas på områden som exempelvis symboler, texter men också handlingar och 
upplevelser. Syftet är att få en djupare förståelse, vi söker kvalité och inte kvantitet som 
föregående metod förespråkade. (Wallén, 1996). Den tar hänsyn till vår tidigare kunskap och 
erfarenhet, det vill säga vår förförståelse och forskaren får därmed en subjektiv roll. 
Förförståelsen ses endast som en del och utgör därmed startpunkten för sökandet av helheten i 
enlighet med den hermeneutistiska cirkeln. (Ödman, 1979). I takt med att vår förståelse ökar 
leder det till att vi ställer nya frågor, vår nyvunna kunskap hjälper oss med andra ord att se den 
tidigare kunskapen på ett nytt sätt. Den här processen innebär att vi växlar fram och tillbaka 
mellan ett del- och helhetsperspektiv. (Wallén, 1996).  
 
I vår uppsats har vi valt att använda oss av det hermeneutistiska synsättet då vi inte är ute efter att 
hitta en absolut sanning, ett rätt eller fel. Ledares uppfattning och användning av 
managementklichéer är inget fysiskt som går att mäta då det rör sig imaginära föreställningar som 
vi människor själva uppfunnit. Att genomföra kvantitativa studier skulle visserligen kunna ge 
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svar på frågor som hur många procent av ledarna som använder sig av uttryck, klichéer, men det 
är inte det som är avsikten med den här studien. Istället undersöker vi hur och varför de använder 
sig av de här, det är den djupare förståelsen som vi söker. Vår förförståelse i det här fallet utgörs 
av den kunskap som vi fått om uttrycken vid våra tidigare samtal med ledare under våra år vid 
Högskolan i Borås. Syftet med uppsatsen är att skapa en reflektion som leder till en ökad insikt 
hos läsaren. Den här uppsatsen upplever vi dock bara innebär början på resan i den 
hermeneutistiska cirkeln, både vad det beträffar vår egen- men också läsarens del.   
 

3.2 Vetenskapligt förhållningssätt 
 
Ytterligare ställningstagande som är viktiga att göra är vilken verklighetsuppfattning samt syn på 
kunskap vi har. Ontologin behandlar verklighetsuppfattningen medan epistemologin tar upp 
kunskapsuppfattningen. (Starrin & Svensson, 1994). 
 

3.2.1 Ontologi 
 
Ontologi handlar om hur vi ser på världen, det vill säga vilken verklighetsuppfattning vi har. Det 
här är en fråga som filosofer har diskuterat under en lång tid utan att kunna enas om ett svar. 
(Jacobsen, 2002). Det finns två olika uppfattningar inom ontologin; idealism samt relativism. 
Idealismen utgår ifrån att världen är icke-materiell, det vill säga den är av andlig karaktär. 
Realismen ser istället världen som fysisk, den har ett objektivt förhållningssätt som innebär att 
den är oberoende av det mänskliga tänkandet. (Starrin & Svensson, 1994). Vi uppfattar världen 
enligt idealismen eftersom klichéer är beroende av det mänskliga tänkandet.  
 

3.2.2 Epistemologi 
 
Epistemologi berör hur vi ser på kunskap, vad som är giltig kunskap. Även här finns det två olika 
inriktningar; rationalism samt empirism. Rationalism bygger på förnuftsbaserad kunskap, det vill 
säga kunskapen är beroende av vårt medvetande. Empirism vilar istället på erfarenhetsgrundad 
kunskap som innebär att det finns en sann verklighet där kunskap uppstår genom varseblivningar 
av omvärlden. (Patel & Tebelius, 1987). Vår inställning till kunskap överrensstämmer med 
rationalismen eftersom klichéer inte är något fysiskt som går att mäta utan istället är beroende av 
det mänskliga medvetandet. 
 

3.3 Forskningsansats 
 
Med utgångspunkt från vårt syfte har vi valt att använda oss av en abduktiv metod. Abduktion 
syftar till att tillföra nya moment för att på så sätt leda till ökad förståelse. Förutom den här 
metoden finns det två andra metoder att tillgå, deduktion och induktion. Deduktion utgår från en 
generell regel (teori) för att förklara det enskilda fallet, förklaringen i sig tillför dock inte 
någonting nytt utan bekräftar endast tidigare kunskap. Induktion fungerar tvärt om då den utgår 
från flera enskilda fall för att hitta en allmän sanning. Abduktion kan beskrivas som en 
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kombination av de båda metoderna eftersom den utgår från empirin samtidigt som teorin fungerar 
som inspirationskälla för att finna nya mönster som leder till ökad insikt. En parallell kan dras till 
hermeneutiken då processen påminner om den hermeneutistiska cirkeln. (Alvesson & Sköldberg, 
1994). 
 
Enligt Rolf Johansson (2000) innehåller abduktion ett moment av gissningar och han hänvisar till 
litteraturens detektivromaner. Här finns ett brott och en mängd ledtrådar och det är detektivens 
uppgift att rekonstruera vad som hänt för att finna en möjlig lösning. Metoden bygger på de tre 
komponenterna resultat, regel och fall. Resultatet utgörs av ett förvånande faktum som vi ställs 
inför (brottet) där regeln blir våra gissningar (ledtrådar) med vars hjälp vi kan skapa ett möjligt 
fall (lösningen). Utgångspunkten i den här metoden är alltså en gissning vilket ibland kräver ett 
kreativt inslag, något som samtidigt medför det finns en risk för misstag. Efter processen framstår 
det faktum som tidigare förvånat oss nu som självklart. I vårt fall är vi inte ute efter en absolut 
sanning, istället söker vi efter ett resultat. Vi upplever att managementfältet idag är fullt av 
klichéer som syftar till att tala om hur ledare ska agera för att bli framgångsrika. De här 
klichéerna menar vi skulle kunna ses som ledtrådar, men frågan är om alla är sanna? Kan det 
kanske vara så att det finns falska ledtrådar som ”hemsöker fältet”? Genom den här metoden 
tillåts vi göra gissningar, gissningar som kanske dock inte visar sig vara korrekta. Skulle så dock 
vara fallet är vi inte ledsna för det eftersom vårt bidrag då istället kan ses som en hjälp till att 
avfärda ännu en falsk ledtråd i denna stora ”klichéedjungel”. Oavsett utfall kommer 
förhoppningsvis vår gissning att leda till reflektion och ökad förståelse kring klichéer.  
 

3.4 Kvalitativ och kvantitativ metod 
 
Vid insamlandet av empiri finns det två olika metoder att tillgå, kvantitativ och kvalitativ metod. 
Metoderna behandlar olika typer av data men bör inte ses som varandras motsatser utan snarare 
som två ytterpunkter på en skala. (Jacobsen, 2002).  
 
Den kvantitativa metoden behandlar ”hårda data”, som mäts och utvärderas. Det vanligaste sättet 
att samla in kvantitativ data på är genom frågeformulär med fasta svarsalternativ, vilket innebär 
att informationen på förhand är mycket strukturerad. (Ibid). Den kvantitativa metoden präglas av 
liten flexibilitet på grund av att frågeformulären är fasta och kan inte ändras när datainsamlingen 
är slutförd. Här får forskaren endast svar på det den frågar efter och viktig information kan på så 
sätt förbises. (Johannessen & Tufte, 2007).   
 
Den kvalitativa metoden ses som mer öppen och här sker oftast datainsamlingen genom ett 
samtal. Forskaren ställer öppna frågor till den som intervjuas och han eller hon får själv 
formulera svaren. Insamling av data på det här viset ger mer detaljerade beskrivningar av 
fenomenet och materialet forskaren har att arbeta med blir på så sätt ”fylligare”. (Ibid). Här är 
inte insamlingen av information strukturerad till att börja med, utan först efter intervjun delas 
informationen in i olika kategorier och variabler som knyts till varandra (Jacobsen, 2002).  
Forskaren utgår ofta från en intervjuguide men den finns mest till som stöd under intervjun. 
Forskaren kan här ställa följdfrågor och följa upp intressanta teman som kan komma upp under 
samtalet. (Johannessen & Tufte, 2007).  
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3.4.1 Motivering till vald datainsamlingsmetod 
 
Vi har använt den kvalitativa metoden när vi samlade in det empiriska materialet till vår uppsats. 
Vi ansåg att den här metoden var mest lämplig med tanke på att vi valt att inta en subjektiv 
forskarroll i enlighet med det tolkande synsättet. Vi ville inte skicka ut en enkät till de ledare vars 
synpunkter vi ville studera eftersom deras svar då kunde bli styrda. Vi kände därför att den 
kvalitativa metoden med öppna frågor kunde ge både oss och ledarna en större flexibilitet. Den 
här metoden kräver mycket mer tid jämfört med den kvantitativa vilket kan ses som en 
begränsning. Vi anser dock att insamlingen av det empiriska materialet enligt den kvalitativa 
metoden ger oss mer sanningsenliga svar samt fylligare material att arbeta med. Jacobsen (2002)  
menar att den kvalitativa metoden är bra att använda då vi är intresserade av att skapa mer klarhet 
i vad som ligger i ett begrepp eller fenomen. Eftersom vårt syfte med uppsatsen är att ta reda på 
hur fem olika ledare förhåller sig till managementklichéer anser vi att det är denna metod som väl 
överrensstämmer med vårt syfte. Ytterligare en anledning till vårt val av metod är att den lägger 
stor vikt vid detaljer, nyanser och att den ser varje person som intervjuas som unik (Ibid). Det 
faktum att vi faktiskt har träffat de olika ledarna ansikte mot ansikte anser vi är till vår fördel 
eftersom vi fått möjligheten att inte bara lyssna till vad de har sagt utan även kunnat läsa av och 
tolka deras kroppsspråk. Det här upplever vi har varit till en stor hjälp för oss när vi författat vår 
berättelse utifrån den narrativa metoden. 
 
Enligt Jacobsen (2002) har den kvalitativa metoden ytterligare en fördel då den lämnar utrymme 
för oväntade händelser. Det här upplevde vi som positivt eftersom det var just de oväntade 
händelserna som bidrog till att berika vår berättelse i syfte att öka förståelsen. Nackdelen med 
metoden menar Jacobsen (2002) är att informationen som ges vid intervjuerna lätt blir 
ostrukturerad och därmed också mer svårtolkad. Det här har vi dock inte sett som ett hinder utan 
snarare som inspiration och en hjälp i vårt arbete att försöka belysa managementklichéerna på ett 
nytt sätt. 
 

