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I 

Förord 
 
Den här magisteruppsatsen är skriven inom management under vårterminen 2010 vid 
Institutionen för data och affärsvetenskap, Högskolan i Borås. 
 
Vi vill härmed välkomna dig som läsare till vår berättelse om verktyget X. Den här 
berättelsen har funnits i våra tankar sedan hösten 2009 och genom denna uppsats fick vi 
äntligen chansen att dela med oss av den. Resan vi har gjort skulle vi inte vilja vara utan 
då dess hållplatser bjudit oss på varierande upplevelser. En trevlig anhalt var när vi 
stannade till för ett möte med Gunnar Ryman, VD på Halens AB. Vi vill tacka honom för 
att han tog emot oss och delade med sig av sina erfarenheter, vilka har varit till stor hjälp. 
En anhalt som vi besökte vid ett flertal tillfällen var Bo Westerlunds kontor. Han har 
hjälpt oss att navigera under resans gång och gett oss mer reslust. Det här vill vi tacka 
honom för! Vi vill även rikta ett tack till våra familjer.    
  
Borås den 24 maj 2010 
 
 
 
 
__________________    __________________ 
Marie Jansson      Lisa Karlsson    
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Abstract 
 
During our years at the University College of Borås our interest in the role language may 
have for organizations has come to increase. We started to listen to how something was 
said, not only what was told to us. An idea that organizations' success could be linked to 
what story they chose to tell appeared in our minds. Shortly thereafter, we read an article 
by Tolbert and Zucker about the institutionalization of institutional theory. The article 
presented the institutionalization of a phenomenon as a three-step process. Our curiosity 
was awakened as to what role stories can have in the institutionalization process, because 
we discovered that there was no linguistic dimension in Tolbert and Zucker’s theory. This 
curiosity resulted in the decision to develop a tool that integrates language with the 
institutionalization process, we created the tool X. 
 
Tool X contains three different stories whose character is different depending on the 
phenomenon degree of institutionalization. In an attempt to create something new, we 
used an abductive method in which the tool X is a guess that companies is able to achieve 
success throughout the institutionalization process by adapting the story for the recipient's 
perception of the phenomenon. The goal of the thesis is not to make the tool X universal 
therefore the empirical material in the thesis is only used to illustrate the tool X. This is 
done by Halens story about how they did when they chose to introduce e-commerce and 
how they work with the phenomenon today. The purpose of the thesis is not to determine 
what's right or wrong therefore we have gathered our closing thoughts in a reflection 
chapter. 
 
Language: Swedish 
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III 

Sammanfattning 
 
Under våra år vid Högskolan i Borås har vårt intresse för vilken betydelse språket kan ha 
för organisationer kommit att öka. Vi kom allt mer att lyssna på hur något sades, inte 
enbart vad som berättades för oss. Att organisationers framgång kunde kopplas samman 
med vilken berättelse de valde att berätta var en tanke som dök upp hos oss. Strax 
därefter tog vi del av Tolbert och Zuckers artikel gällande institutionaliseringen av den 
institutionella teorin. I artikeln presenterade de institutionaliseringen av ett fenomen som 
en process i tre steg. Vår nyfikenhet väcktes beträffande vad berättelser kan fylla för 
funktion i en institutionaliseringsprocess då vi upplevde att det saknades en språklig 
dimension i Tolbert och Zuckers teori. Den här nyfikenheten resulterade i att vi valde att 
ta fram ett verktyg som integrerar språket med institutionaliseringsprocessen, vi skapade 
verktyget X.   
 
