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Abstract 
 

The purpose of this essay is to convey a feeling and understanding about our 

experiences during a trip where we were exposed to difficulties and a series of 

trials. The aim is not only to portray an event, we also want to convey an 

attempt to understand existence. 

 

We often in our everyday lives, find ourselves in situations where we encounter 

difficulties and are subjected to a series of trials. This demands adapt to change. 

Adaptation is most often unconscious, and we don’t reflect on our actions. 

People are all the time striving forward. The hunt for success and rewards 

increasingly become a means to confirm status. People thus become locked in 

their thoughts, which means that they strive to reach the unreachable. This 

blinds people to act irrationally when they do not stop to reflect on their actions. 

 

In this paper, we want to create an interesting reading experience. We want to 

give the reader space to be able to reflect on our story before we talk about what 

we have planned and want to say about it. In the story, we highlight the key 

elements of the events with the purpose of what we want to convey to the 

reader. 

 

In order to fulfil our purpose, we have used the narrative method. The choice of 

this method has partially influenced that the appearance of our thesis does not 

have a traditional scientific structure. In order not to spoil the reading 

experience, we have chosen not to reveal too much in this summary. We want 

here and now to invite the reader to our paper. Enjoy reading! 
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II 

Sammanfattning 
 

Syftet med denna uppsats är att förmedla en känsla, samt förståelse om våra 

upplevelser under en resa där vi blev utsatta för besvär och en rad prövningar. 

Avsikten är inte enbart att skildra en händelse utan vi vill även förmedla ett 

försök till förståelse av tillvaron.  

 

Vi hamnar ofta i situationer där vi stöter på svårigheter och utsätts för en rad 

prövningar i vårt dagliga liv. Vi måste följaktligen anpassa oss till förändringar. 

Denna anpassning sker oftast omedvetet utan att vi reflekterar över våra 

handlingar. Människor strävar hela tiden framåt. Jakt efter framgång och 

belöningar blir alltmera ett medel för att bekräfta status. Människor blir därmed 

inlåsta i sina tankar, vilket medför att de strävar efter att nå det onåbara. Det 

förblindar människor att handla irrationellt, då de inte stannar upp och 

reflekterar över sina handlingar.    

 

I denna uppsats vill vi skapa en intressant läsupplevelse. Vi vill ge läsaren 

utrymme att själv kunna reflektera kring vår berättelse innan vi talar om hur vi 

har tänkt och vad vill berätta med den. I berättelsen har vi framhävt de centrala 

delarna av händelseförloppet, med syftet att beskriva det vi vill förmedla till 

läsaren.  

 

För att kunna uppfylla vårt syfte har vi använt oss av den narrativa metoden. 

Detta metodval har delvis påverkat att vår uppsats inte har den traditionella 

vetenskapliga strukturen. För att inte förstöra läsupplevelsen har vi valt att inte 

avslöja för mycket i denna sammanfattning. Vi vill här och nu bjuda in läsaren 

till vår uppsats. Njut av denna läsning! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: management, berättelse, narrativ metod, plot, abduktiv ansats, 

recept 

 

 



 

III 

Innehållsförteckning 
 
1. BÖRJAN ................................................................................................................................. - 1 - 
2. MITTEN .................................................................................................................................. - 5 - 
3. SLUT ....................................................................................................................................... - 9 - 
4. PROBLEMSTÄLLNING OCH SYFTE ............................................................................... - 12 - 

4.1 Medvetenhet .................................................................................................................... - 12 - 
4.2 Problemställning ............................................................................................................. - 12 - 
4.3 Syfte ................................................................................................................................ - 13 - 
4.4 Avgränsning .................................................................................................................... - 13 - 

5. METOD ................................................................................................................................. - 14 - 
5.1 Vetenskapligt förhållningssätt ......................................................................................... - 14 - 
5.1.1 Hermeneutik – läran om tolkning ................................................................................ - 14 - 
5.1.2 Positivism ..................................................................................................................... - 14 - 
5.1.3 Undersökningens vetenskapliga förhållningssätt ......................................................... - 14 - 
5.2 Vetenskaplig ansats ......................................................................................................... - 15 - 
5.2.1 Deduktion ..................................................................................................................... - 15 - 
5.2.2 Induktion ...................................................................................................................... - 15 - 
5.2.3 Abduktion ..................................................................................................................... - 15 - 
5.2.4 Undersökningens forskningsansats .............................................................................. - 15 - 
5.3 Undersökningens syfte .................................................................................................... - 16 - 
5.3.1 Explorativt syfte ........................................................................................................... - 16 - 
5.3.2 Beskrivande syfte ......................................................................................................... - 16 - 
5.3.3 Förklarande syfte .......................................................................................................... - 16 - 
5.3.4 Val av syfte .................................................................................................................. - 16 - 
5.4 Forskningsmetodik .......................................................................................................... - 17 - 
5.4.1 Kvalitativ metod ........................................................................................................... - 17 - 
5.4.2 Kvantitativ metod ......................................................................................................... - 17 - 
5.4.3 Narrativ metod ............................................................................................................. - 18 - 
5.4.4 Undersökningsmetod ................................................................................................... - 18 - 
5.4.5 Undersökningsansats .................................................................................................... - 20 - 
5.4.6 Undersökningens ansats ............................................................................................... - 21 - 
5.5 Urval................................................................................................................................ - 21 - 
5.5.1 Sannolikhetsurval ......................................................................................................... - 21 - 
5.5.2 Icke sannolikhetsurval .................................................................................................. - 22 - 
5.5.3 Undersökningens Urval ................................................................................................ - 22 - 
5.6 Data ................................................................................................................................. - 22 - 
5.6.1 Primärdata .................................................................................................................... - 22 - 
5.6.2 Sekundärdata ................................................................................................................ - 22 - 
5.6.3 Undersökningens Data ................................................................................................. - 22 - 
5.6.4 Tillvägagångssätt ......................................................................................................... - 23 - 
5.7 Validitet ........................................................................................................................... - 23 - 
5.7.1 Undersökningens Validitet ........................................................................................... - 23 - 
5.8 Reliabilitet ....................................................................................................................... - 24 - 
5.8.1 Undersökningens Reliabilitet ....................................................................................... - 24 - 
5.9 Källkritik ......................................................................................................................... - 24 - 
5.9.1 Primära källor ............................................................................................................... - 24 - 
5.9.2 Sekundära källor .......................................................................................................... - 24 - 
5.9.3 Kritik av den valda metoden ........................................................................................ - 25 - 
5.10 Vetenskapsteoretiska ställningstaganden ...................................................................... - 25 - 
5.10.1 Ontologi ..................................................................................................................... - 25 - 
5.10.2 Epistemologi .............................................................................................................. - 25 - 
5.10.3 Undersökningens vetenskapsteoretiska ställningstaganden ....................................... - 26 - 

6. TEORETISK REFERENSRAM ........................................................................................... - 27 - 



 

IV 

6.1 Definition av begrepp ...................................................................................................... - 27 - 
6.1.1 Revidera ....................................................................................................................... - 27 - 
6.1.2 Reflektera ..................................................................................................................... - 27 - 
6.2 Organisations/managementrecept ................................................................................... - 27 - 
6.3 Organisationsdramaturgi ................................................................................................. - 29 - 

7. FÖRSLAG TILL VIDARE STUDIER ................................................................................. - 32 - 
8. SLUTORD ............................................................................................................................. - 33 - 
9. KÄLLFÖRTECKNING ........................................................................................................ - 34 - 
 



 

- 1 - 

1. BÖRJAN 
 

Det sägs att varje resa börjar med ett stapplande steg, så även denna. 

Upprinnelsen till denna odyssé
1
 har sitt ursprung i två studenters vilja att ge ett 

litet men förhoppningsvis insiktsgivande bidrag till den etablerade vetenskapen. 

I likhet med Odysseus
2
 strapatser är även denna resa kantad med prövningar. 

Vår resa har sin början i en vilja att undersöka fenomenet storytelling, samt dess 

påverkan på relationen mellan ledning och personal. Storytelling är för den 

oinvigde en disciplin inom management, samt marknadsföring som förespråkar 

användningen av berättelser för att uppnå organisationens mål. Det kan handla 

om att ladda ett varumärke med mervärde, motivera eller styra personal
3
. Den 

ursprungliga tanken var att undersöka hur effektivt det här med historier i en 

organisation egentligen kan vara. ”Är det så bra som litteraturen förespråkar, 

eller är det bara en myt?”. Efter att ha gjort en grundlig bakgrundsundersökning 

inom ämnet, kom ivern att få påbörja studien. Under den inledande 

faktainsamlingen fördes ett livligt resonemang om vilka företag som kunde 

utgöra en bra grund i undersökningen, samt vilka som skulle kontaktas. Till sist 

föll valet på antingen den stora möbeltillverkaren ifrån Småland, eller den stora 

nöjesparken belägen på Sveriges framsida. Vid en närmare anblick föll det sig 

naturligt att kontakta den stora nöjesparken, och så blev även fallet. Ivriga som 

vi var började vi att söka efter personer som vi kunde intervjua. 

 

Här följer en dramatisering av händelseförloppet. Syftet är inte att återge en 

perfekt kopia av det som verkligen skedde. Vi vill istället ge läsaren en 

möjlighet att kunna skapa sig en egen bild av den stämning som verkligen rådde 

under resans gång. För att inte peka ut några personer direkt, används här 

påhittade namn. 

 

”Välkommen till nöjesparken, hur kan jag hjälpa till? ”sade rösten i telefon, ”Ja, 

hej jag heter Eddie och jag söker Karl?”, ”ett ögonblick, jag kopplar dig, 

varsågod.” svarade rösten. Jag satt och väntade på svar när jag hörde ”han är 

upptagen, går det bra att återkomma senare?” ”Javisst jag försöker lite senare”. 

Ett par timmar senare försökte vi igen. ”Hej Jag heter Eddie och söker Karl”, 

”Går det bra att dröja?” svarade rösten i telefon, ” finns det inte något 

direktnummer det går att nå honom på?” svarade jag, ”Jovisst numret är” 

svarade rösten. Efter att ha fått numret avslutades samtalet. Under samma dag 

försökte vi att kontakta Karl ett flertal gånger, men det var upptaget hela tiden. 

Dagen därpå kontaktades återigen nöjesparken, och vi fick då även 

telefonnummer till andra personer som kunde kontaktas. Det gjorde vi också 

under en längre period, men de berörda personerna var aldrig anträffbara. Vi 

började undra hur det kom sig att personerna aldrig var anträffbara. Det kändes 

lite overkligt i dagens informationssamhälle, med mobiltelefoner och Internet. 

Vi hade ju gjort allt enligt boken, men vi kom ändå ingen vart. Vi försökte då 

även att kontakta de berörda personerna via e-post. Alla läser väl sin e-post 

                                                 
1
 ”lång resa med många sevärdheter och upplevelser irrfärd” (Nationalencyklopedin 2009-05-15) 

    Irrfärd ”planlös, kringflackande färd utan mål el. under fåfängt sökande efter mål” (Nationalencyklopedin 2009-05-15) 
2
  ”i berättelserna om det trojanska kriget kung av Ithaka, son till Laertes och Antikleia, make till Penelope och far till 

Telemachos. O. är huvudperson i Homeros epos "Odysséen".” (Nationalencyklopedin 2009-06-14) 
3
  (Mossberg & Nissen Johansen 2006, s.10-13) 
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emellanåt, tänkte vi. Mailet löd ”vi är två studenter som skriver ett 

examensarbete inom ämnesområdet storytelling”. Vi vill undersöka hur det 

används internt inom en organisation. Vi skulle vilja intervjua två personer på 

operativ samt två på taktisk nivå”.  Mailet var uppriktigt, och vi hade inga falska 

föresatser. Någon måste ju svara, tänkte vi. Det tog inte många dagar förrän vi 

fick svar. Förhoppningsfulla som vi var, trodde vi ju aldrig att någon skulle 

kunna säga nej till två studenter. Men den världsbilden reviderades snabbt. 