3.4.2 Intervjumetod 
 
Då vi valt att använda oss av den kvalitativa metoden när vi samlat in vårt empiriska material 
förberedde vi oss innan intervjuerna på så sätt att vi utformade ett antal frågor. De här frågorna 
fungerade sedan som en intervjuguide för oss under själva intervjuerna. Frågorna var av öppen 
karaktär så att ledarna själva fick möjlighet att formulera svaren så som de önskade. På det här 
sättet kunde vi ställa följdfrågor och ledarna fick utrymme att sväva ut och göra de utläggningar 
de ville. De intervjufrågor vi använde som intervjuguide finner ni i bilaga 1. Samtliga intervjuer 
ägde rum på respektive ledares företag och de varade i cirka en timme. Under samtliga intervjuer 
antecknade vi svaren men använde oss också av en diktafon för att fånga upp tonfall i svaren 
samt för att få fylligare material att arbeta med. Tyvärr hade vi inte tillgång till en diktafon under 
första intervjun, utan där har vi istället tvingats lita på de anteckningar vi förde. Vi valde att 
skriva rent de här anteckningarna så fort vi kommit hem, för att inte förlora de inttryck vi fått 
under intervjun vad det beträffade tonfall, vad som sades samt kroppsspråk.      
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3.4.2 Metod vid urval av respondenter 
 
Vi har genomfört ett bekvämlighetsurval, som tillhör kategorin icke-sannolikhetsurval när vi 
valde respondenter till den här studien. Ett bekvämlighetsurval innebär att de respondenter som 
väljs är de som har möjlighet att medverka i studien efter att de blivit tillfrågade. Nackdelen med 
den här metoden är att statisk representativitet inte kan uppnås då alla enheter i en population inte 
har samma chans att komma med. Fördelen med metoden är att djupa och poängfulla insikter 
gällande studiens ämne kan komma fram vilket gör att den är lämplig vid kvalitativa studier. 
(Christensen et al. 2008). Vi valde den här metoden eftersom syftet med vår studie är att få 
djupare insikt gällande uttryck och klyschor samt uppmana till reflektion, inte att komma fram till 
en absolut sanning. 
 

3.5 Behandling av empiriskt material enligt den nar rativa metoden 
 
I vår uppsats har vi valt att använda oss av den narrativa metoden när vi behandlat och redovisat 
det empiriska materialet. Tillvägagångssättet för användning av den narrativa metoden inleds 
med att berättelser från fältet samlas in. Berättelserna kan bestå av siffror eller ord, vara skrivna 
av forskare eller icke-forskare. Det viktiga är inte formen utan tyngdpunkten ligger i att tolka, 
analysera samt dekonstruera det valda materialet. Nästa steg blir därefter att utifrån delarna och 
författa en ny text som stödjer tolkningen. Vid det här momentet är det viktigt att ta hänsyn till 
polyfonin, det vill säga att världen består av flera röster och att det därmed inte kan finnas endast 
en berättelse. (Czarniawska, 1999). Vi har valt att rekonstruera det empiriska materialet genom 
att författa en berättelse där vi har placerat fenomenet och respondenterna i en fiktiv värld, 
trollens värld. Vi är medvetna om att det här sättet att återge det empiriska materialet kan 
upplevas sticka ut, eftersom det skiljer sig från vad som betraktas som ”normalt” vid författandet 
av en uppsats. Anledningen till att vi valde att göra på det här sättet är på grund av att den 
narrativa metoden säger att vi inte ska tala om för praktikerna vilken väg de ska gå, utan endast 
ge dem en bra story.  Det är därmed upp till läsaren att avgöra berättelsens sanningshalt. Vår 
uppgift är att ge läsaren ett material att reflektera kring, inte att agera domare (Czarniawska, 
1999).  
 
Genom den här metoden har vi fått möjlighet att bryta ner och analysera ledarnas berättelser för 
sedan kunna skapa en ny. Vårt syfte är, som framgått sedan tidigare, att skapa reflektion och 
genom berättelsens hjälp hoppas vi att nå ut till läsaren på ett sätt som väcker en nyfikenhet och 
vilja att läsa vidare. Utifrån egen erfarenhet som grundas på andra narrativa texter vi tagit del av, 
anser vi att den här metoden är lätt att ta till sig som läsare. Vi upplever att starka narrativa texter 
är skrivna på ett sådant sätt att läsaren påbörjar en reflektion utan att det krävs någon större 
ansträngning, det vill säga det är svårt att förbli oberörd efter avslutad läsning. Då vi i berättelsen 
återgett våra respondenters åsikter kring ledarskap och klyschor har vi, för att inte hänga ut 
någon, valt att inte benämna ledarna med deras riktiga namn utan istället använt oss av 
figurerade. 
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3.6 Studiens giltighetsanspråk 
 
Validitet innebär att forskaren försöker se till att det som han eller hon mäter det som är avsett att 
mätas (Patel & Tebelius, 1987). Om vi ser på de begränsningar som den kvalitativa metoden har 
med avseende på giltighetsanspråk innebär det att validiteten inte kan understyrkas med siffror 
(Gunnarsson, 2009-03-07). I den kvalitativa metoden används begreppet rimlighet istället för 
validitet när studiens överensstämmelse ska undersökas (Patel & Tebelius, 1987). Den studie vi 
har genomfört kommer att gälla i nuläget, våren 2009. Hänsyn måste tas till att de resultat vi fått 
fram är genom fem olika ledares berättelser, vilket innebär att resultaten endast är giltiga för den 
situationen. Det som sagts av ledarna gäller för dem och resultatet går inte göras allmängiltig, 
vilket inte heller är vår avsikt. Vi vill också poängtera att det är viktigt att komma ihåg att den här 
uppsatsen är vår tolkning av klyschor och de funktioner de kan tänkas fylla. 
 
Reliabilitet syftar på studiens tillförlitlighet, det vill säga hur pålitliga mätningarna är. I den 
kvalitativa metoden används begreppet trovärdighet istället för reliabilitet när studiens pålitlighet 
ska avgöras. (Patel & Tebelius, 1987). Vår studie bygger på de fem ledarnas uppfattningar om 
managementklichéer och eftersom vi handskas med människor och inte siffor kan vi inte 
garantera att ledarna har svarat helt ärligt på våra frågor, vilket gör att svarens pålitlighet kan 
vackla. Jacobsen (2002) menar att personer tenderar att lättare kunna prata om känsliga frågor 
ansikte mot ansikte än via telefon. Han menar även på att det är lättare för en person att ljuga i 
telefon än om samtalet sker ansikte mot ansikte. (Jacobsen, 2002). Med det här som bakgrund 
valde vi att intervjua ledarna via ett personligt möte på deras respektive kontor för att öka svarens 
reliabilitet 
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4 Teoretisk referensram 
 

I följande kapitel redogör vi för vår teoretiska referensram. De nedan presenterade teorierna har 
vi använt som inspirationskälla och ligger till grund för den tolkning vi gjort av det empiriska 
materialet samt vår avslutande reflektion.  

 
 

4.1 Motivering till valda teorier 
 
Czarniawska (1999) anser att berättelser har en stor betydelse när information ska förmedlas 
vidare och att berättelser därmed fyller en viktig funktion i organisationer. Även författaren Skott 
(2004) tar upp betydelsen av berättelsen i sin bok ”Berättelsens praktik och teori - narrativ 
forskning i ett hermeneutiskt perspektiv”. Som vi tidigare nämnt i metodkapitlet har vi valt att 
använda oss av den narrativa metoden för att bearbeta samt presentera det empiriska materialet, 
det narrativa utgör en central funktion i vår analys. Vi har därför valt att inleda vårt teorikapitel 
med att ge en mer ingående förklaring till det narrativa begreppet samt betydelsen av berättelser. 
I samband med det här teoriavsnittet kommer vi även att presentera de två begreppen plot samt 
polyfoni lite närmare, då de enligt Czarniawska (1999) utgör två centrala inslag vid författandet 
av en berättelse.  
 
För att kunna bringa en större klarhet i huruvida de uttryck som vi har stött på är klyschor eller ej 
har vi därför valt att ägna den nästkommande delen av vårt teorikapitel åt att på ett djupare plan 
redogöra för de två begreppen metafor samt klyscha. Här sker en presentation av hur de hör ihop, 
samt användningen av dem. Stålhammar (1997) menar att de båda begreppen har en tydlig 
koppling på så sätt att en klyscha kan ses som en metafor som förlorat sin kraft. Även 
Czarniawska (1993) tar upp det här men väljer då istället att använda begreppet plattityd.  
 
Avslutningsvis behandlas begreppen icke-kommunikation samt institutionalisering. Ödeen (1988) 
menar att icke-kommunikation är ett fenomen som uppträder när åhörarna, publiken, redan vet 
vad ledaren kommer att säga vilket får till följd att de inte kommenterar eller reflekterar över vad 
de hör. Vi anser att den här teorin är relevant att ta upp då den ger en intressant infallsvinkel 
gällande den inställning vi fått till uttrycken genom våra studieår på Högskolan i Borås. Att något 
sker på ett visst sätt utan att det ifrågasätts, det vill säga det ses som allmänt accepterat, kan också 
benämnas som att det har blivit institutionaliserat (Furusten, 2007). Det här begreppet anser vi är 
betydelsefullt att ta upp eftersom det ger en ökad insikt samt en möjlig förklaring till varför 
ledare i olika organisationer tenderar att göra vissa saker samtidigt.  
 
För att stärka den teoretiska referensramens tillförlitlighet har vi valt att använda oss av ett flertal 
författare vid beskrivning av respektive teori, dock med undantag från teorin om icke-
kommunikation. De författare vi har använt oss av har dessutom gjort grundliga undersökningar 
inför författande av sin text genom att kunna uppvisa en utförlig referenslista.  
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4.2 Det narrativa 
 
Ordet narrativ betyder berättande och med det menas en text som framställer olika händelser i ett 
verkligt eller icke verkligt förlopp och i tidsordning (Nationalencyklopedin, 2009). Barbara 
Czarniawska (1999) tar upp i sin bok ”Writing management- organization theory as a literary 
genre” begreppet narrativ kunskap. Begreppet har koppling till vad Jerome Bruner kallar 
”narrativ förståelse” och skiljer sig från den så kallade logo-vetenskapen, som bygger på den 
logiska typen av faktapresentation. Tidigare ansågs logo-vetenskapen vara det enda legitima 
sättet för att producera giltig kunskap.  
 