Verktyget X innehåller tre olika berättelser vars karaktär skiljer sig åt beroende på 
fenomenets grad av institutionalisering. I ett försök att skapa någonting nytt har vi använt 
oss av en abduktiv metod där verktyget X utgör en gissning om att företag har möjlighet 
att nå framgång under hela institutionaliseringsprocessen genom att de anpassar 
berättelsen efter mottagarens uppfattning om fenomenet. Då syftet inte är att göra 
verktyget X allmängiltigt används det empiriska materialet i uppsatsen endast till att 
exemplifiera verktyget X. Det här sker med hjälp av Halens berättelse om hur de gick till 
väga när de valde att införa e-handel samt hur de arbetar med fenomenet idag. Då 
avsikten med studien inte är att komma fram till ett rätt eller fel har vi valt att samla våra 
avslutande tankar i en reflektion.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord:  Institutionaliseringsprocessen, språk, berättelse, organisation, verktyget X 
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1 Inledning 
I det här kapitlet presenterar vi de tankar som blev starten för vår uppsats. Det här följs 
av en problemdiskussion med tillhörande forskningsfrågor. Kapitlet avslutas med 
studiens syfte, avgränsning samt uppsatsens disposition.   

1.1 Bakgrund 
Under våra studieår vid Högskolan i Borås har vi fått möjligheten att studera ett antal 
olika organisationer och dess ledare. Vi har även tagit del av ett flertal organisations-
forskares texter kring ämnet organisation och ledarskap. Ju längre vår utbildning fortlöpte 
desto mer kom vårt intresse för språket i organisationer att öka. Oavsett om det var ledare 
vi intervjuade eller texter vi tog del av började vi allt mer att studera hur något sades och 
inte enbart vad som sades. När vi under tidigare studieår har intervjuat olika personer på 
ledande positioner inom samma företag, har vi fått med oss lika många olika berättelser 
tillbaka som personer vi intervjuat trots att intervjufrågorna varit identiska. Vi tycks 
således befinna oss i en situation där flera olika berättelser tenderar att florera kring ett 
och samma ämne. Vissa berättelser fångade vårt intresse mer än andra. Vi fick en känsla 
av hur viktigt det kan vara att kunna leverera en stark berättelse i syfte att nå framgång. 
Med hjälp av språket uppfattar vi att organisationer ges en chans att inte förbli en i 
mängden utan kan istället skilja sig från den och på så sätt bli unika. Tanken om att 
berättelser kan ha en stor betydelse för organisationers framgång fick vårt intresse för 
språket att öka ytterligare.   
   
Samtidigt som vårt intresse för språk och organisationers berättelser växte tog vi del av 
en artikel som behandlade teorin bakom den institutionella teorin. I den här artikeln 
menar dess författare, Tolbert och Zucker, att institutionalisering inte bör ses som två 
ytterligheter, det vill säga att något antingen är institutionaliserat eller inte. Istället menar 
de att det handlar om en process i tre steg där ett fenomen gradvis blir institutionaliserat, 
det är således inte något som sker i ett ögonblicksverk. (Clegg et al. 1997). Vi upplever 
att det inom företagsvärlden idag finns många fenomen som kan betraktas som 
institutionaliserade och att vi inte tänker så mycket på själva processen bakom, det vill 
säga hur det går till. Helt plötsligt befinner vi oss i en situation där något bara tas för 
givet. Det här menar vi ofta kommer till uttryck på så sätt att vi kommer på oss själva 
med att tycka något som förr var okänt nu är självklart för oss och när den tanken slår oss 
sätter sig ett leende på våra läppar. Helt plötsligt framstår exempelvis gamla arbetsrutiner 
som förlegade i skenet av nya. Samtidigt upplever vi att det är svårt att sätta fingret på när 
vi började tycka så. Tolbert och Zuckers tanke om att institutionaliseringen av ett 
fenomen sker i en process, var en tanke som vi fann intressant. 
 
Efter att vi tolkat teorin upplevde vi dock att Tolbert och Zucker endast presenterade hur 
institutionaliseringsprocessen ser ut, de förde inte något språkligt resonemang gällande 
hur aktörerna kan tänkas kommunicera i de olika stadierna. Det som intresserade oss var 
inte hur jag som aktör med hjälp av språket ska institutionalisera ett fenomen utan det 
som fångade oss var tanken om att språket kan användas för att nå framgång i samtliga 
stadier i institutionaliseringsprocessen. Vi ställde oss därav frågan, hur skulle det i så fall 
kunna se ut? Kunde det vara som så att de olika berättelserna vi hade med oss från 
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tidigare studier på fältet var ett tecken på att kommunikationen även skiljer sig åt i 
institutionaliseringsprocessens olika steg? Dessa frågor väckte nyfikenhet hos oss och 
blev starten på vår uppsatsresa.   