”Tyvärr men jag kan inte hjälpa er”, blev det första svaret. Varför, hade vi gjort 

något fel. Då vi ännu ej fått svar ifrån någon av de andra, började tankarna 

komma om de verkligen fått våra mail? Vi försökte då att kontakta dem igen, 

men nu ifrån en annan e-postadress. Vi tyckte ju att det inte lät rimligt att de 

skulle missa våra meddelanden två gånger. Vi väntade förgäves på svar. 

Dagarna gick och frustrationen bara växte. Den började nu även att smitta av sig 

på vår arbetsrelation. Vi insåg att den enda möjligheten för vår del var att 

försöka ta kontakt med andra företag. De kanske skulle vara mer hjälpsamma. 

Vi kontaktade till en början ett hotell i Bohuslän. ”Vi är två studenter som 

skriver ett examensarbete inom ämnesområdet storytelling. Vi vill undersöka 

hur det används internt inom en organisation. Vi skulle vilja intervjua två 

personer i ledningen samt två personer i personalen”. Vi väntade spänt på ett 

svar, men ingen hörde av sig. 

 

Nu plötsligt damp ett meddelande ner i inkorgen, med avsändare den stora 

nöjesparken. Vi det här laget förväntade vi oss inte att få ett positivt besked. Vi 

blev inte heller förvånade när svaret löd, ”Tyvärr men vi kan inte hjälpa er på 

kort varsel”. Vad då kort varsel? Vi hade ju försökt att kontakta dem jätte länge. 

 

Nu började paniken komma, och den satte tydliga spår på den redan tärda 

arbetsrelationen. Jargongen och stämningen blev påtagligt mer ansträngd. Vi 

stod handfallna inför det öde som nu väntade oss. Vi hinner inte färdigt innan 

deadline. Efter en tids reflekterande över vårt dilemma, insåg vi att livet inte 

alltid är rättvist och att det ibland bara är att ta saker som de är. Vi bestämde oss 

således för att inte ge upp innan tiden för inlämningen av uppsatsen.  

 

Då en av oss varit med på en föreläsningsserie i storytelling, kom tanken att vi 

eventuellt skulle kunna be de två gästföreläsare som deltog där om hjälp. Vi tog 

kontakt med dem, och bad om hjälp med att hitta lämpliga företag att intervjua. 

Vi kontaktade dessutom andra företag som vi trodde skulle kunna hjälpa oss. 

Det var en chanstagning, men ändå. Förhoppningarna var inte så höga, men det 

var i alla fall värt ett försök. Det tog inte lång tid innan vi fick svar ifrån de två 

gästföreläsarna. Första gången under hela uppsatsprocessen fick vi ett positivt 

besked. De båda föreläsarna kom med förslag om företag som vi kunde 

kontakta. De erbjöd sig till och med att ställa upp på en intervju själva. Det såg 

ut som om vår lycka äntligen vänt uppåt. Syftet med undersökningen, var att 

undersöka hur effektivt storytelling är internt inom en organisation. Vi såg 

således inte hur vi skulle kunna ha nytta av att intervjua de två föreläsarna, i just 

denna specifika undersökning. Vi lade istället hela vår tillit till de företag och 

personer som föreläsarna rekommenderade.  Det var två hotell, samt en person 

verksam som projektledare och föreläsare inom ledarskap och kundservice. 

Hotellen ligger belägna i Stockholm, samt i Kongsberg i Norge.  
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Det som verkade mest relevant för vår frågeställning var att kontakta de båda 

hotellen. Enligt den tillfrågade föreläsaren, använde sig båda hotellen av 

storytelling internt samt externt. Äntligen kändes det som om att vi på rätt spår 

igen. Vi skulle klara det trots allt vi gått igenom. Då hotellen var belägna så 

långt borta, beslöt vi oss att försöka göra en mailintervju med dem. Vi började 

genast göra ett utkast på de frågor vi skulle ställa. Vi gjorde det enligt konstens 

alla regler. Vi försökte att tillämpa all den kunskap vi förvärvat genom åren. Vi 

försökte att formulera så öppna frågor som möjligt för att få en så onyanserad 

bild som möjligt. Vartenda ord skulle vara perfekt för att de tilltänkta 

respondenterna inte skulle kunna missuppfatta frågorna. Allt i jakten på att höja 

undersökningens validitet och reliabilitet. Frågeformuläret innehöll intelligenta 

frågor som ”Hur definierar ni effektivitet avseende storytelling?”. ”Hur 

förmedlar ni mål till personer lägre ner i organisationen?” och ”Vad är det svåra 

med storytelling som ledarverktyg internt inom organisationen?”  

 

Det kändes som om vår lycka redan var gjord när vi skickade iväg 

frågeformulären. Nu väntade vi spänt på att få tillbaka svaren, så att vi skulle 

kunna komma igång och skriva vår efterlängtade uppsats. Stämningen hade 

arbetat upp sig ifrån en miniminivå till att ligga på topp. Efter några dagar fick 

vi svar ifrån hotellet i Norge. ”Jag kan tyvärr inte hjälpa er då jag är bortrest”. 

Vad då bortrest? Vilken underlig ursäkt? Frustrationen återkom. Varför ville 

ingen ställa upp och svara på några oskyldiga frågor. Vi hade ju inga dolda 

avsikter med undersökningen. Varför är folk egentligen så rädda av sig?  

Hotellet i Stockholm hörde inte heller av sig. Vi väntar fortfarande på svar. Men 

det är väl bara att gilla läget. Vi är två oviktiga studenter som ingen vill ta sig 

tid att prata med. 

 

I förtvivlan tog vi kontakt med vår handledare. Han bringade på bara några 

minuter klarhet i allt. Det samtalet måste ha varit ett av de mest givande vi haft 

på länge. Då slog det oss. Vi hade ju genomfört en undersökning. Det kanske 

inte var den som vi hade planerat att genomföra ifrån första början, men det var 

en undersökning. Vår empiri blev således de prövningar vi genomgått under 

hela uppsatsprocessen. 

 

Vi hade genomfört en resa, men inte i bemärkelsen att vi hade förflyttat oss från 

punkt a till b fysiskt. Resan vi hade gjort kan liknas vid en abduktiv process. 

Likt en jägare letade vi spår efter byte. Vi hade precis som jägaren fått upp ett 

spår som vi sedan följde till det kallnade. Därefter stod vi villrådiga, till dess att 

vi hade fått upp ett nytt spår att följa. I vårt fall var dock bytet inte ett viltdjur 

som det vanligtvis är i jaktsammanhang. Vår jakt bestod av sökandet efter 

information. Denna process pågick således till vi slutligen insåg att vi funnit det 

vi letat efter ifrån första början. Kanske var det inte i den skepnaden vi hade 

förväntat oss, men ändå. 

 

Vår färd började således som en enkel resa. Den utvecklades sedermera till en 

odyssé utan dess like vi varit med om. Vi hade upplevt en irrfärd ifrån början till 

slut. Vi hade under processen, gång på gång stått inför nya situationer och 

utmaningar. Dessa var vi på ett eller annat sätt tvungna att anpassa oss till. På 
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något sätt så hittade vi dock precis som Odysseus vår Penelope
4
. I vårt fall kan 

Penelope liknas vid den empiri vi slutligen fick ihop. Dessutom så präglades vår 

resa av en mängd serendipitet
5
, då vi precis som de tre prinsarna från Serendip 

fann något annat än det vi inledningsvis sökte efter. Enligt vår bedömning dock 

lika värdefullt. 

 

 

                                                 
4
 ”i grekisk myt dotter till Ikarios och hustru till Odysseus” (Nationalencyklopedin 2009-06-04) 

5
 ”förmågan att kunna göra trevliga upptäckter av ren slump” (Nationalencyklopedin 2009-05-17) 
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2. MITTEN 
 

Vår färd som nu börjar närma sig slutet, har vi valt att betrakta som en saga. 

Precis som en saga är uppbyggd kring en historia, innehållande en protagonist 

(huvudkaraktär), en plot (händelseförlopp), samt en vändpunkt som leder till en 

slutlig upplösning
1
, så urskiljs dessa element även i vår resa. De kanske inte är 

lika tydliga, eller följer strukturen så strikt, men de är närvarande.  

 

Vår resa kan liknas vid en klassisk dualistisk komedi.
2
 Den har även tydliga 

inslag av romantik samt tragedi. Den inleds med att hjältarna är på jakt efter att 

självförverkliga sig, nämligen att hitta empiri till sin efterlängtade uppsats. De 

befinner sig därmed i ett oönskat tillstånd som de vill bort ifrån.
3
 De påbörjar 

resan med en tydlig plan om hur de tänkt genomföra undersökningen. Det i 

syfte att återigen hamna i ett önskvärt tillstånd.
4
 Detta händelseförlopp präglar 

också våra hjältars öde. Dualismen, nämligen att gå ifrån ett felaktigt till ett 

önskvärt tillstånd blir således kärnan i dramat.
5
 Denna dualistiska process 

upprepas flera gånger under dramats gång. När hjältarna väl tror att de nått sitt 

mål, inträffar någonting som gör att hjältarna återigen hamnar i det oönskade 

läget.
6
 

 

Det tragiska inslaget utgörs av personerna som ständigt avvisar våra hjältar. De 

är fastkedjade i sitt enformiga tänkande.
7
 De kommer hela tiden med rationella 

förklaringar till varför de inte kan eller vill ställa upp på intervjuer. De vill inte 

förlora kontrollen över sin tillvaro. Det skulle kunna vara en risk om de gick 

med på intervjuerna. Rädslan att bli blottade eller avslöjade tar således 

överhand. Dessa människor blir genom sitt handlande reducerade till robotar 

som endast handlar enligt inlärda mönster. De förlorar förmågan att tänka 

själva.
8
 

  

Det komiska inslaget i dramat, har som uppgift att försöka hålla reda på allting 

som sker. Komiken främjar även den slutliga upplösningen. Det komiska 

inslaget präglas också av dualismen. I början finns alltid ett oönskat tillstånd. 

Skillnaden mellan det romantiska och det komiska, ligger dock i att romantiken 

fokuserar på individen samt dess process att ta sig ifrån punkt a till b.
9
 Komedin 

ser till hela handlingen. Det komiska inslagets huvuduppgift är att föra hela 

historien framåt. I komedin får alla en uppgift, även tragiker.
10

 Det kan tolkas 

som att ploten redan existerar då alla har en förutbestämd funktion. På något sätt 

antyder det att ingen av oss är ”självständiga” individer som har kontroll över 

våra liv.  

                                                 
1
  (Denning 2005, s.23) 

2
  (Sköldberg 1990, s.45-47) 

3
  (Sköldberg 1990, s.135-136) 

4
  (ibid.) 

5
  (Sköldberg 1990, s.132-133) 

6
  (ibid.) 

7
  (Sköldberg 1990, s.66) 

8
  (Sköldberg 1990, s.45) 

9
  (Sköldberg 1990, s.153-154) 

10
 (ibid.) 
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I en komedi har de som vi kallar tragiker ett viktigt inslag. De brukar benämnas 

blockerande karaktärer.
11

 De har som huvuduppgift att försöka förhindra att 

hjältarna når sitt slutgiltiga mål. De trasslar till det för hjältarna genom att 

handla orationellt. De strävar efter att hindra det lyckliga slutet. En komedi 

skulle kunna sluta genom att tragikerna får sin vilja igenom, och hindrar 

hjältarna ifrån att nå sitt mål. Allt beror på hur starkt de påverkar 

händelseförloppet.
12

 Vår saga får som tidigare nämnts ändå ett lyckligt slut. För 

att det skall kunna ske saknas en viktig ingrediens. Det är den välvillige 

orosanden
13

. Denna person är oftast någon utomstående. Han eller hon har ingen 

riktigt roll i handlingen. De har ändå förmågan att kunna bedöma hjältarnas 

situation och se en lösning. Dessa personer är ofta oförutsägbara och brukar röra 

till händelseförloppet. Det bidrar till att hjältarna får en insikt om hur de skall 

slutföra sina uppgifter, för att kunna nå det önskvärda tillståndet.
14

 I vår 

berättelse är det handledaren som innehar denna roll. Utan att egentligen ta del 

av uppsatsarbetet, ser handledaren vad vi missat. Genom att ställa provocerande 

frågor får han oss att inse att vi redan har det vi sökt efter.    