Carola Skott (2004) menar att narrativ forskning kommer från de latinska orden, narro berätta 
och gnarus vetande. Den undersöker berättandets villkor och berättelsens struktur och innehåll. 
Den huvudsakliga drivkraften för narrativ forskning är att tolka för att förstå. Berätta, lyssna, 
transkribera och tolka är demisioner i denna process. Skott (2004) menar också att det finns 
många skäl till varför vi berättar. Vi vill återuppliva det förflutna och dela känslor och 
erfarenheter med varandra. Vi använder också berättelser för att leva våra vardagliga liv, förstå 
vad som händer samt undersöka olika handlingsalternativ. ”Vi är ständigt sysselsatta med att 
genom narrativ kommunikation skapa berättelser om våra liv” (Skott, 2004 s. 10).  
 
Idag har berättelsen fått ett allt större utrymme inom organisationsforskning, vilket kommer till 
uttryck på tre olika sätt; ”organisationsforskningen omskrivs i form av en sagoliknande 
berättelse”, ”organisationsforskaren samlar organisationsberättelser” och ”organisations-
forskningen ser det organisatoriska livet som ett berättelsemakande samt organisationsteori som 
berättelsetolkande ansatser” (Czarniawska, 1997, s. 135). Berättelser utgör en naturlig form för 
att kommunicera inom organisationer (Czarniawska, 1997). De kan användas för att producera 
generaliseringar och djupa insikter utan att hävda att de är absoluta sanningar. Det är dock läsaren 
som avgör om generaliseringarna gäller eller ej, inte textens författare. Berättelsen används för att 
förmedla ett budskap och den ligger väldigt nära de empiriska fallstudierna. (Czarniawska, 1999). 
 
Czarniawska (1999) menar att det narrativa har en bättre förmåga att fungera som en brygga över 
gapet som finns mellan teori och praktik jämfört med mer vetenskapliga texter såsom teorier. 
Organisationer tenderar, i sin vilja att bli så moderna som möjligt, att ignorera berättelser som ett 
sätt att få kunskap om organisationen. Trots det här menar Czarniawska (1999) att 
kunskapsöverföringen inom organisationer ändå till stor del sker genom spridning av berättelser. 
Fördelen med det narrativa är enligt henne att i berättelser sammanställs händelser som relateras 
till konkreta situationer och mänskliga projekt, vilket möjliggör djup förståelse. På så sätt skiljer 
de sig från den traditionella forskningen som istället använder sig av listor där händelserna 
presenteras i kronologisk ordning utan något kausalt eller intentionellt samband som binder dem 
samman. (Czarniawska, 1999). 
 
Czarniawska (1999) menar att vi nu lever i ett litterärt samhälle där det finns en obegränsad och 
mycket varierad mängd av skriftliga källor. Idag finns mycket information lagrad på datorn vilket 
gör att människan endast lägger det som är av social betydelse på minnet. För att den muntliga 
traditionen ska kunna leva vidare är det viktigt att vi använder oss av berättelser och inte enbart 
teknologin när vi vill förmedla eller lagra kunskap. Skott (2004) framhåller även att vi ibland 
läser berättelser för att fly livet, men vi kan också läsa eller lyssna på dem för att förstå det bättre. 
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Syftet med att berätta är inte först och främst att återge en exakt händelse utan att förmedla ett 
försök till förståelse.  
 
Organisationer består av berättelser och organisationsforskare tvingas hela tiden att tolka dessa 
(Czarniawska, 1999). Berättelserna från fältet kan uppträda i många olika former, både muntligt 
men också skriftligt, genom siffror och ord skrivna av såväl forskare som ickeforskare. Vilken 
form berättelsen har spelar inte så stor roll utan organisationsforskarens uppgift är att först läsa, 
det vill säga ”lyssna på vad organisationen säger” för att sedan skriva en reflektion kring det, 
alltså ”prata om organisationens beteende” i en nykonstruerad text. (Ibid). För att förtydliga 
situationen gör Czarniawska (1999) en liknelse med en byggarbetsplats. Snickarna är praktikerna 
som bygger huset, forskarens uppgift är att inspektera konstruktionen vilket sker genom 
reflektion som innebär att en ny text framställs. Czarniawska (1999) poängterar att forskarens roll 
inte är att tala om för praktikerna hur de ska agera utan istället är uppgiften att skriva en bra story. 
I en stark berättelse är händelserna dess fakta och poängen är dess teori. En berättelse som saknar 
poäng blir meningslös och fyller därmed inte sin funktion. En berättelse utan poäng blir lika 
meningslös som en fältreporter som är oförberedd och inte känner till faktan. (Czarniawska, 
1999).  
 

4.2.1 Plotten 
 
För att en berättelse ska vara attraktiv och poängfull måste den innehålla en så kallad plot. 
Genom ploten skapas ett kopplingsmönster mellan händelserna i berättelsen och de utgör nu 
istället en meningsfull helhet. (Czarniawska, 1999). Skott (2004) menar att när vi lyssnar till en 
berättelse eller försöker förstå en handling fokuserar vi på det centrala elementet vilket är ploten, 
eller om det översätts till svenska, intrigen. Ploten, eller intrigen är det som gör handlingen 
förståelig, den håller samman förhållandena, det är helt enkelt den som skapar berättelsen 
innebörd (Skott, 2004).  
  
Plotten förklarar varför saker händer. Utan plot är det fortfarande en historia men det saknas ett 
meningsfullt samband mellan händelserna, de följer endast en kronologisk ordning. 
(Czarniawska, 1999). Exempel på en berättelse utan plot är: ”Företaget led av mycket stora 
förluster”, ” VD:n tvingades avgå” (Czarniawska, 1999, s. 14). Czarniawska (1999) menar att de 
här två meningarna inte säger någonting när de presenteras var och en för sig. Genom att 
meningarna plottas skapas ett orsakssamband och meningarna får en förklaring, exempelvis: 
”Som ett resultat av företagets mycket stora förluster tvingades företagets VD att avgå” 
(Czarniawska, 1999, s. 15). När händelserna kopplas ihop på detta sätt benämner Czarniawska 
(1999) att de har transformerats.  
 
För att en plot ska vara möjlig i en berättelse måste de fem elementen; akt, agent, scen, medel 
samt syfte finnas med. De måste dessutom samverka med varandra för att det ska bli en stark 
berättelse. För att en handling ska kunna betraktas som en handling krävs det att det finns en akt 
som utförs av en agent på en scen genom ett medel för ett syfte. Metoden går ut på att skapa en 
stark historia där berättelsens kraft inte bestäms av sanningshalten utan av plotten. (Czarniawska, 
1999). För att belysa plottens betydelse drar Czarniawska (1999) en parallell till 
detektivromanen. Hon menar på att en deckare utan plot skulle vara detsamma som att redan på 
första sidan avslöja vem som har blivit mördad, av vem, hur och varför. Hon menar att det vore 
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osannolikt att skriva på det här viset eftersom historien blir meningslös, allt av värde är redan 
avslöjat. Med det här exemplet vill Czarniawska (1999) påminna om plottens betydelse i en 
berättelse eftersom hon upplevt att organisationsstudier tenderar att missa den.  
 

4.2.2 Polyfoni  
Polyfoni betyder flerstämmighet och det var en berömd rysk kritiker vid namn Bachtin som 
myntade begreppet. Begreppet används för att visa på att det i en berättelse kan urskiljas flera 
röster. (Skott, 2004). Czarniawska (1999) menar att människan länge har sökt efter det perfekta 
språket som kan förstås och talas av alla. Hon exemplifierar det här med hjälp av historien om 
Babels torn. Den handlar om hur människan försökte bygga ett högt torn, ett torn som skulle nå 
ändå upp till himmeln. Gud straffade dock människan genom att förstöra språket. Tidigare hade 
alla talat samma språk men nu gav han dem olika språk vilket ledde till att de inte kunde 
kommunicera med varandra längre och därmed blev det omöjligt att bygga vidare på tornet. Från 
den dagen har människan sökt efter det förlorade språket men inte lyckats hitta det. Enligt 
Czarniawska (1999) finns det därmed inte en sann röst, alltså ett perfekt språk. 
 
Polyfoni är viktigt att ta hänsyn till när organisationer ska studeras och en ny berättelse författas 
då en organisation bär på flera olika berättelser. Alla anställda har sin specifika uppfattning om 
hur verksamheten fungerar. En röst från fältet är dessutom så mycket mer än bara ord, den 
innehåller också kroppsspråk, dialekt och attityd. Vid organisationsstudier där det empiriska 
materialet att återges i form av ett referat tenderar ovanstående faktorer att lätt försvinna. Om 
materialet istället presenteras i en berättelse blir texten mer levande. (Czarniawska, 1999). 
 

4.3 Metaforer 
 
Ordet metafor härstammar från grekiskans metaphora och betyder bortförande till annat ställe. 
(Nationalencyklopedin, 2009). En metafor är ett bildligt uttryckssätt som syftar till att skapa 
förståelse om det okända genom en redan känd situation. Den utgör ett redskap när vi vill 
förmedla information och kunskap. Genom att referera till bilder stimuleras även hjärnan i större 
utsträckning vilket ökar vår uppmärksamhet och nyfikenhet. (Carlander, 2008). Metaforer syftar 
därmed till att beskriva nya händelser vilket leder till att nya termer uppstår och vårt språk utökas. 
Metaforer har flera funktioner, de både speglar och uttrycker uppfattningar samtidigt som de 
påverkar och skapar attityder och reaktioner. Ju större behovet är av att förklara något, desto mer 
används metaforer. (Stålhammar, 1997). Dock är det vikigt att komma ihåg att metaforer endast 
är bildliga uttryck, om de tolkas bokstavligt blir de absurda. (Morgan, 1999). 
 
Lindquist Grinde (2008) menar att metaforen utgör en av de fyra viktigaste huvudtroperna i vårt 
språk. Han menar också att en trop är ett uttryck eller ett ord som används i en annan betydelse än 
vad som var avsett från början och själva ordet trop betyder just vridning. De övriga tre troperna 
är metonymi, synekdoke och ironi. Skillnaden mellan huvudtroperna styrs av förhållandet mellan 
sakled och bildled. Sakled i det här fallet är det föremål som vi pratar om och bildled är den term 
vi använder. Metaforen är den av troperna som bygger på ett likhetsförhållande mellan sakled och 
bildled, exempelvis ”han (sakled) är ett lejon (bildled)”. Dock är det viktigt att vara medveten om 
att en metafor aldrig är en jämförelse eller liknelse i sig eftersom den saknar jämförelseled, den 
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bygger således enbart på någon form av likhet. En liknelse i det här fallet hade varit ”han är som 
ett lejon”.  En metafor innehåller därmed exempelvis aldrig orden ”som om”, ”likt”, ”som” eller 
”liksom”. På så sätt kan metaforen uppfattas som mer effektiv då ”han är ett lejon” är mer rak och 
tydlig jämfört med ”han är som ett lejon”. (Lindquist Grinde, 2008). För att en metafor ska 
fungera krävs det att den innehåller en bra balans av likhet och olikhet mellan sak- och bildled. 
Skulle obalans råda, det vill säga att likheten eller olikheten är för stor respektive för liten blir det 
svårare att förstå metaforens poäng och den tappar sin kraft. (Alvesson, 2005). 
   