1.2 Ämnesbakgrund 
Såväl ledares uttalanden som texter inom ledarskap och organisation uppfattar vi som 
berättelser. Vi menar därmed att organisationer kan ses som verksamheter som alla bär på 
en berättelse, sin egen berättelse om vem de är eller kanske vem de vill vara. Det här 
anser vi till exempel går att urskilja på företagens hemsidor då allt fler väljer att ha en flik 
som de benämner ”om oss”. Här presenterar företaget sin verksamhet för omgivningen, 
det går exempelvis att läsa om företagets historia, affärsidé, vision, kärnvärden med mera. 
Vad som sker här är att företagen berättar om sig själva med sina egna ord. 
Företagsvärlden skulle ur det här perspektivet sett kunna beskrivas som en uppsättning av 
unika berättelser. Berättelser för oss handlar därmed om hur företagen väljer att tala, det 
vill säga hur de väljer att framställa sig själva i syfte att nå sina mål. 
 
Vad är då en berättelse? Enligt organisationsforskaren Barbara Czarniawska (1999) är det 
något som gör sig gällande överallt. Inom organisationer är berättelser en viktig del av 
kunskapsöverföring då de är ett naturligt sätt att sprida vidare kunskap på. De har 
förmågan att förmedla en djupare förståelse då de kombinerar händelser som relateras till 
faktiska situationer. Genom berättelser kan organisationers liv fångas på ett sätt som 
annars inte skulle vara möjligt. Syftet är här att i första hand förmedla en förståelse 
snarare än att återge en exakt händelse av någonting (Skott, 2004).  
 
Czarniawska (1999) menar att författarens uppgift är att skapa en stark story som fångar 
läsarens intresse. En viktig del i berättandet oavsett om det rör sig om en skriven text 
eller en muntlig framställning upplever vi är att kunna behärska språket. Vi kommer 
därmed in på begreppet retorik. Retorik handlar om hur språket kan användas för att i 
någon mån påverka en publik. Språket har förmågan att kunna bygga broar mellan 
människor och en bra talare måste lära sig att framföra sitt budskap på ett sätt som gör att 
människor vill lyssna. (Renberg, 2004).  
 
Som vi tidigare nämnde intresserar sig Tolbert och Zucker för institutionaliseringen av ett 
fenomen i sin artikel. Att något har blivit institutionaliserat innebär att det har blivit så 
pass allmänt accepterat att det inte längre ifrågasätts (Furusten, 2007). Tolbert och 
Zuckers artikel om institutionaliseringsprocessen har sitt ursprung från den institutionella 
teorin (Clegg et al. 1997). Den institutionella teorin innehåller i sin tur två olika 
inriktningar, den äldre institutionalismen samt nyinstitutionalism. Båda två behandlar hur 
något blir institutionaliserat men skiljer sig åt beträffande hur omgivningens påverkan 
uppfattas respektive var institutionaliseringen äger rum. Den äldre inriktningen menar på 
att institutionaliseringen sker på ett lokalt plan inom själva företaget, omgivningens 
påverkan är därmed liten. Nyinstitutionalisterna hävdar istället att institutionaliseringen 
sker på ett globalt plan utanför det egna företaget, det är omgivningens påverkan som styr 
förändringar. (Johansson, 2002).  
 



 