 

Vi lever inte i en utopi. Allting blir inte alltid som vi planerar, eller mer korrekt 

uttryckt; allting blir oftast inte som vi planerat. Det är en sanning som vi 

verkligen fått erfara under författandet av denna uppsats. Vi har ändå 

någonstans fått en insikt om att det är bra att saker inte alltid sker som vi 

planerat. I vårt fall hade vi redan i början en tydlig bild av vad vi ville 

åstadkomma med denna uppsats. Denna bild raserades gång på gång. Vi fick 

ständigt revidera vårt mål, samt vår verklighetsuppfattning. Någonstans inser vi 

nu att det har varit poängen med hela den process vi genomgått. Trots att hela 

arbetet med uppsatsen varit kantat av frustration och vemod, och det stundtals 

känts som om att det bara är att ge upp, så har vi ju nu nått vårt mål. Inte i den 

skepnad vi i början hoppades på, men ändå. Hela målet med denna 

uppsatsprocess har ju om vi tar det till en ytterlighet, varit att förvärva kunskap 

om hur en vetenskaplig undersökning genomförs. Det har vi också gjort. Vi 

deltog vid föreläsningar där vetenskapliga forskningsmetoder presenterades. Vi 

lärde oss bland annat om induktion, abduktion, validitet, samt reliabilitet. Vi 

författade en planeringsrapport där vi redogjorde hur vi skulle gå till väga för att 

genomföra undersökningen, redan innan vi började uppsatsarbetet. Vi fick 

uppfattningen om att allt skulle genomföras på ett visst sätt, likt något skrivit i 

en ”helig skrift”. När vi väl skulle genomföra undersökningen så verkade det 

som omvärlden inte läst samma skrift vi hade. Den hade dessutom inte deltagit 

vid våra föreläsningar. Vi blev refuserade som på ett löpande band.  

 

Det ironiska i allt vi genomgått under uppsatsprocessen, är förmodligen att det 

var det bästa som kunde hända oss. Det abduktiva tillvägagångssätt som präglar 

hela uppsatsen har givit oss en bredare insikt om våra möjligheter inom 

management. En abduktiv ansats ger oss större utrymme att anpassa vårt 

arbetssätt fortlöpande, då grundtanken med abduktion är att inget egentligen är 

givet på förhand.
15

 Abduktion ger oss möjligheten att anpassa vårt arbete efter 

                                                 
11

  (Sköldberg 1990, s.153) 
12

  (ibid.) 
13

  (Sköldberg 1990, s.153) 
14

  (ibid.) 
15

  (Czarniawska 1999, s.81-85) 
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den rådande situationen, men gör tillika inga generaliseringar av tillvaron. I 

abduktion kan vi endast förklara den situation som är för handen. Det innebär 

att vi genom tillämpningen av en abduktiv ansats inte kan uttrycka något om 

andra fall utan endast om det aktuella fallet. En abduktiv ansats underlättar 

rentav för forskaren då den inte ger sken av att vara vägen till en sanning som 

andra ansatser gör
16

. Inom management kommer vi att jobba med människor, 

samt de processer som styr individers handlingar och beteende. Det innebär att 

det inte finns några direkta ”sanningar” avseende management
17

. Det finns en 

mängd managementrecept, som förklarar hur vi skall gå tillväga för att leda och 

styra människor.
18

 Frågan är hur det hjälper oss? Tänk om de personer vi vill 

styra inte kan recepten, som i fallet med vår uppsats.  

Har vi då någon nytta av en kokbok när ”recepten” är fel?  

 

Vi kan även tänka oss att personerna som vi vill styra, tror sig kunna ”recepten”. 

Det innebär att de förblindas att handla enligt ett ”recept” som de tror är ”rätt”, 

precis som tragikerna i vår saga. Det ligger dock en inbyggd motsägelse i dessa 

påståenden. Vi säger genom det vi påstår att det är fel att kunna recepten, men 

att det också är fel att inte kunna dem. Det vi menar är att inom management 

måste vi, precis som personer verksamma inom andra vetenskapliga fält, kunna 

”recepten”. Det får dock inte ta sig till sådana ytterligheter, att vi betraktar dem 

som texten i den heliga skriften ovan.
19

 Vi får inte blint lita på att de alltid 

fungerar. Hela den process vi gått igenom, styrker ju att ”recepten” inte alltid 

fungerar. Det är dock inte alltid så lätt att inse det. Även vi som studerat 

organisationslära i flera år, och aktivt lärt oss att ”recepten” inte är en garanti för 

framgång, blev under denna process lite förblindade.  

 

Nu börjar den nyfikna läsaren kanske att fråga sig, men vilket är då rätt 

”recept”? Inom management brukar vi försöka att undvika att prata i termer som 

rätt eller fel och svart eller vitt. Inom management är det mesta gråaktigt, en 

kombination mellan svart och vitt eller rätt och fel.
20

 Vi får helt enkelt lita på 

det som ”funkar”. Det kan liknas lite vid det vi gjorde under uppsatsskrivandet. 

Vi följde ett spår så länge det ”funkade”, och sedan letade vi efter ett annat spår 

som vi följde så länge det ”funkade”, och så vidare.
21

 

 

Vi börjar inse att det pragmatiska
22

 tillvägagångssätt vi använt oss av under 

genomförandet av uppsatsen, förmodligen liknar det vi kommer att använda oss 

av i vår framtida yrkesroll. Det blir således viktigt att försöka bemästra detta 

arbetssätt för att kunna bli framgångsrik inom managementfältet.
23

  

 

En pragmatisk ansats gentemot vårt professionsfält blir viktig för att kunna 

utveckla bra ledarskap, samt ge vetenskapsfältet legitimitet.
24

 Vi blir alltför ofta 

                                                 
16

  (ibid.) 
17

  (Lindhult 2005, s. 294-295) 
18

  ( Røvik 2008, s.20-21), (Røvik 2000, s.13-15) 
19

  (Lindhult 2005, s. 291-292, s.294) 
20

  (Jackson & Carter 2000, s.4) 
21

  (ibid.), (Lindhult 2005, s.297-299) 
22

  ”Pragmatismen hävdar att ett påståendes mening är dess "praktiska konsekvenser", dvs. den handlingsdisposition och de 

förväntningar en person har om han tror på påståendet i fråga.” (Nationalencyklopedin 2009-05-19)  
23

  ( Røvik 2008, s.44-47) 
24

  (ibid.) 
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insnöade i teorier och vetenskapliga föreställningar. Vi följer dem likt en ”helig 

skrift” som har svaret på allting. Teorier är och förblir dock alltid förenklingar 

av världen. De kan inte ersätta den. Vi måste vara medvetna om teorierna. Vi 

måste dessutom inse att de inte är lösningen på allt.
25

 Inom vårt professionsfält 

krävs gott gehör för omgivningen för att kunna verka. Det innebär reflektion 

samt ständig revision av vår verklighet. Har vi förmågan att inse det, så har vi 

kommit en bit på vägen. Det krävs dock stor ansträngning för att inte hamna i 

ett slentrianliknande tillstånd.
26

 Vi är benägna att göra saker som vi alltid gjort. 

Vi ser gärna allt som rätt eller fel, och svart eller vitt. När vi sedan träder in i 

managementvärlden, så gäller inte de lagar och regler vi lärt oss. Raseras då vår 

världsbild? Att säga nej, är väl en sanning med modifikation. Till viss del så 

innebär det ju att vi måste börja om på ruta ett. Inget är längre svart eller vitt, 

utan istället nyanser av hela färgskalan.
27

 Den känslan har vi haft under hela 

uppsatsprocessen. Vi har gjort allt enligt regelboken, men har alltid blivit 

tvungna att anpassa oss till den rådande situationen. När vi nu reflekterar över 

denna upplevelse, så inser vi att det varit meningen med hela uppsatsen. 

Meningen har inte varit att ta fram ett statiskt resultat, som ändå ingen bryr sig 

om. Meningen har varit att genomgå just denna process, vilket någonstans kan 

sägas utgöra kärnan i pragmatism.    

 

                                                 
25

  (Lindhult 2005, s.273) 
26

  (Morgan 1999, s.48-51) 
27

  (Jackson & Carter 2000, s.2-5) 
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3. SLUT 
 

Vår färd hittills har känts som en berg- och dalbana. Sanningar har raserats, och vi har 

till följd av de prövningar vi stött på, gång på gång ifrågasatt vår förmåga att verka inom 

management. Slutligen har vi dock kommit till insikten att vi lever i en dynamisk värld 

som ständigt förändras. Vi påverkas av intryck ifrån omgivningen, och vi påverkar den. 

Det innebär att endast vi själva är ansvariga för våra möjligheter att framgångsrikt verka 

i vår valda profession. Management är ett mångskiftande område där inga rätt eller fel 

egentligen existerar. Det medför att vi inte heller kan söka efter absoluta sanningar när 

det gäller management. Vi måste ständigt revidera den bild vi har av management och 

ledarskap för att kunna påverka, samt kommunicera med omgivningen framgångsrikt. 

Vi måste dock vara medvetna om att våra handlingar påverkar individer olika. Blir vi 

varse om det, så kan vi utveckla en kommunikationsform som förmedlar de budskap vi 

önskar. Då omgivningen påverkar oss i samma utsträckning, måste vi dessutom vara 

uppmärksamma på vårt eget beteende. Klarar vi av det, så kan vi också utveckla vårt 

ledarskap. Vi måste anpassa vårt ledarskap till omvärlden och inte tvärtom. Gör vi inte 

det, så kommer vi inte att kunna kommunicera med omgivningen långsiktigt. Det 

innebär i sin tur att vi inte kan bli framgångsrika i vår yrkesroll. Vårt ledarskap är 

beroende av hur vi uppfattar de intryck vi får ifrån omgivningen. Det är viktigt att vi 

innehar den insikt som fodras för att förstå det. En förståelse för hur individer reagerar 

på orsak, ger oss nödvändigt handlingsutrymme att kunna fatta rätt beslut. Det blir i sin 

tur ett verktyg, som vi kan använda för att anpassa vårt ledarskap till omgivningen. För 

att inte hamna i en rutinlik tillvaro där vi inte förmår uppfatta att vårt ledarskap inte är 

verksamt, måste vi alltid ifrågasätta det. Ledarskap är förenat med individen. Det 

innebär att ledarskap påverkas i samma utsträckning som individen. Vårt ledarskap 

präglas av vår bakgrund och tidigare upplevelser. Då vi skapar världen genom att vi 

upplever den, så revideras även vårt ledarskap varje gång vi upplever. Det medför att vi 

inte alltid kan påverka hur vårt ledarskap förändras. Istället blir vi utlämnade till de 

sinnesintryck vi upplever.  

 

Genom att betrakta tillvaron ur ett narrativt perspektiv, får vi möjligheten att utnyttja 

våra sinnesintryck fullt ut. En narrativ tolkning av händelser öppnar dörren till en värld 

där det fiktiva och det faktiska samspelar för att ge en djupare insikt. En värld där 

gränsen mellan rätt och fel eller svart och vitt endast är en suddig förnimmelse i 

periferin. Vi ser ofta tillbaka på händelser som om de vore en del i en berättelse.
1
 

Tillvaron blir således ett fiktivt skådespel där vi innehar en aktiv roll. Det medför även 

att vår roll kan ta sig uttryck i olika skepnader. Vi kan inneha rollen som tragikern, 

romantikern, komikern eller ironikern. Det är omständigheterna som avgör vilken roll vi 

får. Vanligtvis väljer vi dessa roller omedvetet. Det är inte förrän vi reflekterar över 

händelsen som vi uppmärksammar vårt inflytande på händelseförloppet. Dessa 

reflektioner påverkar oss ofta starkt, och kan ge upphov till känslor av obehag eller 

välbefinnande.  