4.3.1 Användningen av metaforer 
 
Många människor uppfattar metaforer som något extraordinärt utöver det vanliga språket och 
anser därför att de kan klara sig utan dem. Forskning inom området har dock visat på motsatt 
resultat. Faktum är att metaforer genomsyrar vårt vardagsliv både vad det gäller tankar och 
handlingar. (Lakoff & Johnson, 1980). Metaforen fyller således en större funktion än att bara 
försköna texter och samtal, Morgan påstår följande:  
 
”Metaforer innebär ett sätt att tänka och ett sätt att uppfatta människor som genomsyrar hela vår 
världsbild och livssyn” (Morgan, 1999, s.10).  
 
Användningen av metaforer sträcker sig långt tillbaka i tiden. Redan Aristoteles nämnde 
metaforer i sina skrifter då han ansåg att metaforens roll bland annat var att tala till mottagarens 
sinnen, ge liv åt det livlösa samt ge nya idéer. (Stålhammar, 1997). Användningsområdet för 
metaforer är mycket utbrett och författaren Jakob Carlander (2008) hävdar i sin bok ”Metafor 
som verktyg - en handbok för samtal” att de återfinns i allt språk och alla sammanhang både vad 
det gäller yrkesliv och forskning. Morgan (1999) menar att metaforer idag används inom 
organisation och ledarskap för att öka vår kunskap om verksamheten. Genom att likna 
organisationen vid olika fenomen kan organisationen ses ur flera olika perspektiv. Varje 
synvinkel fokuserar och lyfter fram vissa speciella egenskaper vilket kan få till följd att en del 
perspektiv kan uppfattas som motsägelsefulla och konkurrerande när de ställs mot varandra.  
Tanken med de det här arbetssättet är inte att försöka finna den ultimata metaforen som bäst kan 
beskriva organisationen. Istället handlar det om ökad insikt och att utveckla en kompetens för att 
kunna hantera den här situationen, vilket i sin tur lägger grunden för ett bra och effektivt 
ledarskap. (Morgan, 1999). 
 
Metaforerna syftar dock inte enbart till att utforska den egna organisationen. Genom att studera 
de metaforer som används av praktiker på fältet kan även olika organisationer analyseras och 
jämföras med varandra. Dessutom speglar de också tydligt hur praktikerna ser på och värderar 
organisationen. Fältets metaforer är ett viktigt redskap eftersom de ger oss kunskap om områden 
som vi länge varit nyfikna på men som vi inte vetat hur vi ska närma oss. (Czarniawska, 1993).  
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4.3.2 Metaforens för- och nackdelar 
 
Användningen av metaforer har både för- och nackdelar. En fördel har redan presenterats ovan 
nämligen förmågan att öka förståelsen. Metaforens främsta styrka är att den kan förmedla 
kunskap från områden som inte kan iakttas, det vill säga den gör det abstrakta konkret. 
(Stålhammar, 1997). Andra fördelar är att metaforer får oss att se saker ur ett nytt perspektiv samt 
att de har stor kommunicerbarhet vad det gäller att förmedla vidare erfarenhet och insikt 
(Alvesson, 2005). En färgstark metafor kan därför utgöra ett viktigt redskap när det gäller att 
motivera och utbilda medarbetarna (Czarniawska, 1993). Ytterligare en positiv egenskap är 
metaforens förmåga att rikta uppmärksamheten mot vissa speciella företeelser. När vi säger ”han 
är ett lejon” går våra associationer till ord som modig och stark. Den här fördelen utgör dock 
samtidigt en nackdel eftersom den har förmågan leda till en ensidig insikt då den placerar andra 
mindre önskvärda egenskaper i bakgrunden. ”Han är ett lejon” får oss till exempel inte att tänka i 
banor som att han är ett rovdjur eller en enstöring. Det här innebär att metaforen lyfter fram 
likheter samtidigt som den bortser från skillnader. (Morgan, 1999). 
 
En annan nackdel är att metaforer skapar förvrängningar eftersom de bygger på målande bilder 
som skulle bli befängda om de tolkades bokstavligt. Uttrycket ”han är ett lejon” betyder inte att 
vi syftar på att han har vassa tänder, fyra ben eller svans (Ibid). ”Metaforer som används för att 
studera organisationer och ledarskap är ofullständiga, snedvridna och vilseledande samtidigt 
som de faktiskt kan ge värdefulla insikter.”(Morgan, 1999, s.10). Användningen av metaforer är 
därmed paradoxal, de hjälper oss att se saker samtidigt som de även kan vara ett sätt att inte se 
(Morgan, 1999). För att kunna tolka de metaforiska uttrycken som förekommer måste mottagaren 
därför ta hänsyn till både ordens grundbetydelse, men också till den rådande kulturen. Samma 
uttryck kan få olika innebörd beroende på vilket sammanhang de används i. (Stålhammar, 1997). 
 
Ytterligare en nackdel är att det idag tenderar att råda en överproduktion av metaforer vilket ökar 
risken att vissa metaforer inte uppfyller sin funktion som kraftfullt analysverktyg utan istället 
endast blir ytliga (Alvesson, 2005). Författarna Ohlsson och Rombach beskriver denna situation 
med följande liknelse: ”Metaforer är som mygg i norr – om det är något problem så inte är det 
att de är för få” (Ohlsson & Rombach, 2006, s.151). 
 
Ett annat problem är att vårt språk är begränsat, det vill säga att de ord som väljs inte alltid lyckas 
förmedla det som var avsett (Alvesson, 2005). Dessutom är det inte alltid som metaforer 
uppskattas eftersom de går utanför det professionella och vetenskapliga språket. En person som 
använder en metafor riskerar att inte uppfattas som trovärdig inom sitt yrke. Trots det här anser 
ändå Carlander att det är bättre att ”bli förstådd än att tala fint” (Carlander, 2008, s.24). Därför 
uppmuntrar han till kreativt tänkande vad det gäller metaforer och dess användning. Han anser att 
fördelarna med att använda metaforer överväger nackdelarna då det är genom dem som vi får 
kunskap om vår omgivning vilket i sin tur gör vår tillvaro begriplig och meningsfull. En metafor 
enligt honom kan vara till stor hjälp i samtalet mellan chef och anställd om samtalet exempelvis 
berör en svår situation så som ett negativt besked eller ett icke önskvärt beteende. (Carlander, 
2008). 
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4.3.3 Döda metaforer 
 
När ett metaforiskt uttryck får en självständig betydelse, det vill säga de har funnits så länge i 
språket att vi ej längre uppfattar deras ursprungliga betydelse, anses metaforen vara död. Döda 
metaforer kan dock återuppväckas och få nytt liv. Det här kan till exempel ske när metaforer 
översätts och då får tillbaka sin bokstavliga betydelse. (Stålhammar, 1997). En metafor behöver 
inte vara antingen död eller levande, den kan även befinna sig mitt emellan dessa två 
ytterligheter. När det här inträffar benämns dess status som trött, sovande, stelnad, fossiliserade 
eller frusen, vilket betyder att de har förlorat sin styrka och inte längre fungerar. Metaforers liv är 
tidsbegränsat, de kan leva länge men inte för alltid. (Ohlsson & Rombach, 2006).  
 
Den metaforiska livscykeln består av fyra stadier. Första stadiet utgörs av att de föds/skapas, för 
att där efter gå vidare in i nästa stadie där de lever/brukas. I tredje stadiet åldras/slits de för att 
slutligen hamna i fjärde och sista stadiet som innebär att de dör och slutar att fungera. En metafor 
kan även sägas vara blek eller förbleknad vilket kan betraktas som ett förstadie till döden. Att en 
metafor dör och slutar att fungera beror därmed på att metaforen slitits med åren vilket gör att den 
så småningom slipas ner och till slut blir oigenkännlig. (Svanlund, 2001).  
 

4.4 Klyschor och plattityder 
 
Klyscha kommer från ordet kliché som är ”en etsad eller graverad metall, plast eller gummiform 
för tryckning av främst bilder...” (Nationalencyklopedin, 2009). Klichéer användes i 
boktryckarkonsten, vilket innebar att det gick att sprida budskap både i större mängd, i form av 
böcker, och till fler människor. När det trycktes böcker användes klichéerna flitigt (Ridderstad et 
al. 1986) vilket förklarar en klyschas betydelse; ”ett språkligt uttryck som används om och om 
igen2”. Själva begreppet klyscha betyder just tomt och slitet uttryck (Nationalencyklopedin, 
2009). 
 
En klyscha kan också vara ett metaforiskt uttryck som förlorat sin kraft, det vill säga klyschan 
kan i det här fallet ses som en död metafor (Stålhammar, 1997). Ett annat ord för uttryck som 
förlorat sin kraft är plattityder. En plattityds uppgift är att i situationer som innehåller stor 
osäkerhet, så som vid exempelvis organisationsförändringar, reducera osäkerheten och istället 
skapa en gemensam grund som alla berörda kan utgå ifrån. Metaforer och plattityder fyller 
därmed samma funktion även om de fungerar på något olika sätt. Medan metaforer relaterar till 
ett redan känt fenomen, går plattityder ett steg längre då de kopplar situationen till ett mycket 
välkänt fenomen. En plattityd bjuder därmed inte på något överraskande moment utan bygger på 
säkerhet och rutin. Motsatsen till plattityd är ironi då den verkar genom osäkerhet och skapar 
spänningar. Ironin uppmanar till reflektion genom att ifrågasätta det självklara och blir därmed 
det kraftfulla redskap som faktiskt kan sticka hål på metaforerna. (Czarniawska, 1993).  
 
Vad som utgör en plattityd respektive metafor avgörs av mottagaren. Undersökningar som har 
gjorts visar att vår ålder påverkar hur vi uppfattar metaforer. Äldre personer har en tendens att 
lättare att ta till sig stelnade metaforer än yngre. Det anats bero på att äldre kan tolka dem på ett 

                                                 
2 Viveka Adelswärd språkvetare och professor vid Linköpings Universitet, telefonintervju den 20 april 2009. 
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helt annat sätt på grund av sin större omvärldskunskap och erfarenheter. (Stålhammar, 1997) Vad 
som avgör om en metafor är död eller levande handlar om det sammanhang som den används i 
samt det historiska perspektivet. En och samma metafor kan uppfattas olika av olika personer. En 
lyckad metafor känns igen på sina intellektuella och estetiska kvaliteter samt sin sociala 
känslighet. (Czarniawska, 1993).  
 