 - 3 - 

1.3 Problemdiskussion 
Språket uppfattar vi utgör ett viktigt verktyg inom management då det formar 
organisationernas berättelse. Om vi ser till historien har språket spelat en central roll för 
ledares framgång då det kan påverka andra människors tankar, känslor samt handlingar 
(Johannesson, 2005). Det här upplever vi tyder på att språket och därmed berättelser bör 
fylla en viktig funktion i en institutionaliseringsprocess. Vi anser dock, som vi tidigare 
nämnt, att det i Tolbert och Zuckers teori saknas en djupare koppling mellan språket och 
institutionaliseringsprocessen. Då de har valt att dela upp institutionaliseringsprocessen i 
tre olika steg, finner vi det märkligt om berättelserna skulle vara av samma karaktär för 
samtliga steg eftersom fenomenet blir mer och mer institutionaliserat ju längre processen 
fortskrider. Att kommunicera på samma sätt i slutet av institutionaliseringsprocessen som 
i början av den skulle vi vilja likna vid att försöka sälja en vara som vi redan har sålt. Vi 
ställer oss därmed frågande till om det inte kan vara som så att berättelsen behöver 
anpassas till hur pass institutionaliserat ett fenomen är? Att kommunicera på samma sätt i 
alla tre stadierna i institutionaliseringsprocessen uppfattar vi är att förenkla situationen. 
Då det är skillnad på fenomenets institutionaliseringsgrad och karaktärsdrag i de olika 
stegen upplever vi att det också borde göras skillnad på språket i dem. Varför skulle 
processen behöva tre steg om kommunikationen kan se likadan ut i samtliga steg? 
 
Vi uppfattar att vissa företag når större framgång än andra, hur kommer det sig? Kan 
företags framgång ses som ett resultat av att de har valt en lämplig berättelse, det vill säga 
anpassat sitt språk till mottagarnas uppfattning om fenomenets institutionaliseringsgrad? 
Dock kanske det inte alltid är så enkelt, att samtliga mottagare befinner sig i samma steg i 
institutionaliseringsprocessen. Enligt oss kan mottagarna vara mer eller mindre insatta i 
vilket problem fenomenet ska lösa beroende på vilka förkunskaper de har om ämnet i 
fråga. Sett ur det här perspektivet kan två mottagare därmed befinna sig i olika steg i 
processen, hur påverkar det kommunikationen?  
  
Vi får också känslan av att institutionaliseringsprocessen gärna ses som en framåtgående 
process, att det bara finns en riktning att gå. Här upplever vi återigen att situationen 
förenklas, för vad händer om det sker förändringar i omgivningen som påverkar 
fenomenet i den mån att dess institutionaliseringsgrad påverkas negativt? Kan fenomenet 
då backa tillbaka ett steg i processen?  
 
Om vi nu tar hänsyn till de tankar vi ovan presenterat, uppfattar vi att 
institutionaliseringsprocessen framstår som mer komplex än vid en första anblick. Vårt 
intresse för ämnet har därmed resulterat i följande forskningsfrågor. 
 

1.4 Forskningsfrågor 
• Hur kan berättelser se ut i en institutionaliseringsprocess? 

• Vilken roll kan berättelser fylla i en institutionaliseringsprocess? 
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1.5 Syfte 
Vår uppsats syftar till att undersöka en integrering mellan teorierna om språket och teorin 
om institutionaliseringsprocessen. Målsättningen är att skapa ett verktyg som förenar 
teorierna med varandra. Avsikten med verktyget är därmed att visa vilken karaktär 
berättelser kan ha i de olika stegen av institutionaliseringsprocessen. Syftet är inte att 
komma fram till ett rätt eller fel, det vill säga att testa verktyget empiriskt utan det 
empiriska materialet i uppsatsen syftar enbart till att exemplifiera verktyget för att på så 
sätt förtydliga det. Då vi intar rollen som författare till verktyget anser vi att det inte är 
vår uppgift att avgöra huruvida verktyget är rätt eller fel utan istället överlämnar vi den 
uppgiften till dig som läsare. Verktyget blir vårt sätt att skapa en berättelse som belyser 
hur språket kan göra sig gällande i institutionaliseringsprocessen.  
 
Vår studie syftar även till att vi liksom förhoppningsvis du, vinner ny kunskap inom vad 
vi i dagsläget uppfattar vara ett tämligen outforskat område. Vår förhoppning är även att 
vårt verktyg kommer att locka till reflektion och att vi lyckas väcka en tanke hos dig som 
läsare. Avsikten med vår uppsats är inte att komma fram till en slutsats utan vi ser den 
som början på en resa.       