 

Som ledare måste vi vara medvetna om att vi aktivt måste välja vilken roll i dramat vi 

skall inta. Vi måste revidera vårt ledarskap efter den uppkomna situationen. Vi får dock 

inte tappa herraväldet genom att handla rutinmässigt, utan vi bör alltid ifrågasätta vårt 

ledarskap. Vi måste utnyttja hela registret av karaktärer i utformningen av ett 

                                                 
1
 (Mossberg & Nissen Johansen 2006, s.54) 
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framgångsrikt ledarskap. Vårt ledarskap bör således präglas av en ledarstil där romantik, 

tragedi, komedi, samt ironi lever i symbios. En ledarstil som ger oss möjligheten att ta 

till vara på alla våra egenskaper. Utan dem skulle vi inte vara de individer vi är, och vi 

måste vara medvetna om att vårt ledarskap färgas av dem. Vi får inte låta vissa 

egenskaper undertryckas då de inte anses vara accepterade.  Vi måste utnyttja dem för 

att kunna skapa ett helt ledarskap. Med den insikten som grund kan vi leka med vår 

tolkning av tillvaron, och utveckla ett ledarskap för framtiden. 

  

Vare sig det gäller organiseringen av en uppsats eller ett företag, så måste vi skapa ett 

språk som kommunicerar vårt budskap så att mottagaren förstår. Språket som vi kan 

finna överallt, påverkar oss medvetet eller omedvetet. Det kan utgöras av symboler, 

texter, ord eller handling. Skapar vi inte ett språk där vi kommunicerar på samma 

villkor, då kan vårt ledarskap inte heller få legitimitet.  

 

Mottagaren ger genom sitt förtroende vårt ledarskap legitimitet. Legitimiteten bygger på 

ömsesidigt förtroende och påverkar alla individer i kontexten. Genom att bli medvetna 

om det blir vi varse om att tillvaron inte enbart kan förenklas till ett antal ”recept” och 

teorier. Världen är mer komplex, och det finns inga ”recept” som är tillämpliga på alla 

situationer. Inom managementområdet blir det påtagligt då vi försöker att förstå och 

påverka individers beteende. Det medför att vi måste utveckla en känslighet för hur 

individer reagerar på orsak, samt hur de påverkas av direktiv och normer i givna 

situationer. Vi kan inte alltid lita på att ”recepten” vi lärt oss har svaren på allt. Det är 

kontexten som avgör hur vi kan agera. ”Recepten” kan endast utgöra riktlinjer där flera 

alternativ finns att tillgå. Så länge vi är medvetna om vad vi gör och hur det påverkar 

andra, blir följaktligen allting tillåtet. Det enda som hindrar vår egen förkovran, blir 

därmed våra inre begränsningar. Kan vi övervinna dessa barriärer, inser vi slutligen att 

den enda sanningen finns i den egna insikten.  

 

Utifrån ovanstående diskussion kan vi konstatera att management är ett komplicerat 

vetenskapsfält, som inte kan förklaras i några generella termer. Management blir således 

en disciplin som blir svår att hantera, då den inte kan anses ha några ”rätt” eller ”fel”. 

Sändaren måste alltid anpassa sig till mottagaren, då det är mottagaren som bestämmer 

om ”budskapet” är bra eller dåligt. Vi kan polemisera med folk så mycket vi vill, men 

om mottagaren inte lyssnar på våra budskap, då har vi inte heller lyckats, precis som i 

vårt fall.  

 

Mot det som bakgrund kan vi även konstatera att managementfältet är ”en resa utan 

slut.”  Den problematik som finns kring management kan aldrig försvinna, då det är ett 

vetenskapsfält som alltid är i rörelse. Det innebär även att management som disciplin 

måste präglas av pragmatiskt tänkande, då samhället, omgivningen samt värderingar 

ständigt förändras. 

 

Vi ser inte på management likadant idag som vi gjorde för femtio år sedan, och vi 

kommer att ha en annan uppfattning om management om ytterligare femtio år. Om vi 

inte kommer att kunna anpassa oss till tiden, då kommer vi även att ha svårigheter att 

kunna verka framgångsrikt inom fältet. Det ger oss insikt om att vi alltid måste försöka 

revidera vårt beteende och handlingar, då det inte finns några generella teorier som är 

direkt tillämpbara på management. Det finns följaktligen ingenting vi kan göra då 

management alltid kommer att vara i rörelse, likt en flotte som flyter på ett öppet hav. 

Det är tjusningen med management. Vi vet egentligen inte varför vi hamnade här. Vi 
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vet vilka beslut vi har tagit under vägen, och ser då vilken verkan det har haft för 

utvecklingen. Om endast en faktor hade förändrats, då hade vi inte kommit dit vi är 

idag. Det ligger alltså en inbyggd problematik där vi egentligen inte kan säga varför vi 

hamnade här. Om förutsättningarna hade förändrats något då hade slutresultatet blivit 

annorlunda. 
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4. PROBLEMSTÄLLNING OCH SYFTE 

4.1 Medvetenhet 

 

Den uppmärksamme läsaren har förmodligen vid det här laget märkt att denna uppsats 

inte ser ut som något de skådat tidigare. Som ni märker är denna uppsats ovanligt kort. 

Det saknas en inledande sammanfattning, och vi har valt att placera metodkapitlet efter 

den empiriska delen. Dispositionen i uppsatsen skiljer sig från de traditionella 

normerna. Anledningen till varför vi har valt att disponera vår uppsats så här, är att det 

ska fylla syftet med vad vi vill förmedla till läsaren. Tanken är att först ge läsaren en 

känsla av våra upplevelser under resan där vi hamnade i dilemman och en rad 

prövningar. På detta sätt ger vi utrymme för läsaren att själv kunna reflektera kring vår 

berättelse innan vi avslöjar vad vi har tänkt och vill säga om den. Läsupplevelsen blir då 

en abduktiv process som läsaren går igenom. 

 

Att en uppsats bryter mot de traditionella normerna, medför inte automatiskt att den inte 

uppfyller kraven. En uppsats ska kunna fylla sitt syfte och ha något att förmedla till 

läsaren. Vad vi har lärt oss i denna uppsatsprocess är att allting inte kan följas efter 

recept. Allting blir inte alltid som vi planerat. Samma gäller här. Att följa den 

traditionella stilen i uppsatsen betyder inte att vi kommer att uppnå målet. Skulle vi göra 

om vår text till något mer allmänt accepterat, då skulle vi förlora textens identitet.  

 

Under skrivandet av denna uppsats kom det kritik från olika håll. Vissa fäste sig på 

längden av vår uppsats, och vissa menade att det inte var lönt att satsa på att skriva en 

uppsats som inte följer det traditionella upplägget. Vi befann oss i ett läge där vi blev 

”fattiga”, det enda vi kunde göra, var att vända eländet till en fördel. Denna fördel gav 

oss chansen att skapa en uppsats som är annorlunda, men gör även texten intressantare. 

Vi kan säga att denna möjlighet slutligen gav oss ett lyckligt slut.  

4.2 Problemställning 

 

I ett samhälle präglat av modernistiskt tänkande strävar vi dagligen efter nya mål och 

utmaningar. När ett mål uppnåtts, väntar nästa redan runt hörnet. Jakten på framgång 

samt belöningar blir alltför ofta ett medel för att bekräfta den egna personen. Denna 

trend syns tydligt i världen för närvarande, och får sitt uttryck genom den globala 

recessionen. Människor är på ett sätt inlåsta i sina tankar, vilket medför att de hela tiden 

strävar efter att nå det onåbara. Detta förblindar människor att omedvetet handla 

irrationellt, när de inte stannar upp och reflekterar över sin tillvaro. (Røvik 2008, s.61-

63) 

 

I början av uppsatsarbetet hade vi en tydlig föreställning om hur vi skulle gå tillväga vid 

genomförandet av undersökningen. Vi blev förblindade att handla enligt ett recept som 

vi trodde var rätt. Det visade sig sedermera att vi försökte nå ett mål som för vår del var 

onåbart.  

 

I vårt dagliga liv hamnar vi ofta i situationer där vi stöter på svårigheter och utsätts för 

en rad prövningar. Det medför i sin tur att vi måste anpassa oss till förändringar. 

Vanligtvis sker denna anpassning omedvetet utan någon större reflektion. Det vi vill 
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förmedla är att inom managementfältet krävs förutom revision av tidigare upplevelser 

även reflektion av vår nuvarande tillvaro.  

 

Då vi i början arbetade utifrån andra förutsättningar var den ursprungliga 

problemställningen: Hur används storytelling som internt kommunikationsverktyg?  

Under resan gång förändrades dock uppsatsens förutsättningar, vilket i sin tur medförde 

att syftet och problemställningen reviderades. 

 

Utifrån ovanstående resonemang formuleras således följande frågeställning. 

 

 Varför hamnade vi i denna situation?  

 

 

Utgångspunkten är inte att försöka hitta en absolut sanning, utan att ge en beskrivning 

av tillvaron ur vårt perspektiv. Ambitionen har varit att författa en litterär text som för 

läsaren på ett intressant sätt skildrar detta. 

 

4.3 Syfte  
 
Syftet var till en början att beskriva hur effektivt storytelling är som ledarverktyg internt 

inom en organisation. Under processen växte emellertid ett annat syfte fram, vilket 

också genomsyrar hela uppsatsen. Syftet med denna uppsats är således att förmedla en 

känsla, samt insikt om våra upplevelser under en resa där vi blev utsatta för besvär och 

en rad prövningar. Syftet är inte bara att återge en händelse utan vi vill även förmedla 

ett försök till förståelse av tillvaron. 

4.4 Avgränsning 

 

Studien är avgränsad till att endast behandla de skeenden som utspelat sig under 

författandet av denna uppsats. Vi kan, och har inte för avsikt att leverera ett generellt 

svar på lösningen av liknande problemställningar. 
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5. METOD 
 

Metodkapitlets syfte är att ge läsaren en så tydlig bild som möjligt av det 

tillvägagångssätt som tillämpats för att genomföra studien. Genom att beskriva 

arbetsgången så grundligt som möjligt, skapas goda förutsättningar för att kunna 

genomföra en liknande studie under samma villkor. Kapitlet beskriver de resonemang 

som förts, samt vilka val som gjorts. (Andersen 1998, s.13-14) Ambitionen är att läsaren 

skall kunna tillgodogöra sig informationen, trots att ett flertal ovanliga begrepp används. 

5.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

5.1.1 Hermeneutik – läran om tolkning 

 

Hermeneutik brukar klassiskt beskrivas som regler som möjliggör tolkning av texter på 

bästa möjliga sätt.(Nationalencyklopedin 2009-03-10) Hermeneutikens kärna utgörs av 

tolkning och insikt. Den lägger stor vikt vid att studera, tolka, samt förstå språk och 

handling. (Patel & Davidsson 2003, s.23-25) Hermeneutiken brukar vanligtvis betraktas 

som en dubbel spiralgång, där texter tolkas ifrån detaljer till helhet och omvänt, samt 

där texter tolkas utifrån individens förförståelse och omvänt. (Nationalencyklopedin 

2009-03-10) Forskarens subjektiva förståelse av området, samt tidigare erfarenhet och 

kunskap om det undersökta området betraktas även som en tillgång. (Patel & Davidsson 

2003, s.23-25) 

5.1.2 Positivism 

 

Positivismens fader Auguste Comte utgick ifrån att det mänskliga tänkandet genomgått 

tre stadier av utveckling. I det första och andra stadiet används religiösa respektive 

metafysiska förklaringsmönster för att tolka samt förstå naturfenomen. Det är inte 

förrän i det sista, vetenskapliga stadiet som sinnet är i stånd att frigöra sig från dessa 

förutfattade meningar och omfamna det givna. Det innebär att en forskare måste bortse 

ifrån tidigare kunskaper för att kunna säkerställa positiv (given) kunskap. Det finns 

enligt positivismen endast två vägar till kunskap. All faktisk kunskap utgår ifrån 

sinneserfarenhet, det vill säga observationer. Kunskap som inte är av faktisk natur berör 

relationen mellan idéer. Hit räknas logik och matematik. (Nationalencyklopedin 2009-

03-10) 

5.1.3 Undersökningens vetenskapliga förhållningssätt 

 

Undersökningen har utgått ifrån det hermeneutiska synsättet. Hermeneutiken har en 

stark förknippelse med kvalitativa metoder. Vi har inte kunnat använda oss av den 

kvalitativa metoden, då vi inte kunnat utvinna någon empiri genom intervjuer från något 

företag. Den empiri som vi har bygger på våra egna upplevelser. Då vi översatt texten 

utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt, skapar det förutsättningar att tolka och 

omtolka texten flera gånger, samt finna ny innebörd i texten varje gång. Tolkningen 

betraktar vi som väldigt personlig, vilket också innebär att alla läsare inte uppfattar 

texten på samma sätt. Det medför att texten som beskriver en uppsatsprocess även kan 

användas för att tolka management eller för den delen ett annat vetenskapligt fält. Det är 
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upp till var och en att själv tolka och hitta sin egen ”sanning” i det presenterade 

materialet. 