4.4.1 Användningen av klyschor 
 
Viveka Adelswärd3 är språkvetare och professor i samtalsforskning vid Linköpings universitet. I 
sin roll som samtalsforskare har hon intresserat sig för ämnet klyschor. Nedan följer ett referat 
från den telefonintervju vi genomförde med Adelswärd den 20 april 2009. Enligt Adelswärd är en 
klyscha när ett uttryck används så ofta att det blir väldigt slitet och vardagligt, det kan till och 
med sägas bli ospännande. 
 
Vad det gäller användningen av klyschor inom organisation och ledarskap upplever Adelswärd 
att de förmodligen alltid har använt sig av klyschor. En organisation är en samling människor 
som är och pratar mycket tillsammans, vilket gör att de utvecklar många typiska uttryck som de 
använder om och om igen. Vi lär oss snabbt att identifiera vissa klyschor med vissa grupper. Att 
en grupp har stående uttryck som är typiska för just dem menar Adelswärd är en funktion i 
språket som inte är något nytt. De har funnits länge, men vi känner inte igen alla fraser då de 
försvinner med tiden. Vi vet exempelvis inte hur människor uttryckte sig inom en viss 
organisation på slutet av 1800-talet och vi kan inte heller veta om de hade någon 
”favoritklyscha”. Anledningen till det här menar Adelswärd beror på att de här typerna av 
klyschor inte gick in i skriftspråket förr så som det gör idag. Idag har skriftspråket och talspråket 
närmat sig varandra, tidigare var skriftspråket mycket strikt till skillnad från idag då det färgas i 
hög grad av muntligt talspråkliga uttryck. De uttryck som används inom organisationer kommer 
idag snabbt in i skriftspråket.  
 
Adelswärd menar att klyschor fyller en funktion, dels inåt och dels utåt i en organisation. Inåt på 
det vis att när jag som ingår i en organisation använder stående uttryck eller typiska fraser talar 
jag om att jag är ”en i gänget”. Det här menar Adelswärd är väldigt typiskt, att uttrycken blir 
institutionaliserade normer för hur alla i organisationen uttrycker sig.  Hon förklarar att många 
institutioner fungerar på det här sättet, att stående uttryck eller formuleringar används för att ha 
något att orientera sig emot. Uttrycken blir så vanliga att de därmed inte längre ifrågasätts. Den 
funktion som klyschan fyller utåt är på så sätt att de klyschor eller uttryck som organisationen 
använder ska ha en effekt på en marknad eller publik. Problemet här, anser Adelswärd, kan dock 
vara att publiken uppfattar uttrycken som just klyschor och därmed väldigt frånstötande. Hur 
uttrycken uppfattas, som klyschor eller effektiva sammansättningar, beror på lyssnaren och det 
innebär då att ”klyschbeteckningen” ligger i mottagarens uppfattning.  
 
Adelswärd förklarar att när någon uppfattar klyschorna som negativa eller känner sig skeptisk till 
dem beror det på att personen tycker att han/hon hört dem så många gånger förut. Något löjligt 
kan komma att vila över sådana här begrepp då innehållet inte längre stämmer överens. När ett 
uttryck uppfattas som en klyscha blir det också tomt på innehåll och då verkar det helt enkelt inte 
                                                 
3 Viveka Adelswärd språkvetare och professor vid Linköpings Universitet, telefonintervju den 20 april 2009. 
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språkligt. En annan sak som också är starkt kopplat till klyschor är jargong vilket kan förstås när 
en uttjatad fras lätt avfärdas som exempelvis managementsnack eller försäljarsnack. Ofta tycker 
inte ledarna eller de som använder de stående uttrycken att de är klyschor. Det här beror på att de 
ofta förknippar klyschor med något negativt, de har en negativ klang för dem. Ledare vill helst 
inte kopplas samman med att de använder klyschor, men det behöver inte alltid vara negativt att 
använda sig av dem. Om det är något svårt eller komplicerat som ska diskuteras eller förklaras 
kan det till och med vara bra att använda klyschor. Att komma på något originellt eller nytt att 
säga i en sådan situation innebär att fokus ligger på fel sak. Alla ordvändningar som används ofta 
uppfattar vi dock inte alltid som klyschor. För att ta ett exempel från vardagslivet så betyder ”jag 
älskar dig” lika mycket för människor idag som det alltid gjort, dess frekventa användning har 
inte slitit ut frasen. Adelswärd förklarar att när något komplicerat diskuteras kan det vara svårt att 
hitta en språkform för det som ska sägas och att då halka in i en klyscha menar hon är ganska 
förklarligt eller begripligt.  
 
Vissa klyschor kan vara metaforer, då fraserna innehåller en liknelse genom en bild, men alla 
klyschor behöver inte vara metaforer. Det politiska uttrycket ”att kämpa för rättvisa” är inget 
bildligt uttryck eller liknelse på det viset som en metafor är. Dock kan det för den delen vara en 
klyscha, eftersom det används så ofta i samma sammanhang och då blir en sliten fras. Typiska 
metaforer som också kan uppfattas som klyschor är ”arbeta med öppen dörr” och ”högt i tak”. 
Adelswärd menar att första gången de användes var de säkert originella, kändes spännande och 
var effektiva. Till slut har de används så mycket att de slits och blir en klyscha och att det då är 
en bild som liknar en situation reflekteras det inte längre över.  
 
En slagkraftig fras kan enligt Adelswärd göra det lättare för människorna att förstå situationen 
eftersom de känner igen uttrycket från ett liknande sammanhang. Det finns dock en risk med att 
förlita sig på att klyschor ska hjälpa människor att förstå något då de kan uppfattas som att de inte 
har något innehåll för att de använts så flitigt. Adelswärd menar att det hela tiden är en 
balansgång och skickliga komminukatörer förstår det här, vilket innebär att de byter ut den slitna 
frasen mot en ny när de upptäcker att den inte längre ger effekt.  
 
En möjlig orsak till den populära användningen av klyschor beror enligt Adelswärd på den 
rådande företagskulturen. Betydelsen av PR och reklam har ökat i vårt samhälle på grund av att 
det finns så många aktörer. Det här leder till att behovet av att hitta originella slogans och 
slagkraftiga värderingar ökar. I dagens samhälle gäller det för företag att höras hela tiden. 
Slogans används för att nöta in ett budskap hos en tänkt målgrupp. De har väldig stor likhet med 
klyschor menar Adelswärd, i ena fallet kanske de fungerar och i andra fall blir de istället 
skrattretande. 
 

4.5 Icke-kommunikation 
 
Icke-kommunikation är ett begrepp som uppstår då en publik är helt likgiltig över vad talaren 
förmedlar. Publiken kan antingen vara så positivt inställd till talaren att de inte hör vad den säger 
utan bara prisar talaren med lovord och inte ger någon kritik. Eller så kan publiken vara negativt 
inställd till talaren och inte bry sig om att kritisera eller kommentera det som den hör. (Ödeen, 
1988). 
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Icke-kommunikation är att kommunicera utan kommunikation, då publiken redan förväntar sig 
vad som ska sägas utan några dramatiska toppar eller dalar. Om något skulle sägas som publiken 
inte är beredd på skulle det skapa en oerhörd förvirring, antingen positiv eller negativ, men ändå 
en reaktion. Ett exempel på när icke-kommunikation förekommer finns att hämta hos Amerikas 
indianstammar. Där erhåller indianhövdingarna sin position som ledare på grund av att de 
behärskar talets gåva. Hövdingarna har ingen makt, deras utmärkelse ger dem inget annat än att ta 
itu med stammens bekymmer och besvär. Stammarna håller visserligen med sina hövdingar när 
de talar men det som förbryllar i det här fallet är att när hövdingen utövar sin talang som talare är 
det ingen som lyssnar på honom. Hövdingen må samla stammen kring sig, men ingen lyssnar på 
honom utan stammen håller mest med. (ibid). 
 
Vid analys av vad hövdingen säger så framkommer det att han pratar på ett sätt som kan liknas åt 
det konservativa hållet. Ett tankesätt som sällan skapar dramatik eftersom hövdingen bara 
upprepar det som alla redan vet och som alla förväntar att han ska säga, exempelvis: 
-Vi gör så här, för det har våra förfädrar alltid gjort och så ska vi fortsätta med.  
Med ett sådant tankesätt så förmedlas bara viljan att fortlöpa utan kommentar, kritik eller 
argumentation. Genom detta defensiva talesätt så försäkrar hövdingen sig om att ”alltid ha rätt” 
men det resulterar även i att stammen i det här fallet inte heller bryr sig om att argumentera eller 
kommentera utan bara accepterar det som sägs, det vill säga budskapet. (ibid). 
  

4.6 Institutionalisering 
 
När en uppfattning har blivit så pass etablerad att den inte längre ifrågasätts, utan istället ses som 
given, har den blivit institutionaliserad (Furusten, 2007). Enligt Nationalencyklopedin är 
institution en ”benämning på de normer och regler som strukturerar mänskligt handlande till 
bestående eller återkommande beteendemönster” (Nationalencyklopedin, 2009). Idag kan vi 
inom företagsvärlden se hur vissa organisations- och ledarskapsidéer får fäste för att sedan 
spridas globalt. Det betyder att populära idéer om hur en verksamhet bör styras, diskuteras och 
testas av en mängd företag runt om i världen vid en och samma tidpunkt. Att något är 
institutionaliserat betyder inte att det varar för evigt utan även här går det trender och omvärlden 
påverkar vilka idéer som florerar för tillfället. (Furusten, 2007).  
 
Enligt den institutionella teorin kan omgivningen komma att ställa två olika sorters krav på 
organisationer. Det första sättet innebär att omgivningen ställer ekonomiska och tekniska krav på 
företaget, det vill säga det här kravet rör vilka varor företaget producerar samt marknaden de 
säljer dem på. Det andra sättet handlar istället om sociala och kulturella krav vilket betyder att 
organisationen måste ta hänsyn till de värderingar, åsikter, normer samt regler som råder i 
samhället. Omgivningen har med andra ord en gemensam uppfattning om hur organisationen ska 
se ut och bör agera. (Hatch, 1997).  
 