1.6 Avgränsning 
Då målet med uppsatsen är att ta fram ett verktyg har vi valt att avgränsa studien genom 
att inrikta oss på framtagandet av verktyget och inte på att testa det. Det här har i sin tur 
lett till att vi, som tidigare nämnts, har valt att endast låta det empiriska materialet 
exemplifiera vårt verktyg. Det har i vårt fall därmed inte varit aktuellt att intervjua ett 
flertal respondenter då vi inte varit intresserade av att med hjälp av deras berättelser testa 
verktyget. Med det här som utgångspunkt har vi valt att avgränsa vårt empiriska material 
till att endast innefatta en respondents berättelse då vi anser att det är tillräckligt för 
verktygets exemplifiering.     
 
Vi har valt att låta fenomenet e-handel exemplifiera vårt verktyg då vår uppfattning är att 
handel via Internet har blivit allt mer accepterat, det vill säga att det numera håller på att 
få, om det inte redan har fått en självklar plats i samhället. Då Borås är känt för sin 
textilproduktion, sitt rika utbud av postorderföretag samt det faktum att 
postorderföretagen i Borås tidigt valde att införa e-handel (Olsson, 2008), föll valet av 
respondent på Halens AB.  

1.7 Disposition 
Det kapitel ni precis tagit del av är vårt inledningskapitel. I nästkommande kapitel följer 
en redogörelse för hur vi gått tillväga vid genomförandet av denna uppsats i form av ett 
metodkapitel. Därefter presenterar vi i kapitel 3 de teorier som fungerat som 
inspirationskälla för det verktyg vi tagit fram. I kapitel 4 beskriver vi verktyget X, som 
sedan i kapitel 5 exemplifieras genom fenomenet e-handel. Då syftet inte är att komma 
fram till en slutsats avseende verktyget X har vi valt att samla våra tankar i en reflektion, 
kapitel 6. I det här kapitlet samt i kapitel 4 finner ni även svaret på våra forskningsfrågor. 
Uppsatsen avslutas med ett slutord och ett förslag till vidare forskning vilka återfinns i 
kapitel 7 respektive 8.  
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2 Metod och genomförande  
I följande kapitel följer en redogörelse för hur vi har gått tillväga vid genomförandet av 
denna uppsats. Vi beskriver även vilken forskarroll vi har intagit samt vilka metoder vi 
har använt vid insamlandet av empiriskt material och vid urval av respondent. Kapitlet 
avslutas med studiens giltighetsanspråk.  

2.1 Metod 
Vår uppsats har inneburit en växelverkan mellan teori och empiri då de under hela 
processen har omtolkats genom varandra. Som vi nämnt tidigare var det under besök hos 
olika företag som vi började intressera oss för hur ledare pratade och inte enbart för vad 
de sade. Vid de intervjuer vi gjort med ledare under vår studietid har vi även fått med oss 
flera olika berättelser tillbaka, kring ett och samma ämne. När vi sedan tog del av teorin 
om institutionaliseringsprocessen samt teorier kring olika sätt att tala började vi tolka 
våra iakttagelser från företagsbesöken igen och våra tankar om språket kom att utvecklas 
vidare. Det var dessa iakttagelser som startade vår uppsatsresa. Kunde det vara som så att 
språket fyller en viktig funktion i institutionaliseringsprocessen? Samt kunde de olika 
berättelserna från ledarna om samma fenomen kanske vara ett tecken på att de befann sig 
i olika steg av institutionaliseringsprocessen? Det var inte endast teorin som gjorde att vår 
uppfattning från empirin omtolkades utan även empirin påverkade de teorier vi tagit del 
av, den här processen mynnade ut i vårt verktyg.  
 