5.2 Vetenskaplig ansats 

 
Forskningsansatsen är det tillvägagångssätt forskaren tillämpar för att generera kunskap. 

Hela undersökningen präglas av de val forskaren gör, och det ligger till grund för hur 

generaliserbar en undersökning är. De vanligaste ansatserna i samhällsvetenskaplig teori 

utgörs av deduktion, induktion och abduktion  

5.2.1 Deduktion 

 

Vid tillämpningen av en deduktiv ansats jämförs teori med empiri. Det innebär att 

generella teorier används för att dra slutsatser om enskilda företeelser. Det är av vikt att 

undersökaren har stor generell kunskap om problemområdet för att denna ansats skall 

bli framgångsrik. Deduktion brukar även kallas bevisföringens väg. (Andersen1998, 

s.29-30), (Johannessen & Tufte 2003, s.35) 

5.2.2 Induktion  

 

Induktion i motsats till deduktion utgår ifrån empirin. Det innebär att en enskild 

händelse studeras för att en teori skall kunna utarbetas. Syftet är att försöka finna 

generella mönster som kan bli teorier. Induktion brukar även kallas upptäckandets väg. 

(Andersen1998, s.29-30), (Johannessen & Tufte 2003, s.35) 

5.2.3 Abduktion 

 

Abduktion brukar vanligtvis beskrivas som en kombination mellan induktion och 

deduktion, vilket också kan beskrivas som växelverkan mellan teori och empiri. I ett 

första skede utgår forskaren ifrån en specifik företeelse, för att därefter utforma en teori. 

I ett andra skede prövas teorin deduktivt på andra fall. (Patel & Davidsson, 2003)  

Barbara Czarniawska (1999, s.82) menar att detektiven Sherlock Holmes som till synes 

arbetar utifrån en abduktiv metod inte försöker att revolutionera lagar, utan hans mål är 

att hitta smala teorier som passar ett speciellt fall, teorier som överensstämmer med en 

verklighetsuppfattning. Hon menar vidare att det inte är nödvändigt för Holmes att 

bekräfta hypoteser när de inte avvisas, då kan upplösningen ske. Sherlock Holmes utgår 

ifrån att ett brott har skett. Utifrån brottet kommer Holmes fram till hypoteser om hur 

brottet skett. Dessa hypoteser kan avvisas som felaktiga, vilket innebär att Holmes 

måste börja om. När hypoteserna inte avvisas längre är brottet löst. 

5.2.4 Undersökningens forskningsansats 

 

Den resan som vi har genomgått kan liknas vid en abduktiv process. Vår resa kan liknas 

vid en ”jägare som letar spår efter ett byte”. Vi hade precis som jägaren fått upp ett spår 

som vi sedan följde till det kallnade. Därefter stod vi förbryllade, till dess att vi fick upp 

ett nytt spår att följa. Det kan jämföras vid det Czarniawska (1999, s.82) menar, när 

detektiven Holmes utifrån brottet skapar hypoteser som han sedan prövar på spåret för 

att ta reda på hur brottet har skett. Vår jakt var då att söka efter information. Denna jakt 

eller process pågick ända fram till vi slutligen insåg att vi hittat det vi sökte efter ifrån 
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första början. De motgångar som vi har genomgått under hela denna uppsatsprocess 

blev följaktligen vår empiri. Utifrån denna empiri lyckades vi skapa en berättelse som 

fyller vårt ändamål. Den abduktiva processen som vi genomgick, kan liknas vid en 

upplevelse där vi vann kunskap och förståelse.  

5.3 Undersökningens syfte 

 

När ett relevant undersökningsproblem identifierats, är nästa steg att formulera 

undersökningens syfte. Ett syfte beskriver undersökningens målsättning, samt fastställer 

dess färdriktning. Det kan beskrivas som en vägledning för hur undersökningen skall 

utföras samt vad som vill uppnås med den. Syftet kan betraktas som en ledfyr som 

hjälper undersökningen att hitta samt bibehålla rätt kurs. (Christensen et al 2001, s.54) 

Syften delas vanligtvis in tre grupper, nämligen explorativa, beskrivande och 

förklarande syften. (ibid.)  

5.3.1 Explorativt syfte 

 

När det finns begränsat med kunskap om undersökningsproblemet, bör undersökningen 

ha ett explorativt syfte. Det innebär att undersökningen får en utforskande karaktär. 

Undersökningen ämnar således skapa en övergripande bild av undersökningsproblemet. 

Denna typ av undersökning ger sällan konkreta svar. Explorativa undersökningar brukar 

förknippas med ”vad” frågor. (Christensen et al 2001, s.55-56) 

5.3.2 Beskrivande syfte 

  

När det finns god kännedom om undersökningsproblemet, kommer undersökningen 

förmodligen att ha en beskrivande eller deskriptiv karaktär. Det innebär att 

undersökningens syfte är att beskriva ”hur” ett fenomen ser ut. Det kan röra 

omständigheter som är rådande eller som har ägt rum. Syftet är att ge en klar bild av det 

undersökta fenomenet. (Christensen et al 2001, s.56-57) 

5.3.3 Förklarande syfte 

 

När det finns omfattande kunskap om ett fenomen, men ingen distinkt förklaring på 

”varför” fenomenet fungerar på ett visst sätt, bör undersökningen präglas av ett 

förklarande syfte. En förklarande undersökning söker efter orsakssamband, vilket 

innebär att undersökningen försöker att hitta orsaker till ”varför” någonting sker på ett 

visst sätt. (Christensen et al 2001, s.57-58) 

5.3.4 Val av syfte  

 

Utifrån frågeställningen som under processens gång växte fram, går det att fastställa att 

undersökningen präglas av ett beskrivande syfte, med förklarande inslag. Vi har hela 

tiden strävat efter att återge en så tydlig bild som möjligt av det som skedde under 

uppsatsprocessen. Vi vill även försöka att förmedla en förklaring till hur vi hamnade i 

den situation vi till sist hamnade i.   
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5.4 Forskningsmetodik 

 

Enligt Christensen et al (2001, s.66-68) kan empirisk information samlas in genom två 

olika metoder, nämligen kvantitativ och kvalitativ. Metodvalet bestäms av vilken typ av 

data som samlas in. (ibid.)  

5.4.1 Kvalitativ metod  

 

Den kvalitativa metoden formas i huvudsak av ord, text samt symboler. Dess 

huvudsakliga uppgift är att ge djupare kunskap om det undersökta området. Metoden 

syftar till att skapa en bättre förståelse av ett fenomen, vilket medför att helheten 

värderas högre än enskilda delar. En undersökning av kvalitativ karaktär återger 

verkligheten utifrån ett konceptliknande tankesätt, där innebörden med undersökningen 

är att finna och åskådliggöra självklara samband. Data som framkommer utgör basen för 

de teorier och hypoteser som beskriver forskningsproblemet bäst vid tillfället för 

undersökningen. Metoden har inte för avsikt att ge en perfekt bild av verkligheten. En 

kvalitativ undersökning är subjektiv. Det medför att undersökningen måste ta hänsyn till 

forskarens egna tolkningar, då de återspeglas i slutresultatet  

(Christensen et al 2001, s.67). 

5.4.2 Kvantitativ metod 

 

Den kvantitativa metodens syfte är att tolka data som framkommit genom mätningar. 

Den används i stor utsträckning för att generalisera information. Metodens 

huvuduppgift är att registrera samt tyda siffror. Den fokuserar på mängd, antal och 

frekvens av generella uppgifter som kan undersökas statistiskt. Metoden letar efter det 

utmärkande i sammanhanget, och försöker att hitta kopplingar mellan variabler. Den 

bygger på struktur och passar bäst till undersökningar där kunskapen om det undersökta 

området redan är stor. (Christensen et al 2001, s.67) 
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5.4.3 Narrativ metod 

 

Vårt vardagliga liv består av berättelser och det finns många orsaker till dessa 

berättelser. Vi vill bland annat återuppleva det förflutna, presentera oss själva samt 

kunna dela våra känslor och erfarenheter med andra. Vi vill även kunna uttrycka oss, 

vad vi tycker är rätt eller fel. I vårt vardagliga liv försöker vi förstå vad som händer, lösa 

praktiska problem och undersöka olika handlingsalternativ. Allt detta sker i form av 

berättelser. (Carola Skott 2004, s.9)  

 

En berättelse eller en handling har alltid en början, en mitt och ett slut. Den mänskliga 

handlingen är inte enbart något som sker, utan den har även en narrativ komponent. En 

handling blir begriplig när den har en intrig (plot) som håller ihop omständigheterna. 

Intrigen är alltså det som ger förståelse och innebörd i en berättelse. Berättelser som vi 

berättar, innebär skapandet av en narrativ identitet, och detta skapande blir då en 

process. (Carola Skott 2004, s.17). 

 

Enligt Czarniawska (1997, s.5-6) är den narrativa metoden ett tillvägagångssätt för att 

skapa kunskap relevant för samtiden, vilket hon även beskriver som att ha en narrativ 

inställning till kunskap. En föreställning om narrativ kunskap ger utrymme till att 

betrakta världen som texter. En narrativ ansats uppmärksammar dessutom de skepnader 

kunskap förmedlas genom, samt effekten som de har på publiken. Utifrån en narrativ 

metod kan kunskap betraktas som varseblivning uttryckt i berättelseform.(ibid.) 

5.4.4 Undersökningsmetod 

 

Vi har valt att använda oss av den narrativa metoden för att presentera och bearbeta vår 

empiri och de teoretiska perspektiven i denna uppsats, samt för att skapa en berättelse 

med en poäng. Vi anser att det blir lättare för läsaren att ta till sig vår text i den narrativa 

formen, då vi vill fånga läsaren i våra upplevelser, samt beskriva vad vi har varit med 

om under vår resa. Vi har därmed valt att sammanställa empirin i berättelseform. 

Czarniawska (1999, s.15) menar att i en i stark story är berättelsen dess fakta och 

poängen dess teori. En berättelse utan poäng är meningslös liksom en rent beskrivande 

fältstudierapport som saknar teoretisk förankring. En berättelse som enbart säger sin 

poäng, är ingen berättelse, då är vi tillbaka i det logisk-vetenskapliga igen. En berättelse 

kan dessutom åstadkomma generalisering och djupa insikter utan universella 

giltighetsanspråk (Czarniawska 1999, s.16). Hur det förhåller sig är upp till läsaren att 

avgöra.  

 

Vi har försökt att lyfta fram de centrala delarna av vår empiri och skapat en plot i 

berättelsen. Att berätta är en handling med intrig som frambringar en berättelse som kan 

tolkas och omtolkas flera gånger. En tolkningsprocess gjorde vi sedan på vår berättelse 

där vi försökte undersöka ”spåren” till vår frågeställning: Varför har vi hamnat i denna 

situation, där vi stött på svårigheter och en rad prövningar?  