Furusten (2007) menar att omgivningen skapar ett antal regler som bestämmer vad som är legalt, 
socialt och mentalt tillåtet. Normer tillhör den sociala och mentala kategorin. De kännetecknas av 
att de inte är uttrycka i text men ändå begränsar företagens handlingsutrymme. De legala reglerna 
syftar endast till att förklara hur organisationer utvecklas men för att få en djupare förståelse till 
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varför utvecklingen sker som den gör måste alla tre aspekterna tas med. Vidare menar han att 
omgivningen i det här fallet kan exempelvis utgöras av såväl konkurrenter, kunder som 
leverantörer. För att en verksamhet ska kunna fungera krävs det dock ett samspel mellan samtliga 
aktörer, individ, organisation, lagar, normer och så vidare. (Furusten, 2007). 
 
Författarna Jacobsen och Thorsvik (2008) använder begreppet institutionell omvärld för att 
beskriva samspelet mellan organisationen och dess omgivning. De anser också att omgivningen 
skapar vissa bestämda förväntningar om hur organisationen bör styras. Att inte uppfylla 
förväntningarna menar de skulle skapa legitimitetsproblem hos företagen. Vilka signaler 
företagen sänder ut, det vill säga vilken bild de förmedlar av sin verksamhet är därför mycket 
betydelsefullt i jakten på att vinna legitimitet. Vissa förväntningar har till och med blivit så pass 
spridda att företagen, oavsett vilken bransch de är verksamma i, väljer att genomföra dem. Det är 
med andra ord inte relevant vad företagen i första hand producerar utan anpassningen sker ändå. 
(Jacobsen & Thorsvik, 2008). Organisationsforskaren Mary Jo Hatch (1997) menar att social 
legitimitet är minst lika viktigt som råvaror, kapital och arbetskraft för ett företags överlevnad. 
Vidare anser hon att ”när en organisation väl lärt sig att förmedla en positiv bild … behöver den 
bara pusta på fasaden för att överleva” (Hatch, 1997, s. 110).  
 
Att vissa tankar och idéer är populärare än andra behöver inte betyda att de för den skull är de 
bästa. Avgörandet för om en idé blir populär eller ej har istället med dess karaktär att göra. Ju 
mer frekvent en idé förekommer, desto mer viktig och relevant anses den vara.  För att en idé ska 
bli institutionaliserad måste den passera de tre faserna diskurs, mode samt standard. Diskurs 
innebär exempelvis att ledare träffas om pratar om ett fenomen i ett större sammanhang. Det kan 
gälla allt från managementkoncept till organisationsmodeller eller andra frågor som rör miljö och 
så vidare. När det sedan går att se tydliga mönster i resonemanget lämnar idén stadiet diskurs och 
träder istället in i nästa fas, mode. Moden är dock inget som uppstår av sig själva, tvärt om, vi 
skapar dem. Vissa idéer kommer inte längre än så här och slutar växa, de ses då endast som 
idémässig försöksverksamhet. Det betyder nödvändigtvis inte att de avfärdas helt, istället kan de 
packas ner för att sedan packs upp vid ett senare tillfälle men då i ett nytt format. Sista stadiet, 
standard, innebär att idén nu har fått ett strukturellt format och den är därmed institutionaliserad. 
(Furusten, 2007). 
 
Att inte följa de institutionaliserade idéerna kan, som vi nämnde ovan, få konsekvenser. Förutom 
att ledaren riskerar att förlora legitimitet menar Furusten (2007) att även hela företagets anseende 
sätts på spel då kunder och leverantörer kan komma att inte vilja bli förknippade med 
verksamheten eftersom de upplever den som oseriös. Att gå ”emot strömmen” innebär därmed ett 
risktagande vad det gäller företagets trovärdighet. Anpassningen efter de rådande normerna är 
dock något som sker både medvetet men också omedvetet hos företagen. Alla uppfattar dock inte 
kraven i samma utsträckning, men det betyder inte för den skull inte att de inte finns där. Ett sätt 
som de här institutionella kraven uppmärksammas på sker genom att företagen influeras av 
varandra. Det pratas om fenomenet överallt, vilket gör det svårt för företagen att inte 
uppmärksamma dem. De här kraven kan ses som implicita, det vill säga krav som inte är direkt 
uttalade av omgivningen utan istället existerar i vårt medvetande. (Furusten, 2007).  
 
När ledare är medvetna om att något är institutionaliserat samt tar med det i beräkningen när 
olika beslut ska fattas, först då kan de fatta bra beslut enligt Furusten (2007). Jacobsen och 
Thorsvik (2008) anser också att det här är en viktig aspekt i ledarskapet som inte får glömmas 
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bort. De menar att ”i ett institutionellt perspektiv blir följaktligen den centrala utmaningen för 
ledare att välja vissa nyckelvärderingar och bygga upp organisationen på ett sätt som är 
anpassat till den större sociala miljö som den är en integrerad del av.” (Jacobsen & Thorsvik, 
2008, s. 490).  
 
En ledare som inte tycker om de institutionella normerna som råder har enligt Furusten (2007) tre 
val; gilla läget och spela med enligt reglerna ändå, vägra följa reglerna och därmed riskera att 
uppfattas som en besvärlig, oseriös samt opålitlig aktör, eller försöka ändra på den 
institutionaliserade omvärldens krav. Att handla enligt det sista alternativet kräver stort tålamod, 
men också att ledaren i dagsläget redan innehar en legitim position som gör att det som hon/han 
säger tas på allvar. För att förändra de institutionaliserade normerna krävs det att ledaren rör sig i 
de kretsar där kraven skapas. (Furusten, 2007).  Det här är dock ingen lätt uppgift enligt Furusten 
som uttrycker problematiken genom följande uttalande: ”Det gäller att få andra med sig, så att 
man inte försöker flytta berget själv” (Furusten, 2007, s.119) 
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5. Reflektion 
 

I följande kapitel kommer ni att få följa våra tankar kring ämnet.  Det är även här vi kommer att 
besvara våra forskningsfrågor, vilket kommer att ske i löpande text.  

 
 
Vår resa startade med att vi gjorde en gissning, en gissning om att ledare flitigt använder sig av 
klyschor för att beskriva sin ledarstil och verksamhet. Vi grundade vår gissning på de tidigare 
intervjuer vi genomfört, under vår tid på Högskolan i Borås, där vi upplevde att ledarna gärna tog 
till uttryck som för oss var klyschor för att förklara någonting. För att kunna undersöka om vår 
gissning var befogad behövde vi fler bevis, för kanske var det som så att det bara var ett 
sammanträffande att just de ledare vi tidigare träffat nämnde de här uttrycken. Vår gissning gav 
oss en utgångspunkt, en situation att arbeta vidare med.  
 
Det vi efter våra fem intervjuer kan konstatera är att ett antal uttryck faktiskt dök upp. Samtidigt 
fick vi känslan av att ledarna inte alltid såg dessa uttryck som vi, det vill säga som klyschor. För 
dem var vissa klyschor endast uttryck. Vi började fundera på hur det här kom sig? En möjlig 
förklaring skulle kunna vara att ledarna förknippar klyschor med något negativt och då inte vill 
kopplas samman med att de använder sig av dem. Varför såg då vi uttrycken som klyschor? Jo 
för att vi tyckte vi hade hört dem så många gånger att de blivit vardagliga för oss, ospännande 
helt enkelt. Vi såg uttrycken som vad Adelswärd4 skulle benämna som managementsnack, vilket 
gjorde att vi hade en skeptisk inställning till dem.  
 
En annan möjlig förklaring till varför ledarna inte såg uttrycken som klyschor växte fram hos oss. 
Då de hade en uppfattning om vad uttrycken innebar, var uttrycken på så sätt ett användbart 
verktyg för dem. Att vi endast hade en vag uppfattning om vad uttrycken stod för kan vara en 
förklaring till varför vi såg uttrycken som klyschor, vilket gjorde det mycket lättare för oss att 
avfärda dem och tycka att uttrycken inte sade speciellt mycket. Vid närmare eftertanke insåg vi 
dock att avfärda ett uttryck bara för att vi har hört det så många gånger och för att vi tycker att det 
inte säger speciellt mycket inte var ett hållbart argument. Dessutom slog det oss att för att kunna 
avfärda ett uttryck måste vi först veta mer vad det står för, hur kan vi annars veta vad det är vi 
avfärdar? Resonemanget skulle kunna liknas vid små barn som säger att de inte tycker om en 
maträtt utan att ens ha smakat på den.    
 
Ytterligare en förklaring till varför vi såg uttrycken som klyschor skulle kunna förklaras med 
hjälp av begreppet icke-kommunikation. Det här fenomenet bygger på att talarens budskap alltid 
är detsamma vilket gör att publiken intar en likgiltig inställning och därmed inte kommenterar 
eller reflekterar kring vad det är de hör (Ödeen, 1988). Kanske är det därmed inte konstigt att vi 
började uppfatta uttrycken som ledarna använde som klyschor eftersom de gång på gång fortsatte 
att upprepas för oss. Ledarnas kommunikation med oss kan därmed liknas vid en 
envägskommunikation, eftersom vi inte längre brydde oss om att reflektera över att uttrycken 
kom på tal under samtalen. Vi hörde vad ledarna sade, men vi kommenterade inte utan höll 
endast med dem. Vad händer då om ledarna slutar att använda sig av de stående uttrycken? 

                                                 
4 Viveka Adelswärd språkvetare och professor vid Linköpings Universitet, telefonintervju den 20 april 2009. 
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Förmodligen blir publiken förvirrad och undrar varför de helt plötsligt slutar att använda 
uttrycken, dock kanske inte lite förvirring skadar, eftersom vi upplever att det mer eller mindre 
tvingar mottagaren till reflektion. 
 
Som säkert framgår var vår inställning till klyschor till en början ganska negativ, en inställning 
som vi inte uppfattar att vi är ensamma om. Eftersom vi först hade en sådan negativ inställning 
till klyschor var det svårt för oss att se att de fyllde en funktion. Vi uppfattade uttrycken som 
något luddiga. ”Att arbeta med öppen dörr” syftar visserligen på tillgänglighet men säger 
ingenting om hur tillgänglig du är. Samma sak är det med ”frihet under ansvar” som antyder att 
medarbetaren får vara med och bestämma men hur mycket får de egentligen bestämma? Att ”ha 
många bollar i luften” symboliserar att en person har mycket att göra, men säger ingenting om 
uppgifternas karaktär eller antal. Trots att vi uppfattade begreppen som svävande och oklara, 
kunde vi dock inte släppa tanken om att uttrycken vi såg som klyschor faktiskt måste fylla en 
funktion eftersom de på ett eller annat sätt alltid tenderade att smyga sig in i samtal med ledare. 
Kunde det vara som så, att om vi skulle kunna se uttryckens funktion var vi tvungna att ta reda på 
mer om dem? Vi ansåg att det var ett spår värt att följa upp och vi beslöt oss därför att fråga de 
fem ledarna vad de ansåg att uttrycken stod för. 
 