Framtagandet av verktyget anser vi även påminner om ett baklängesresonemang liknande 
det som förs i en detektivroman. I en deckare ställs vi inför ett brott där detektivens 
uppgift blir att samla ledtrådar för att genom dem finna den skyldige. Detektivromaner 
kännetecknas även av att det förekommer spekulation då flera misstänkta kan figurera 
samtidigt. I vårt fall såg vi spår genom dels observationer av vekligheten i form av 
händelser som inträffade i vår vardag och dels genom den teori vi tog del av. De här 
spåren gav oss ledtrådar gällande att språket rimligtvis bör spela en betydande roll i 
institutionaliseringsprocessens olika stadier. När vi sedan samlat ihop och tolkat 
ledtrådarna resulterade det i en helhetsbild. Vi hade nu fått berättelsen om verktyget X, en 
berättelse som inspirerats av både empiri och teori. Verktyget X kan även sägas vara ett 
resultat av det faktum som vi ställdes inför i början av vår uppsatsperiod samt gissningen 
om att företag kan nå framgång under hela institutionaliseringsprocessen genom att 
använda en lämplig berättelse som anpassas till mottagaren. Faktumet vi ställdes inför var 
ett frånvarande av en teori som integrerar språkets funktion med institutionaliserings-
processen.  
 
Ovanstående arbetssätt innebär att vi har använt oss av en abduktiv forskningsansats för 
den här uppsatsen. En abduktiv forskningsansats bygger på ett resonemang där olika 
fakta sätts in i ett sammanhang vilket gör situationen begriplig. Utgångspunkten för 
denna forskningsansats är en gissning som pekar på att något kan vara möjligt. 
(Johansson, 2000). Vår uppsats bygger på, som vi ovan nämnt, en gissning om att företag 
kan nå framgång genom hela institutionaliseringsprocessen genom att använda en lämplig 
berättelse som anpassas till mottagaren. Den här gissningen gav oss en situation att arbeta 
vidare med, vi skapade verktyget X. I en abduktiv forskningsansats fungerar teorierna 
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som en inspirationskälla för att upptäcka nya mönster som ger förståelse. Analysen av 
empirin kan kombineras med teorier men syftet är då inte att få stöd för förväntningar. 
(Alvesson & Sköldberg, 1994). Abduktion går ut på att ”med utnyttjande av existerande 
kunskap och referensramar, finna teoretiska mönster eller djupstrukturer, som, om de 
vore giltiga, skulle begripliggöra de empiriskt induktiva mönster eller ytstrukturer vilka 
påträffas – eller snarare framgått genom tolkning – i ett enskilt fall” (Alvesson & 
Sköldberg, 1994, s.44).   
 
Vid valet av forskningsansats finns det förutom abduktion även två andra ansatser att 
tillgå, deduktion och induktion. Dessa två ansatser utgår från logiska principer. 
Deduktion används för att pröva något vi tror oss veta och syftar till att bevisa att något 
måste vara på det här sättet, vi går från teori till empiri. Den induktiva ansatsen syftar till 
att visa att något faktiskt är genomförbart (Johansson, 2000). Här går forskarna, till 
skillnad från deduktion, från empiri till teori. Den information som samlas in ska vara 
utgångspunkten för de teorier som tas fram. Forskaren ska här inte ha några förutfattade 
meningar om verkligheten utan endast gå ut och samla information som sedan antas vara 
en korrekt återgivelse av verkligheten för att därefter utveckla teorier. (Jacobsen, 2002). 
Abduktion benämns som en blandning mellan de två ansatserna deduktion och induktion, 
men skiljer sig från dem på så sätt att den tillför nya moment. Anledningen till det här är 
att den inriktar sig på underliggande mönster och inbegriper förståelse till skillnad från de 
två andra ansatserna. (Alvesson & Sköldberg, 1994).  
 
Då syftet med framtagandet av verktyget inte är att försöka bevisa att något är rätt eller 
fel eller att utveckla en teori från den empiri som samlats in passar en induktiv eller en 
deduktiv ansats inte ihop med målet för vår uppsats. I vår uppsats har vi i enlighet med 
abduktionen istället inspirerats av både empiri och teori i syfte att skapa något nytt. 
Empirin består i det här fallet av vår existerande kunskap och referensramar utifrån de 
händelser som vi tolkat under vår studietid. Vi har inte avvisat teorier, men inte heller i 
enlighet med deduktionens arbetssätt valt att låta verktyget X vara teorin som vi sedan 
med hjälp av empirin testat för att bekräfta eller avvisa det. Vi har heller inte likt 
induktionen samlat in empiri för att på så sätt utveckla verktyget X utan den empiri som 
vi har samlat in har vi endast låtit exemplifiera verktyget X i syfte att förtydliga det.  
 