 

Genom att vi har tolkat tillvaron som en text, så har vi kunnat sammanställa en 

berättelse som ger läsaren en djupare insikt om våra upplevelser vid författandet av 

denna uppsats. Läsaren måste dock vara medveten om att tillämpningen av en narrativ 

metod inte återger en fullständig bild av verkligheten. Avsikten är att upptäcka samt 
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avslöja den underliggande meningen i en skildring. Läsaren får helt enkelt förlita sig till 

vår redogörelse.  

 

Som hjälpmedel för att strukturera upp berättelsen används följande modell: 

 

 
 Figur 1. Czarniawska (1999, s.22) 

  

Utifrån modellen framgår det att tolkningen av ”texterna” delas upp i tre dynamiska 

faser. I den första fasen samlas berättelserna in och översätts till ord. I den andra fasen 

tyds och analyseras berättelserna, för att sedan dekonstrueras, vilket innebär att 

underliggande mönster som påverkar berättelserna uppmärksammas. I den tredje fasen 

utforskas berättelserna och egen berättelse författas med syftet att ge förnyad insikt. 

 

En modell som mer konkret beskriver förloppet är Hernadis tolkningsmodell: 

 

Fas 1: Beskrivning Fas 2: Förklaring Fas 3: Utforskning 

- att stå under 

- översättning 

- rekonstruktion 

- budskap 

- att stå över 

- inferens  

- dekonstruktion 

- läckage 

- att stå istället för 

- utagerande (enactment) 

- konstruktion 

- bild (metafor) 

Figur: 2 Hernadis tolkningsmodell    Kompendium Bassim Makhloufi (2008-09-12)       
 

Hernadis modell ligger således till grund för metodvalet i undersökningen. 

 

Texten är inspirerad av Kaj Sköldbergs organisationsdramaturgi. Vi har försökt att 

analysera ”mitten” utifrån Sköldbergs, tragiska, romantiska, komiska samt satiriska 

managementperspektiv.    

 

Field of managerial practice 

 

 Watch how the stories are made 

 Collect the stories 

 

 Interpret the stories (what do they say?) 

 Analyze the stories (how do they say it?) 

 Deconstruct the stories (unmake them) 

 

 Put together your own story 

 Set it against/ together with  

other stories 

 

Field of management research 
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5.4.5 Undersökningsansats 

En ansats kan beskrivas som den samlade ansträngning som krävs för att genomföra en 

undersökning. Den avgör vilken typ av undersökning som kommer att utföras, samt 

vilken typ av resultat som eventuellt uppnås. (Christensen et al 2001, s.69-70) 

Undersökningsansatsen styrs av två deldimensioner, nämligen en rumslig eller analytisk 

dimension, samt en tidsdimension. Den analytiska dimensionen beskriver 

undersökningens omfång, det vill säga djup och bredd, medan tidsdimensionen 

bestämmer räckvidden, det vill säga tidsperioden. (Christensen et al 2001, s.70-71) 

Begreppen bredd och djup står inte som det kan verka i kontrast till varandra. De kan 

liknas vid två underliggande dimensioner. En smal undersökning granskar få fall, 

medan en bred undersökning granskar många fall. En ytlig undersökning granskar få 

variabler till skillnad ifrån en djup undersökning som granskar många variabler. 

(Christensen et al 2001, s.71) Det medför att en undersökning till exempel kan vara 

antingen smal och djup eller smal och ytlig. 

 

Många undersökningar är antingen breda och ytliga, vilket medför att få variabler 

granskas på många enheter, eller smala och djupa, vilket innebär att få fall granskas 

djupare. (Christensen et al 2001, s.71) 

 

Tidsdimensionen kan betraktas som två motpoler. Det innebär att ett 

undersökningsproblem kan observeras över tiden för att ge en dynamisk bild av 

verkligheten, eller observeras ad hoc, vilket innebär att verkligheten ”fryses” och 

problemet undersöks då endast vid en given tidpunkt. (Christensen et al 2001, s.74-75) 

 

Det finns fyra dominerande undersökningsansatser. Den ansats som väljs bestämmer 

vilket omfång samt räckvidd undersökningen rör sig inom. De fyra ansatserna är 

tvärsnitts, fallstudie, longitudinell samt experimentell ansats. (Christensen et al 2001, 

s.75) 
 

Tvärsnittsansats 
 

Tvärsnittsansatsen är en bred och oftast ytlig ad hoc ansats. Den går ut på att ett 

representativt urval från en specifik målpopulation granskas vid ett givet tillfälle. 

Ansatsen har en kvantitativ karaktär och fokuserar på kvantitativ primärdata, vilket gör 

det möjligt att få fram statistiska generaliseringar. Det är den vanligaste ansatsen, och 

den används flitigt då den i regel är mindre kostsam än andra ansatser. De 

insamlingstekniker som är vanligast i samband med tvärsnittsansatsen är strukturerade 

telefonintervjuer, strukturerade observationer, personliga intervjuer, samt enkäter med 

fasta svarsalternativ. (Christensen et al 2001, s.76-77) 
 

Longitudinell ansats  
 

En longitudinell ansats brukar användas om en undersökning pågår under en längre tid. 

Denna typ av undersökning är oftast bred samt ytlig, och medför att ett representativt 

urval av personer eller organisationer från en speciell målpopulation undersöks över 

tiden. Dessa undersökningar har ofta en kvantitativ karaktär och leder till resultat som 

presenteras i form av statistiska generaliseringar. Ansatsen går ut på att samla in samma 

typ av data vid ett flertal tillfällen under en längre period. De insamlingstekniker som 
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vanligtvis används i samband med den longitudinella ansatsen är strukturerade enkäter 

samt personliga intervjuer. (Christensen et al 2001, s.77-78) 

 

Fallstudieansats 
 

Fallstudieansatsen har en kvalitativ karaktär, och går ut på att undersöka ett fåtal fall vid 

en given tidpunkt eller under en längre tidsperiod. Den strävar inte efter statistisk 

representativitet utan fokuserar på djupare förståelse. Den kan användas för att göra 

analytiska generaliseringar, vilket innebär att beskrivningar av ett situationsspecifikt 

fenomen åskådliggör generella mönster som kan användas för att förklara komplexa 

samband och öka förståelsen kring fenomenet. Denna typ av generalisering är ingen 

absolut sanning utan den kan betraktas som en arbetshypotes. Fallstudieansatsen kan 

användas om en studie skall skapa större förståelse för undersökningsproblemet. 

(Christensen et al 2001, s.79-81)  
 

Experimentell ansats  
 

Ett experiment kan återfinnas på samtliga positioner både på den analytiska 

dimensionsskalan samt tidsdimensionsskalan. Det innebär att ett experiment kan utföras 

antingen som en ad hoc eller återkommande studie, eller som både bred- ytlig och djup- 

smal studie. Grundtanken med den experimentella ansatsen är att jämföra personer eller 

grupper av personer som utsatts för någon form av förändring i den egna miljön. Utifrån 

det jämförs den situation som var före förändringen med situationen efter förändringen 

för att undersöka om förändringen kan vara orsaken till resultatet. (Christensen et al 

2001, s.82-83) En experimentell ansats är bäst lämpad till undersökningar där en klar 

bild av vad som skall undersökas finns. (ibid.) 

5.4.6 Undersökningens ansats 

 

Undersökningen har utgått ifrån en ansats som är smal- djup i den analytiska 

dimensionen, samt över tiden i tidsdimensionen. Vi betraktar uppsatsen som en 

fallstudieansats då vi genom att fokusera på endast ett fall inte kan, eller har för avsikt 

att påvisa någon generaliserbarhet.  

5.5 Urval 

 

Den del av populationen som studeras i en undersökning kallas Urval. Deltagarna 

skapar underlaget som används för att generalisera målpopulationen. Urval delas upp i 

sannolikhetsurval samt icke sannolikhetsurval. (Christensen et al 2001, s.109) 

5.5.1 Sannolikhetsurval 

 

Vid ett sannolikhetsurval har varje respondent en uppskattad chans att delta i en 

undersökning. Varje enhet utses dessutom slumpmässigt. Sannolikhetsurval delas upp 

på systematiskt urval, obundet slumpmässigt urval, klusterurval, stratifierat urval, samt 

flerstegsurval. (Christensen et al 2001, s.109-113) 
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5.5.2 Icke sannolikhetsurval 

 

Vid ett icke sannolikhetsurval går det inte att uppskatta en individs chans att delta i en 

undersökning. Urvalet sker inte slumpmässigt. Icke sannolikhetsurval delas upp på 

strategiskt urval, bekvämlighetsurval, kvoturval, uppsökande urval, självurval samt 

påstana urval. (Christensen et al 2001, s.109-113) 

5.5.3 Undersökningens Urval 

 

Urvalet i undersökningen har skett genom ett självurval. Det innebär att respondenten 

själv väljer att delta i undersökningen. Med tanke på hur förutsättningarna förändrades 

under undersökningens gång, blev det naturligt att vi själva bidrog med det empiriska 

materialet.   

5.6 Data 

 

Undersökningar får sitt referensmaterial ifrån två källor. De delas upp i primär, samt 

sekundärkällor. Materialet som utvinns ur dessa källor kallas primär och sekundärdata. 

Informationen som framkommer, hjälper forskaren att analysera det undersökta 

problemet. (Christensen et al 2001, s.87). 

5.6.1 Primärdata 

 

Primärdata samlas in för den specifika undersökningen. Denna typ av data samlas in 

genom observationer, intervjuer, enkäter eller experiment. Informationen som utvinns 

ur primärdata är aktuell och går att tillämpa direkt på undersökningsproblemet. 

(Christensen et al 2001, s.102-106) 

5.6.2 Sekundärdata 

 

Sekundärdata är information som samlats in för en annan undersökning med ett annat 

ändamål. Sekundärdata samlas till skillnad från primärdata in ifrån tidigare 

undersökningar eller offentliga uppgifter. Sekundärdata delas upp i intern, samt extern 

data. Intern data finns tillgänglig inom den egna organisationen medan extern data 

inhämtas ifrån utomstående källor. Det kan röra sig om tidningar, böcker eller 

undersökningar. (Christensen et al 2001, s.87-96) 

5.6.3 Undersökningens Data 

 

Underlaget som används i undersökningen kommer ifrån primär samt sekundärkällor. 

Den primärdata som utgör underlag i undersökningen har vi själva bidragit med. Med 

tanke på öppenheten i undersökningen tror vi att underlaget ger en tydlig och 

rättvisande bild av undersökningsproblemet. Sekundärdata har hämtats ifrån litteratur 

som består av böcker, artiklar samt undersökningar. Information har dessutom insamlats 

under föreläsningar, samt ifrån databaser.   
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5.6.4 Tillvägagångssätt 

 

Den teoretiska referensramen som använts i undersökningen, är insamlad på Högskolan 

i Borås. Litteraturen som används omfattar forskningsmetodik, organisation samt 

management. Referensmaterial har även inhämtats i databaser vid Högskolan i Borås, 

samt på Internet. 

 

Som tidigare nämnts så har vi själva agerat informanter i undersökningen. Det 

empiriska materialet har insamlats under perioden mars-maj 2009. Då undersökningen 

redovisar det praktiska tillvägagångssättet tydligt, har vi valt att inte gå in djupare på det 

i detta avsnitt. 

5.7 Validitet 

 

Validitet kan enkelt förklaras som den insamlade informationens relevans för 

forskningsproblemet. Validiteten visar hur väl undersökningen mätt det som var avsett. 

Begreppet delas upp i intern samt extern validitet. Den interna validiteten mäter 

trovärdighet. Den visar i vilken grad undersökningens resultat återger verkligheten. Den 

externa validiteten indikerar studiens generaliserbarhet. Den inre samt den yttre 

validiteten måste analyseras i kvalitativa undersökningar. Dessa undersökningar bygger 

på tolkning av data som inte ger ett konkret svar, då det ofta är någon form av 

bakomliggande skäl till företeelsen som skall åskådliggöras. Den interna validiteten 

måste undersökas ur andra perspektiv än hur väl en företeelse mäts. Data som används i 

undersökningen blir således föremål för hård granskning. Tillförlitligheten i primär samt 

sekundärdata blir en viktig faktor för att uppnå en god intern validitet. (Christensen et al 

2001, s.309) 

 

Kvalitativa undersökningar bygger ofta på data ifrån ett begränsat urval av fall. Det 

innebär att det kan vara svårt att generalisera resultatet, då den insamlade datan inte är 

statistiskt säkerställd. För att kunna fastställa resultatets generaliserbarhet, bör den 

externa validiteten granskas ur andra perspektiv än statistisk representativitet. (ibid.) 