Det visade sig dock att när vi väl började gräva djupare i uttryckens betydelse, innehöll de så 
mycket mer än vad vi från början kunnat ana. Dessutom visade det sig också att alla ledarna 
tolkade uttrycken olika vilket resulterade i att vi nu stod med fem olika definitioner till ett och 
samma uttryck. Det här fick oss att fundera vidare och ganska snart insåg vi att vi aldrig kommer 
att förstå uttryckens exakta betydelser eftersom det skulle vara en omöjlig uppgift då varje person 
tenderar att lägga in sina egna värderingar i uttrycken. Men vad det handlar om är kanske inte att 
försöka förstå den exakta betydelsen av uttrycken, klyschorna, utan att istället våga ta ett steg 
tillbaka och se till dess helhet för att förstå deras funktion.  
 
Den här tanken kan kanske till en början uppfattas som ett bakslag, men vi skulle inte vilja se det 
som det. Istället upplever vi tanken som ganska behaglig på grund av att vi då slipper jaga efter 
fler förklaringar eftersom de verkar vara lika många till antalet som användarna av uttrycken! 
Vad är då de uttryck som vi tidigare uppfattat som klyschor? Vi har kommit fram till att de flesta 
uttrycken som användes av ledarna faktiskt är metaforer, eftersom de är bildliga uttryck. Om alla 
användare av uttrycken då visste den exakta betydelsen uppfattar vi att det skulle innebära att 
uttrycken inte tolkas längre, vilket dessutom skulle leda till att uttrycken, metaforerna, dör. Vi 
misstänker att vi har varit lite snabba på att döma metaforerna som slitna på gränsen till döda dels 
på grund av dess frekventa användning och dels för att vi trodde att det fanns en exakt betydelse 
av uttrycken som alla var medvetna om. Det blev ganska uppenbart för oss under våra intervjuer 
att metaforerna inte var döda eftersom samtliga ledare fortfarande tolkade dem olika.  
 
Då vi insåg att metaforerna fortfarande lever, om än att vissa kan uppfattas som mer slitna än 
andra, beslöt vi oss för att lämna det specifika. Vi intog istället vad som skulle kunna benämnas 
som ett fågelperspektiv, för att se till uttryckens helhet. Faktum är att desto djupare vi grävde, det 
vill säga när vi började söka efter detaljer och förklaringar ju mindre tycktes uttrycken fungera. 
Kan det inte då vara som så att uttrycken vi ser som klyschor kan ha en funktion när de används i 
ett generellt syfte? Ta exempelvis uttrycket tjänstebilens baksida, det uttrycket kan ses som en 
klyscha för att det används så pass flitigt av vissa ledare. Det säger inget om en specifik chef, 
men det säger något generellt om chefer och det faktum att det finns en baksida med att vara chef. 
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Den här baksidan innebär att chefen får ta tag i problem eller saker som kan vara mindre roliga. 
Om vi ska utgå från det här resonemanget kommer vi fram till att det inte går att använda 
klyschan när vi pratar om en specifik chef utan endast när vi pratar om vad chefskapet i allmänhet 
för med sig.  
 
Om klyschan nu fyller en funktion när den används generellt, vad innebär det då för ledarskapet 
och för organisationen som helhet? För att finna ett möjligt svar började vi fundera på när vi 
själva använder klyschor. Vi kom då fram till att vi gärna använder dem i situationer när vi inte 
riktigt vet vad vi ska säga. För att till exempel lösa en pinsam tystnad upplever vi att människor 
börjar prata om väder och vind, vilket kan ses som klyschigt. Efter att vi resonerat vidare kring 
det här dök en tanke upp om att klyschornas funktion därmed faktiskt skulle kunna ses som 
lösningar, lösningar som tas till när förhållanden blir för dramatiska. Genom att ta till en klyscha 
avdramatiseras situationen, osäkerheten reduceras och tryggheten återfås. På så sätt skapas en 
gemensam grund som alla berörda parter kan utgå ifrån. Antag att en organisation befinner sig i 
en svacka, en situation som inte är helt omöjlig med tanke på den rådande lågkonjunkturen. På ett 
möte börjar det pratas om nedskärningar och ledaren känner hur de anställdas oro ökar i takt med 
att han eller hon fortsätter att ge negativa besked. För att avdramatisera situationen och göra de 
anställda mindre oroliga drar ledaren till med: ”men samtidigt går ju inte allt att mäta i pengar”. 
Genom att ta till det välkända uttrycket vänder ledaren det negativa till något positivt, den tryckta 
stämningen slätas över och vi upplever härmed att klyschan har gjort sitt jobb. I det här fallet 
skulle klyschan kunna ses som ett verktyg som syftar till att skapa en andpaus. Vi tillåts andas ut 
tills nästa dramatiska situation uppstår.  
 
Vi uppfattar att ledarskap är något abstrakt i den bemärkelsen att det inte är något fysiskt som går 
att ta på. Det här kan vara en anledning till varför ledarna gärna använder sig av metaforer när de 
beskriver sin ledarstil och verksamhet, då Stålhammar (1997) menar att ju större behovet är att 
förklara någonting desto mer används metaforer. Den stora fördelen med metaforer är att de ger 
oss en chans att beröra områden som vi annars inte kommer åt (Stålhammar, 1997). Vi uppfattar 
att ledarskapet kan ses som en imaginär verklighet, något som vi människor faktiskt har skapat 
själva. Att prata om ledarskapet på ett direkt sätt menar vi då blir omöjligt eftersom det 
egentligen inte finns. Därför upplever vi att metaforerna blir symboler för det indirekta språk vi 
människor tar till för att avbilda vår påhittade verklighet. Exempelvis är metaforen ”arbeta med 
öppen dörr” en symbol som används inom organisationer för att beskriva tillgänglighet.  
 
Att använda metaforer som en symbol har vi dock förstått inte är helt problemfritt, eftersom 
Ohlsson och Rombach (2006) menar att symbolerna med tiden kan förlora sin kraft. De flesta av 
oss vet säkert hur lätt det kan vara att överskrida hastighetsbegränsningen på en 50-väg när vi kör 
bil. 50-skylten är således en symbol för en verklighet vi har skapat, som innebär att vi inte får 
köra fortare än 50 km/h på den här vägen. Även om skylten står där, fullt synlig, tenderar vissa 
bilister ändå att överskrida den. Hur löser vi det här? Jo, vi skapar en ny symbol som antas vara 
mer kraftfull. Vi sätter upp ett kors som symboliserar att: ”Här dog Pelle” för att visa på hur 
viktigt det är att vi håller hastigheten. Om vi återgår till företagsvärlden och uttrycket ”arbeta 
med öppen dörr” kanske det håller på att förlora sin kraft. Många ledare reser mer och mer, vilket 
innebär att de allt mer sällan är fysiskt närvarande inne på sitt kontor. Vi upplever att många 
företag väljer att ge sina chefer en mobiltelefon. Frågan är då om det här kanske är en ny, 
kraftfullare, symbol för att markera vikten av tillgänglighet?   
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Trots att vi förstår varför det kan vara bra att använda sig av metaforer har vi även tagit hänsyn 
till det Adelswärd5 sade om att en metafor faktiskt också slitas ut och förvandlas till en klyscha 
för mottagaren. Om metaforen används tillräckligt ofta reflekterar vi inte längre över att den via 
en bild ska försöka likna en situation6. Det finns alltså en risk med att förlita sig på att metaforer, 
som används om och om igen, ska förklara en situation eftersom de lätt kan uppfattas som en 
klyscha och inte längre har något innehåll för mottagaren7. Kanske är det därmed inte så konstigt 
att vi uppfattat metaforerna som ledarna använder sig av som klyschor.  
 
Vidare började vi fundera över hur det skulle bli om de slitna metaforerna byttes ut till mer 
originella uttryck. Skulle de då bli kraftfullare för oss och inte längre ses som klyschor? Det sägs 
att skickliga kommunikatörer känner på sig när det är dags att byta ut en fras då den har blivit för 
sliten8. Vi ställer oss dock frågande till om det är så enkelt som det framställs, eller om det 
faktiskt finns en risk med att byta ut de kända fraserna? Människor som arbetar tillsammans i en 
organisation tenderar att utveckla typiska uttryck som de använder om och om igen, det blir som 
ett slags signaturspråk för dem9. Genom att använda vissa stående uttryck visar de att de tillhör 
organisationen och företagsvärlden, vilket skapar gemenskap10. Med det här i åtanke ställer vi oss 
frågande till om det är lämpligt eller inte att byta ut dessa uttryck i strävan efter att vara originell. 
Byts uttrycken ut kanske det i värsta fall kan få till följd att känslan av tillhörighet försvinner. Å 
andra sidan kanske det inte är sunt att, i rädsla för att tappa gemenskapen, behålla de uttryck som 
alltid har använts. 
 
Vad är då ett rimligt förhållande till uttrycken? Vad det handlar om är kanske inte att välja ett av 
alternativen, allt behöver faktiskt inte vara svart eller vitt. Istället kanske vi bör befinna oss mitt 
emellan alternativen, på en lagom nivå helt enkelt. Vad är då lagom tänker ni? Vi skulle vilja 
säga att det är en definitionsfråga och kanske är det just det som är tanken, att varje organisation 
får känna efter vad lagom innebär för dem. På så sätt kan varje organisation förbli unik men ändå 
känna gemenskap både i den egna organisationen och i den stora företagsvärlden. För om 
företagen låter uttrycken ta över i strävan efter att känna gemenskap upplever vi att risken att 
skillnaden, det vill säga att vara unik inte uppskattas. En lagom nivå handlar kanske därför om 
som vi antydde ovan att kunna balansera mellan vitt och svart, mellan tillhörighet och att vara 
unik. 
 