Vi har i denna uppsats intagit en subjektiv forskarroll då vi upplever att 
institutionaliseringen av ett fenomen liksom språket är något som vi människor själva 
skapar. Hur institutionaliserat ett fenomen är anser vi är beroende av mottagarens 
uppfattning om fenomenet. Därmed styr det mänskliga tänkandet fenomenets 
institutionaliseringsgrad. Vi menar vidare att språket är beroende av människan för att 
existera. Språk behöver inte enbart vara det talade utan vi anser att det även kan ge sig till 
känna via texter eller handlingar. Såväl språket som institutionaliseringen av ett fenomen 
anser vi därmed inte går att mäta utan endast tolka. Med det vi ovan presenterat som 
bakgrund har vi intagit ett tolkande förhållningssätt med en idealistisk 
verklighetsuppfattning och en rationalistisk syn på kunskap. En idealistisk 
verklighetsuppfattning ser världen som andlig, det vill säga att den är av icke-materiell 
karaktär (Starrin & Svensson, 1994). En rationalistisk kunskapsuppfattning innebär att 
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kunskap skapas av människan själv utifrån de intryck den får från omvärlden, kunskap 
uppstår alltså genom tänkande (Patel & Tebelius, 1987). 
 
Det finns två paradigm som styr inom vetenskapsteorin, tolkande och positivism. Det 
tolkande paradigmet, hermeneutik, är ett förhållningssätt där alla absoluta sanningar 
ifrågasätts. En tolkning kan aldrig bevisas men vi kan söka stöd för den från det material 
vi inspirerats av. (Vikström, 2005). Det tolkande paradigmet syftar vidare till en djupare 
förståelse (Wallén, 1996). Den tidigare kunskap och livserfarenhet som forskaren besitter 
utgör dennes förförståelse och den är avgörande för att vi ska kunna tolka (Patel & 
Tebelius, 1987). Den hermeneutiska cirkeln innebär att vi växlar mellan ett del- och 
helhetsperspektiv. Cirkeln startar med vår förförståelse men den har inget givet slut 
eftersom den kunskap vi längs vägen vinner gör att vi kan ställa nya frågor som gör att 
processen fortsätter. (Vikström, 2005). I det inledande stycket i det här kapitlet framgår 
det vad vår förförståelse utgörs av, vi har även beskrivit hur vi gått tillväga vid 
utvecklandet av vårt verktyg. Den här processen menar vi kan liknas vid en hermeneutisk 
cirkel då vi ser verktyget X som ett helhetsperspektiv där olika delar, ledtrådar, 
sammanfogats. Dock är inte cirkeln sluten eftersom vi med verktyget X som 
utgångspunkt nu kan ställa nya frågor.  

2.2 Datainsamlingsmetod 
Vid insamlandet av data till denna uppsats har vi använt oss av den kvalitativa metoden. 
Liksom den kvantitativa har den som uppgift att samla in empiriskt material men 
metoderna skiljer sig åt då de är användbara för olika tillfällen. Den kvantitativa metoden 
uppfattar den sociala verkligheten som mätbar och samlar därför in information i form av 
siffror genom exempelvis enkäter med givna svarsalternativ. Den kvalitativa metoden ser 
däremot inte verkligheten som mätbar. Här ses verkligheten istället som något som endast 
kan förstås genom insamlandet av människors tolkning om den. Därmed koncentrerar sig 
den kvalitativa metoden på ord genom att låta människan tala med sin egen röst då den 
intervjuas. (Jacobsen, 2002).  
 