5.7.1 Undersökningens Validitet 

 

För att uppnå en så god intern validitet som möjligt, har litteraturen valts ut efter bästa 

förmåga. Litteraturen anser vi behandlar områden som är relevanta för 

undersökningsproblemet. Då det i ”början” så tydligt framgår hur vi samlat in det 

empiriska materialet, tror vi att validiteten är god. Studiens validitet kan dock alltid 

ifrågasättas då den är direkt kopplad till den som genomför studien, samt den litteratur 

som används i referenssyfte. Då vi varit sparsamma med användningen av teoretiskt 

referensmaterial, samt vi själva genomfört studien, går det att ifrågasätta validiteten. Vi 

kan ha tolkat information fel, eller valt fel referensmaterial. Yttre omständigheter kan ha 

påverkat vårt omdöme. Den yttre validiteten är inte lika relevant då en abduktiv ansats 

inte har som mål att generalisera. Det är det enskilda fallet som är viktigt.     
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5.8 Reliabilitet 

 

Reliabilitet visar hur pålitlig en undersökning är. En hög reliabilitet uppnås om flera 

undersökningar under liknande omständigheter uppvisar snarlika resultat. Reliabiliteten 

i en undersökning påverkas av flera omständigheter. Data i en kvalitativ undersökning 

samlas in genom samspel mellan individer vid i ett givet tillfälle. Det medför att datan 

starkt påverkas av omständigheterna kring undersökningen. Då omvärlden förändras 

blir det i princip omöjligt att göra en liknande undersökning på samma villkor. 

Reliabiliteten bestäms av den som utför studien. Det innebär att undersökaren måste 

betraktas som ett mätinstrument. Reliabiliteten präglas således i allra högsta grad av 

undersökarens subjektiva tolkning.(Christensen et al 2001, s.308) 

5.8.1 Undersökningens Reliabilitet 

 

Undersökningens reliabilitet går alltid att ifrågasätta, då det aldrig går att upprepa 

undersökningen under identiska omständigheter. Därför är det också svårt att bedöma 

undersökningens reliabilitet.  Då vi själva genomfört undersökningen samt varit 

informanter kan vi ha missbedömt flera situationer. Vi kan ha påverkats av yttre 

faktorer och följaktligen misstolkat eller inte upptäckt viktig information. Vi anser dock 

att transparensen i undersökningen ger skäl att tro reliabiliteten är god. 

5.9 Källkritik 

5.9.1 Primära källor 

Vi har inte så stor erfarenhet av att utföra denna typ av undersökningar, vilket innebär 

att vi kan ha lagt fokus på fel saker. Då vi inte arbetar med denna typ av arbetsuppgifter 

frekvent, kan vi inte heller med största säkerhet säga att vi ännu innehar förmågan att 

analysera denna typ av information korrekt. Vi kan ha misstolkat mycket information, 

vilket innebär att det insamlade materialet inte återspeglar verkligheten. Vi har dock 

efter vår bästa förmåga försökt att inneha en kritisk inställning till arbetet, samt försökt 

att uppskatta situationer och signaler rätt. 

5.9.2 Sekundära källor 

 

Litteraturen som skapar den teoretiska referensramen anses vara tillförlitlig. Flera av 

böckerna används som kurslitteratur vid högskolor samt universitet. Litteraturen 

behandlar relevanta områden för undersökningsproblemet, och nyckelbegrepp får en 

liknande beskrivning av författarna. Böckerna som använts har i flera fall varit äldre. 

Det medför att vissa teorier kan ha förändrats. Det är dock inget i undersökningen som 

tydligt visar att så är fallet. 
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5.9.3 Kritik av den valda metoden 

 

En narrativ ansats ger inte en exakt beskrivning av verkligheten. Det medför att 

metoden inte återger en berättelse helt sanningsenligt. Det är inte heller avsikten med att 

använda en narrativ metod. Avsikten är att upptäcka samt avslöja den underliggande 

meningen i respondenternas skildringar. 

5.10 Vetenskapsteoretiska ställningstaganden 

5.10.1 Ontologi 

 

Ontologi innebär läran om verkligheten alltså verklighetsuppfattning (Ljungkvist 2009). 

Ordet Ontologi kommer ursprungligen från ”läran om det varande (varat)” som är en 

del av metafysiken. (Nationalencyklopedin 2009-06-10) Ontologi har två dimensioner: 

idealism och realism. 

 

 Idealism: Idealism betyder att världen är beroende av subjektets tänkande samt 

mentala föreställningar. Grundtanken är att verkligheten grundas av det 

mänskliga medvetandet. (Ljungkvist 2009)  

 

 Realism: Ordet realism betyder verklighetssinne, kännedom om det faktiskt 

föreliggande. (Nationalencyklopedin 2009-06-10) Världen är objektiv alltså 

verkligheten existerar oberoende av det mänskliga tänkandet. (Ljungkvist 2009)  

5.10.2 Epistemologi 

 
Epistemologi är en kunskapsteori som grundar sig på kunskap, det vill säga 

kunskapsuppfattning. (Ljungkvist 2009) Två dimensioner som återfinns inom 

epistemologi är rationalism och empirism. 

 

 Rationalism: Rationalism kommer från latinets ratio som betyder förnuft och 

tänkande. (Nationalencyklopedin 2009-06-10) Kunskap om verkligheten kan 

uppnås enbart genom att använda förnuftet, alltså förnuftsgrundad kunskap. 

(Ljungkvist 2009)  
 

 Empirism: Empirism grundar sig på erfarenheter, den hävdar att all kunskap 

härstammar från erfarenheten. (Ljungkvist 2009) 
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5.10.3 Undersökningens vetenskapsteoretiska 
ställningstaganden 

 

Vårt studieobjekts ontologiska förhållningssätt följer idealismen. Verkligheten är 

beroende av det mänskliga tänkandet. Innan vi undersöker något har vi redan vissa 

bestämda, förgivet tagna, föreställningar om tillvarons grundkaraktär som utgör en 

erfarenhet inom vilken kunskap skapas och framstår.  

 

Det är empirismen som genomsyrar hela vår uppsats, där vår resa bygger på våra 

erfarenheter där vi vann kunskap och förståelse om hur tillvaron är. Den resan som vi 

genomgått under denna uppsatsprocess blev således vår empiri. Vi har alltså utfört en 

observation där vi genomgått en resa med motgångar och en rad prövningar, vilket 

sedermera blev vår empiri. Utifrån denna empiri/kunskap har vi sedan enligt 

rationalismen skapat en förnuftsbaserad argumentation där vi bildat en uppfattning om 

hur managementfältet är. 
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6. TEORETISK REFERENSRAM 

6.1 Definition av begrepp 

  

Här följer en sammanställning av grundläggande termer och begrepp. Förklaringarna 

utgör utgångspunkten för hur begreppen tolkas i uppsatsen. 

6.1.1 Revidera 

 

Termen revidera härstammar ifrån det latinska ordet revidere. Begreppet är en 

sammansättning av orden re- med betydelsen tillbaka, samt videre som betyder se. En 

direkt översättning blir således återse. Termen har dock fått en bredare betydelse, och 

det svenska ordet revidera brukar vanligtvis förklaras som noggrant genomse. (Hellquist 

2003, s.832)  

 

Vi har använt begreppet relativt frekvent genom hela uppsatsen, och vi har givit det en 

något annorlunda definition. Vi tolkar ordet revidera genomgående under uppsatsen, 

som en process som börjar med att något nytt inträffar, varpå en utvärdering av 

situationen görs. Utvärderingen medför en medveten ny uppfattning eller handling för 

att anpassa sig till den nyvunna insikten.  

6.1.2 Reflektera 

 

Reflektera har sitt ursprung i latinets reflectere. Begreppet är konstruerat av orden re-, 

tillbaka samt flectere, böja. En rak översättning blir, böja tillbaka. Ordet har ett antal 

betydelser, bland andra ge återsken, leda tillbaka och tänka tillbaka. (Hellquist 2003, 

s.822-823) 

 

Vi har valt att använda tänka tillbaka, när vi nämner begreppet reflektera. 

6.2 Organisations/managementrecept 

 

Sedan i början av 1980- talet har temat organisation och ledarskap blivit alltmera 

populärt. Det har sina rötter i den så kallade managementlitteraturens utbredning. Denna 

genre som omfattar böcker och tidningsskrifter inom ämnet management, har skapat ett 

stort intresse för idéer om ledarskap och organisation. Ämnet som tidigare var förunnat 

ett få antal högt uppsatta ledare, har idag genom managementlitteraturen spridits till en 

bred allmänhet. De idéer som återfinns i litteraturen ligger till grund för många av de 

mest populära ”recepten” som används idag. (Røvik 2008, s.12-13) 

 

Røvik menar att ett organisationsrecept kan definieras som ”ett legitimerat recept på 

hur man bör utforma delar av en organisation.” Røvik 2000, s.13 Ett ”recept” är 

således riktlinjer för hur delar av en organisation bör utformas. Vanligtvis är ett ”recept” 

inte en helhetslösning, utan det behandlar endast en eller ett fåtal aspekter av en 

organisation. Det medför att ”recept” kan betraktas som enskilda byggstenar av vilka en 

organisation är uppbyggd. (Røvik 2000, s.13-15) 
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I slutet av förra seklet växte successivt en föreställning om att olika verksamheter kunde 

betraktas relativt lika utifrån ett formellt organisatoriskt perspektiv. Det gav upphov till 

en allmän uppfattning om att dessa system som kallas organisationer ansågs fungera 

utifrån samma förutsättningar. Det har resulterat i att det tas för givet att denna typ av 

system präglas av samma organisationsproblem. (Røvik 2008, s.82-84) Det medför 

därmed att det finns en allmän inställning om att organisationer ” i princip är i behov av 

samma sorts recept på lösningar av de gemensamma problemen.” Røvik 2008, s.83 

 

Røvik (2008, s.99-100) har utifrån egen empirisk forskning identifierat samt 

klassificerat idéer som ger upphov till organisationsrecept. De delas upp i sex 

huvudkategorier, nämligen:  

 

1. Strategier. 

2. Ledarskap.  

3. Formell struktur.  

4. Personalhantering/human resource management.  

5. Organisationens sociala system/ organisationskultur.  

6. Verksamhetsstyrning: procedurer, rutiner och processer. 

         (Røvik 2008, s.99) 

 

Kategorin strategi, samlar idéer som skapar recept på hur en organisation bör agera 

gentemot kunder/medborgare, konkurrenter samt politiska myndigheter. (Røvik 2008, 

s.99) 

 

Kategorin ledarskap samlar idéer som skapar recept på hur en person i ledande position 

bör agera, samt gestalta sitt ledarskap. (Røvik 2008, s.99) 

 

Kategorin formell struktur omfattar idéer som skapar recept på hur en organisation bör 

vara utformad rent formellt. Det är recept om vilken hierarkisk samt strukturell 

uppbyggnad verksamheten skall ha. Det kan enklast sammanfattas med en 

organisationsplan. (Røvik 2008, s.99) 

 

Kategorin personalhantering (human resource management) samlar idéer som skapar 

recept på hur anställda skall rekryteras, utbildas, motiveras samt kompenseras/belönas.  