När ett fenomen blir så pass etablerat att det inte längre ifrågasätts utan ses som självklart sägs 
det vara institutionaliserat (Furusten, 2007). Vi ställde oss frågan om användningen av klyschor 
inom management kan ses som ett fenomen? Är det så allmänt accepterat att använda uttryck som 
kan ses som klyschor för att beskriva sin ledarstil att ingen längre ifrågasätter det? Att säga att 
klyschor är ett typiskt fenomen för management skulle vi inte vilja göra eftersom vi uppfattar de 
används överallt i samhället. Däremot uppfattar vi att många av de uttryck som är populära att 
använda inom management representerar ett visst arbetssätt och att det i sin tur är arbetssättet 
som är institutionaliserat. Att ett arbetssätt blir institutionaliserat innebär att alla arbetar på 
samma sätt överallt vid samma tidpunkt (Furusten, 2007). Det här skulle kunna förklara varför vi 
                                                 
5 Viveka Adelswärd språkvetare och professor vid Linköpings Universitet, telefonintervju den 20 april 2009. 
6 (Ibid) 
7 (Ibid) 
8 (Ibid) 
9 (Ibid) 
10 (Ibid) 
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upplever att vissa uttryck har en tendens att ständigt återkomma och i våra öron förvandlas till 
klyschor.  
 
Det är omvärlden som avgör vad som blir institutionaliserat, ett fenomen har därmed inget evigt 
liv utan trender kommer och går (Furusten, 2007). ”Högt i tak” uppfattar vi syftar till att 
medarbetaren ges möjlighet att uttrycka sina idéer och tankar, ett arbetssätt som med andra ord 
har influenser av demokrati. Vi upplever att uttrycken kan ses som en spegelbild av den tidsanda 
som råder idag på 2000-talet. Under våra intervjuer dök även ett antal engelska begrepp upp. Det 
här var inte något som vi hade förväntat oss men vid närmare eftertanke är det kanske inte så 
konstigt med tanke på globaliseringen. Är det framtiden tro, managementklichéer på engelska?  
 
Att gå emot det som anses vara institutionaliserat kan få till följd att ledaren förlorar sin 
legitimitet (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Att ledare gärna använder sig av uttryck som ”arbeta 
med öppen dörr” är kanske därmed ett sätt att visa att de hänger med i utvecklingen. Vissa av 
ledarna sade exempelvis under våra intervjuer att klyschor används för att det var lite häftigt, ett 
sätt att briljera. Med hänsyn till det vi ovan presenterat uppfattar vi det som att det skulle kunna 
innebära ett risktagande för ledare att avstå från att använda stående uttryck, klyschor. Genom att 
ledarna säger att de arbetar med ”öppen dörr” upplever vi att de markerar att de har förstått att det 
är viktigt att vara tillgänglig för sina medarbetare, att de arbetar efter ett sätt som ses som 
legitimt. Uttrycken, klyschorna tycks därmed fylla ytterligare en funktion genom att de utgör en 
markör. Med det här resonemanget förs våra tankar återigen till att det kanske inte handlar om att 
se till uttryckens specifika betydelse utan endast till det generella.  
 
Kan då uttryckens användning i jakten på legitimitet vara negativ? Under våra fem intervjuer 
antydde en av ledarna att det har målats upp bilder om att uttrycken beskriver ett sätt som anses 
vara bra att arbeta efter, eller vara som. Ledaren var dock inte säker på om det här var den sanna 
bilden. Vad ledaren egentligen gjorde med det här uttalandet uppfattar vi var att ifrågasätta 
arbetssätten och därmed indirekt uttrycken. Om budskapet skall dras till sin spets skulle det 
kunna tolkas som att exempelvis uttrycket ”arbeta med öppen dörr”, alltså att vara tillgänglig som 
ledare inte är så viktigt, eller enkelt som omvärlden vill få det att framstå. Det här uttalandet 
upplever vi styrker vårt antagande om att ledare inte alltid reflekterar över sitt val av uttryck när 
de beskriver hur de arbetar, utan att de väljer det uttryck som de tror ger dem legitimitet. Att 
ledaren vågar ifrågasätta uttrycken uppfattar vi som modigt, men det visar också på att ledaren 
har börjat reflektera kring om uttrycken döljer något. Vi kommer härmed in på vad Morgan 
(1999) benämner som metaforernas nackdelar, att de lika väl lyfter fram vissa egenskaper som att 
dölja andra. Metaforer kan därmed vara ett sätt att inte se (Morgan, 1999). Exempelvis 
symboliserar uttrycket ”många bollar i luften” som vi tidigare nämnt att någon har mycket att 
göra, men vi anser också att det är ett sätt att inte se vad problemen, bollarna, består av.  
 
Genom att ledarna väljer att använda ett uttryck endast för att det ger dem legitimitet anser vi 
visar på att de inte reflekterar över att användningen av det faktiskt kan ge negativa effekter. En 
av nackdelarna upplever vi är att ledarna i sin strävan efter att vinna legitimitet från omgivningen 
tenderar att överanvända uttrycken vilket kan få motsatt effekt, att de istället uppfattas som 
klyschiga och att de därmed inte vinner den åtråvärda legitimiteten. Att använda sig av uttryck 
enbart för att få legitimitet i sitt ledarskap uppfattar vi också kan få den konsekvensen att ledarna 
riskerar att använda sig av metaforer som de inte förstår innebörden av. Det här kan i sin tur få 
negativa följder på så sätt att det skapar irritation hos de anställda eftersom de kan uppleva att 
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ledaren inte står för det den säger utan att det endast blir tomma ord. En av de fem ledarna 
berättade om en sådan incident för oss. Chefen i det här fallet hade hört att det skulle vara bra att 
tillämpa ”management by walking around”, vilket gjorde att han/hon tog en promenad i fabriken 
varje morgon. Vad chefen dock missade var att uttrycket inte enbart innebar att han/hon skulle gå 
runt i fabriken utan även att prata med de anställda samtidigt som han/hon gjorde det. Det här 
skulle också kunna beskrivas, som en av våra respondenter uttryckte det, som att medarbetarna 
endast uppfattar det här uttrycket som chefens klyscha. Betyder det då att uttrycket inte längre 
fyller någon funktion? Som svar på det här skulle vi vilja lyfta fram det som respondenten sa: 
”Nej, uttrycket fyller fortfarande en funktion för det beskriver hur ledaren vill att det ska vara, 
inte hur det är”. Vad vill vi då säga med det här? Jo, att uttrycken har en funktion även om de ses 
som klyschor, på grund av att de utgör en markör för hur ledaren arbetar eller för hur ledaren 
skulle vilja arbeta. Hur det sedan ligger till, det vill säga om ledaren lever upp till det den säger 
uppfattar vi dock är upp till mottagaren att bedöma.  

6. Slutord  
 

Det har blivit dags att knyta ihop säcken och här nedan presenterar vi våra avslutande tankar.   

 
 
Efter att vi nu har funderat kring klyschornas funktion och användning har vi insett att det här 
med klyschor kanske inte är så enkelt som det till en början kan framstå. Innan vi avslutar denna 
uppsats skulle vi dock vilja leka med tanken om att det möjligtvis inte behöver vara speciellt 
farligt att använda sig av klyschor. För vad är det egentligen som säger att något är en klyscha, 
kanske rör det sig bara om ett uttryck? Men om det nu skulle vara en klyscha, behöver vi vara 
ledsna för det? Nej, för vad det handlar om är kanske att våga brottas med tanken om att klyschor 
kan fylla en funktion och därmed vara okej. Vi upplever att människor har en rädsla för att 
uppfattas som klyschiga eftersom de då tror att det de säger är innehållslöst. Visst kan det vara 
så! Det är givetvis en aspekt som bör tas med i beräkningarna när ett uttryck flitigt används. Det 
sägs att det enda sättet att övervinna sin rädsla är att möta det som skrämmer oss. Nu kanske ni 
avfärdar det här uttrycket och tänker, är inte det här en klyscha? Jo, kanske, men hur ska vi 
någonsin komma vidare om vi inte vågar utmana våra tankar? Det behöver faktiskt inte alls vara 
fel att använda en klyscha. Vi menar att det nog är dags att sluta se klyschan som en motståndare 
som till varje pris bör undvikas. Vi har med den här uppsatsen vågat ta steget och utmana våra 
tankar, har ni?  

7. Förslag till vidare forskning  
 
Den här studien har främst inriktat sig på att studera vad vissa organisationsuttryck innebär och 
varför de används. Vi har valt att endast lyssna till vad ledarna anser om uttrycken därför skulle 
en studie som även ser till vad personalen har för uppfattningar om uttrycken vara intressant. 
Under de fem djupintervjuer vi genomfört upptäckte vi att det inte bara var svenska uttryck som 
kom på tal utan även engelska. Även det här skulle vara ett intressant spår att följa upp med tanke 
på den ökade globaliseringen. Studien skulle kunna undersöka hur de amerikaniserade uttrycken 
smyger sig in i ledares språk. Ytterligare förslag till vidare forskning skulle kunna vara att göra 
en jämförelse mellan ett svenskt och ett internationellt företag för att se om de finns skillnader 
och likheter gällande uttryck och dess användning.        
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Bilaga 1 – Frågeformulär  
1. Kort presentation, hur kommer det sig att du började jobba här, vad har du för 

arbetsuppgifter mm?  
2. Hur många personer har du direkt under dig? 
3. Hur skulle du beskriva din ledarstil? 
4. Hur tror du andra uppfattar dig som ledare? 
5. Vad är din styrka som ledare? 

 
(Frågor för att ringa in uttrycket ”frihet under ansvar”)  
6. Kan du berätta hur du motiverar dina underordnade? 
7. Hur mycket makt över beslut har dina underordnade? 
8. Hur delar du ut uppgifter till dina underordnade? 
9. Behöver du kontrollera att de anställda gjort det du förväntat dig, eller hur går 

uppföljningen till?  
 

(Frågor för att ringa in uttrycket ”arbeta med öppen dörr”) 
10. Vad har du för relation till dina underordnade? 
11. Anser du att du alltid är tillgänglig för dina medarbetare?  

a. På vilket sätt? 
b. Hur förmedlar du det till dina medarbetare? 

12. Hur kommunicerar du med dina medarbetare? 
 
(Frågor för att ringa in uttrycket ”högt i tak”) 
13. Hur skulle du beskriva arbetsklimatet på företaget? 
14. Känner du att du kan uttrycka dina tankar och idéer? 
15. Upplever du att dina underordnade vågar uttrycka sina tankar och idéer? 
16. Kan du berätta hur du hanterar konflikter? 
17. Vilket är det vanligaste problemet som dyker upp? 
 
(Avslutande frågor kring ämnet klyschor) 
18. Vilka egenskaper anser du att ledare i dagens organisationer bör ha? 
19. Anser du att det florerar klyschor som avser att beskriva hur en verksamhet bör drivas? 

Ex; att man ska kunna ha ”många bollar i luften”, att man måste kunna vara ”spindeln i 
nätet”.  

a. Kan du nämna några? 
b. Vad anser du att de har för innebörd? 
c. Fungerar de?  
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På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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