(Røvik 2008, s.100) 

 

Kategorin organisationens sociala system/organisationskultur omfattar idéer som skapar 

recept på hur informella normer, värderingar och trosföreställningar kan förändras eller 

förbättras. (Røvik 2008, s.100) 

 

Kategorin verksamhetsstyrning: procedurer, rutiner och processer samlar idéer som 

skapar recept på hur formella standardiserade rutiner, processer och procedurer i en 

organisation kan förbättras eller utvecklas. Till exempel kvalitetssystem, 

resultatuppföljning, samt målstyrning. (Røvik 2008, s.100) 
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       6.3 Organisationsdramaturgi 

 

En grundförutsättning för att vetenskapliga texter ska vara logiskt sammanhängande och 

konsistenta, är förutom logiken även retoriken. Texter är det vi har att förhålla oss till. 

Det är vare sig frågan om vetenskapliga böcker och artiklar, eller intervjuer och 

dokument från organisationernas praktik, utan texter. Sköldberg använder sig av 

Hayden Whites poetiska logik för att lättare kunna känna igen uttrycksformer i texter. 

Poetiken fokuserar på uttrycksformer i texter, vilka kan ses som en inbyggd 

argumentation inom texterna. Argumentationen ligger under vad som sägs, alltså den är 

dold. Därför är det viktigt att blottlägga argumentationen. För att blottlägga 

uttrycksformerna i texter använder Sköldberg Hayden Whites analysram som inriktar 

sig på en aspekt av poetiken, nämligen troperna. (Sköldberg 1990, s: 30) 

 

Troper kan definieras som ”olika typer av figurligt eller bildligt uttryckssätt”. Ordet 

troper kommer från grekiska tropos som betyder vändning. Den används för att markera 

olika vändningar eller turneringar, av ett rent bokstavligt sätt. Det finns fyra huvudtroper 

som kan urskiljas, dessa är metafor, metonymi, synekdoke och ironi. Metafor bygger på 

likhet, exempelvis ”månen är en gul ost”. Metonymi bygger på närhet, till exempel: 

”doktorshatten som symboliserar doktorn”. Ironi bygger på motsatt mening, till 

exempel: ”Brutus är en hederlig person”, sagt om Caesars mördare av hans rival och 

fiende Antonius i Shakespeares ”Julius Caesar” (motsats mellan utsagd och 

underförstådd mening). Synekdoke bygger på del-helhetsförhållande, där delen 

symboliserar helheten, exempel ”korset för kristendomen”. (Sköldberg 1990, s: 31, 

gäller även citaten)   

 

Den andra grundförutsättningen hos White är framställningssättet. I litteraturen finns det 

olika kända sätt att knyta ihop en samling isolerade episoder till en berättelse. Typiska 

exempel på detta är tragedi, romantik, satir och komedi och dessa presenteras i form av 

dramer. White använder sig av litteraturveteranen Fryes indelning av de fyra olika 

dramerna. Framställningssätten anses vara giltiga utanför skönlitteraturens sfär, alltså 

dessa är även giltiga inom historiebeskrivnings och samhällsvetenskapens område.  

Den tredje grundförutsättningen är förklaringsarter, dvs. varje berättelse har en viss 

berättelseteknik (framställningssätt), och en viss metod att dra sensmoralen, att förklara 

”varför det gick som det gick”, detta kallas förklaringsarter. Med hänvisning till ett 

arbete av Stephen Pepper urskiljer White fyra huvudsakliga förklaringsarter vilka är 

mekanistiska, idiografiska-, organiska-, och kontextuella förklaringsarter. Den 

mekanistiska förklaringsarten är belyst av den klassiska fysiken med dess kroppar i 

rörelse som lyder under vissa lagar. Idiografiska exemplifieras av humanistiska ämnen 

med deras ingående beskrivningar av enskilda individer eller händelser. Den organiska 

förklaringsarten åskådliggörs av biologin med dess organ som fyller olika funktioner. 

Den kontextuella förklaringsarten avser till att avslöja omgivande tidsanda, paradigm 

och liknande. (Sköldberg 1990, s: 32) 

 

Whites analysram består av fyra retoriska (troper), fyra framställningssätt (dramaturgi) 

och fyra förklaringsarter (argumentation), vilka bygger på den klassiska retorikens fyra 

troper, i Aristoteles och Vicos tradition. Fryes fyra olika typer av berättande 

framställningssätt och fyra olika förklaringsarter är grundade på Pepper. White visar i 

sin analysram en överensstämmelse mellan troper, framställningssätt och förklaringsart. 
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En viss trop svarar mot ett visst framställningssätt och en viss förklaringsart. T ex: 

Metafor – Romantik - Idiografisk. (Sköldberg 1990, s: 33)  

 

Whites analysram kan sammanfattas i figuren nedan.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figur 3. Troper, framställningssätt och förklaringsarter. (Sköldberg 1990, s: 36) 

 

Metafor – Romantik – Idiografisk: Romansens framställningssätt utmärks av den 

enskilde, hans uttrycks- samt utvecklingsmöjligheter. Typexemplet på detta är riddarsagan 

där hjälten efter lång tids sökande, så kallad ”quest” under vilket han upplever olika 

äventyr, sedermera symboliskt hittar sitt eget förlorade jag, sin inre mening. Genom detta 

självförverkligande och genom besegrande av farorna på vägen eliminerar hjälten på 

samma gång de externa mörka makterna. Genom självförverkligande och äventyr där 

hjälten besegrar faror samlar han på sig kunskap om sitt inre sanna jag. När han först blir 

sann mot sig själv, sin inre mening, kan han då träda i förståelsesammanhang med andra i 

sin värld. Romansen har den idiografiska förklaringsarten som inriktar sig på studier av 

enskilda individer och/eller händelser. Den retoriska figuren är då metaforen alltså tropen 

som bygger på likhet, den representerar något som något annat. Likheten handlar inte bara 

om det yttre och tillfälliga utan även den inre meningen. (Sköldberg 1990, s: 34) 

 

Metonymi – tragedi – mekanistisk: Tragedins framställningssätt är att se människan 

som underkastad en uppsättning ödeslagar, vilka exponeras genom den centrala kris som 

är berättelsens medelpunkt. Detta gör då att förklaringsarten blir mekanistisk eller som 

White säger nomologisk (lagbunden). Metonymi är den retoriska figuren som bygger på 

närhet. Denna trop hör ihop med tragedin eftersom lagarna reducerar sambandet mellan 

tingen till en ren yttre mekanisk relation. Metonymin sätter alltså likhetstecken mellan ett 

ting och något som bara råkar vara i närheten, jämfört med metaforen där tinget jämförs 

med något annorlunda som besitter samma inre egenskap. Det metonyma synsättet 

reducerar helheten till sina isolerade delar. (Sköldberg 1990, s: 34) 

  

Synekdoke – komedi – organistisk: Framställningssättet i komedin är motsatsen till 

tragedin. Här framställs inte människorna som underkastade ödeslagar, utan som om de 

organisk ingick i en högre enhet vilken trots misslyckanden och komplikationer verkar för 

att till sist lugnt ställa allt till rätta. Målet är då att det typiska lyckliga slutet ska ske. 

Komedin rör sig mellan två stadier, det felaktiga och det önskvärda. I komedin är det 

slutliga tillståndet ett samhälle som på det bästa sättet samordnar de enskilda. Övergången 

till det ideala, önskvärda samhälle går inte friktionsfritt, utan hjälten stöter på 

”blockerande karaktärer”. För att komma runt de blockerande karaktärerna finns det 
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bistående rollgestalter bland annat dystergöken, välvilliga orosandar och den listige 

tjänaren, vilka bringar dramat till ett lyckligt slut. Det är komedins och handlingens 

innehåll, komplikationer i samhället som inte går friktionsfritt. Förklaringsarten är 

organistisk likt en del av helheten, t ex inom biologin där cellerna har olika delar som har 

olika funktioner, vilka är en del av cellen. Den är i sin tur är en del av helheten. Tropen är 

synekdoke som bygger på del- helhetsförhållande, ”en helhet med någon del” av 

densamma. Här representeras helheten av delen till skillnad från metonymin där helheten 

minskar till delen. (Sköldberg 1990, s: 35) 

 

Ironi – satir - kontextuell: Satir framhäver det irrationella i alla händelseförlopp och 

därmed även de föregående förklaringsarterna. Satiren måste påvisa irrationalitet i 

tragedins rationella ödesbestämdhet, komedins föreställningar om allmän harmoni och 

romanses självförverkligande av enskildes inre mening. Synsättet blir då en oförklarad 

kontext av händelseförlopp som inte är en del i ett system. Denna förklaringsart kallas för 

kontextuell. Tropen ironi ställer upp ett falskt samband, den hjälper till att genomskåda 

illusioner och kan beskrivas som motsägande och dialektisk. (Sköldberg 1990, s: 36) 
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7. FÖRSLAG TILL VIDARE STUDIER 
 

Varför de personer vi kontaktat, inte velat hjälpa oss vet vi inte riktigt. En trolig 

förklaring anser vi dock är rädsla och misstänksamhet. Det räcker att vi 

rannsakar oss själva för att inse det. Vem har inte någon gång blivit hejdad av 

någon med ett block som ”bara vill ställa ett par frågor”. När det sker, kommer 

alla tankar samtidigt. ”Vad vill han/hon mig?”, ”Vilka frågor kommer de att 

ställa?” och ”Hur skall jag svara för att inte blotta mig?”. Vissa personer går till 

och med långa omvägar för att slippa konfronteras av personer med block. Det 

är ett problem som marknadsförare ofta ställs inför när de försöker att 

genomföra marknadsundersökningar. Validiteten, samt reliabiliteten påverkas 

direkt av ett potentiellt bortfall. Det ger i sin tur ett snedvridet resultat i 

undersökningen. Det skulle vara värdefullt att hitta nya vägar att minska 

bortfallet i marknadsundersökningar. 

 

Vi tror att det skulle vara intressant och givande att gå in lite djupare och 

undersöka dessa mänskliga processer. Varför är personer skeptiska till att ställa 

upp på intervjuer, eller svara på enkätfrågor? Vi tror att personerna inte vill eller 

vågar utsätta sig för risken att bli avslöjade. De tror förmodligen att 

undersökaren har dolda avsikter och vill således inte utsätta sig själva eller 

organisationen för risken att bli blottställda. 
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8. SLUTORD 
 

Förutsättningen för att kunna reflektera är i själva verket att vi har varit med om 

något. Vad är detta ”något” då? Det kan vara ett resultat, en lösning eller kanske 

till och med ett brott. Reflektion innebär att vi återberättar något som vi upplevt 

eller blivit utsatta för. Vårt dagliga liv består av texter och berättelser där vi 

redogör för våra upplevelser och handlingar. Vi vill dela känslor och 

erfarenheter med andra samt uttrycka våra åsikter. Vad som är rätt och vad som 

är fel. Finns det bara rätt eller fel, och svart eller vitt i denna värld? Världen är 

faktiskt grå, en kombination av svart och vitt eller rätt och fel. Det vi under vår 

uppsatsprocess fått insikt om, är att inom management är det faktiskt lika grått 

som världen för övrigt är. Hela tiden får vi en bild som vi reviderar. Detta tar 

aldrig slut, utan när tillvaron ändras så måste vi ändra oss efter den för att bli 

effektiva i vårt ledarskap. Gör vi inte det riskerar vi att bli fängslade i vårt 

handlande. Denna revision kan liknas vid en resa utan slut. Ett mysterium som 

fortgår hela tiden. Det är en gåta som vi varken kan finna ett slut eller en 

sanning på. Detta mysterium väcker nyfikenhet hos människor. En nyfikenhet 

att försöka utforska uppkomsten. Utforskningen bygger på en rad teorier, 

hypoteser och tester. Det vi fick uppleva under vår resa var kanske inte en 

sanning. Det kunde vi inte heller bevisa. Vitsen var att vi fann det vi sökte efter. 

När det inte finns någon sanning får vi förlita oss på det vi har.   

 

Till sist vill vi tacka dig som läsare att du uthärdat prövningen med att läsa vår 

uppsats. Vi vet att den är lite okonventionell, men det är också meningen. Vi vill 

ge dig en förståelse för det vi upplevde, samt ge dig en möjlighet att reflektera 

över din situation.   
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi 
och informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
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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