Då det inte är vår avsikt att komma fram till ett statistiskt resultat utan ett försök att vinna 
ny kunskap genom vårt verktyg ansåg vi att den kvalitativa metoden passade bäst för vår 
studie. Eftersom den kvalitativa metoden, som vi nämnde ovan, koncentrerar sig på 
insamlandet av ”ord” (Jacobsen, 2002) var vi medvetna om att struktureringen av det 
insamlade materialet kunde komma att ta längre tid än om vi valt att använda oss av den 
kvantitativa metoden. Vi var även medvetna om att vi med den kvalitativa metoden 
kunde komma att erhålla viss empiri som inte var relevant för studien. Dock såg vi inte 
det här som en nackdel utan snarare en fördel eftersom vi med hjälp av den här metoden 
gavs möjligheten att få en utförligare berättelse, vi fick med andra ord en djupare 
förståelse för den kontext respondenten beskrev. Det här har i sin tur bidragit till att vi har 
kunnat göra en mer rättvis återgivelse av intervjumaterialet.   
 
Vi valde att genomföra intervjun med respondenten på dennes företag. Anledningen till 
att vi inte valde att skicka ut en enkät beror på att vi upplever att en enkät tenderar att 
begränsa historien genom att den styr respondentens svar, dels av frågorna i sig men 
också av de svarsalternativ som ges. Vi ansåg också att en enkät skulle begränsat oss i det 
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avseendet att vi då inte fått möjlighet att ställa direkta följdfrågor eller be respondenten 
utveckla sitt svar. Genom att vi träffade respondenten personligen vid intervjutillfället 
gav det oss en möjlighet att vara mer öppna samt att vi fick ett bredare och djupare 
material att arbeta vidare med. Vi anser vidare att både vi själva och vår respondent på 
det här sättet gavs tillgång till större flexibilitet. Med den kvalitativa metodens hjälp har 
vi även fått tillgång till mer detaljerade svar beträffande e-handelns utveckling från vår 
respondent än vad vi uppfattar hade varit fallet om vi använt oss av en kvantitativ metod 
för insamlandet av empiri.  

2.3 Intervjumetod 
Vi har genomfört en öppen intervju när vi samlat in det empiriska materialet till 
uppsatsen. Den här typen av intervju innebär att det sker en dialog mellan den som 
intervjuar och den som intervjuas. Empirin som samlas in är i form av berättelser och en 
öppen intervju är lämplig då undersökaren önskar att få fram den intervjuades egna 
tolkning gällande den aktuella frågan. På så sätt skapas en klarhet i hur den intervjuade 
uppfattar ett förhållande. (Jacobsen, 2002).  Som vi tidigare nämnt har vi valt att ta hjälp 
av fenomenet e-handel för att exemplifiera vårt verktyg. Syftet med intervjun var därför 
att med hjälp av respondenten få en berättelse som beskrev företagets e-handelsresa. Inför 
intervjun förberedde vi ett antal frågor kring ämnet e-handel som vid intervjutillfället 
fungerade som vägledning. Frågorna som vi ställde till vår respondent var av öppen 
karaktär då vi inte ville påverka dennes svar, något som vi upplever att slutna frågor kan 
göra. Intervjun pågick i cirka en timme och vi valde att dokumentera den med hjälp av en 
diktafon på grund av att vi ville få ett djupare material att arbeta vidare med samt för att 
förhindra att viss information riskerade att gå förlorad.  

2.4 Metod vid urval av respondent  
Då vi valt att förtydliga vårt verktyg med hjälp av fenomenet e-handel samt valt att 
endast samla in en berättelse från fältet har vi noggrant sökt efter ett lämpligt företag och 
respondent. Vi ville intervjua ett företag som var tidiga med att införa e-handel, 
fortfarande använde sig av det och vi hade även en önskan om att respondenten skulle 
varit med på hela resan. Då de postorderföretag som har sitt säte i Borås var tidiga med 
att införa e-handel kändes det naturligt för oss att söka efter en respondent inom den här 
branschen.  
 
När vi hittat ett antal företag som var intressanta studerade vi dem närmare utifrån våra 
önskemål, Halens AB var ett av dem. Vi fick då reda på att Halens länge varit verksamma 
inom distanshandelsbranschen samt att de införde e-handel redan år 1996. Att Halens VD 
Gunnar Ryman har drivit företaget sedan 18 år tillbaka innebar också att han har varit 
med sedan införandet av e-handel. Därför kunde han troligtvis på grund av det här ge oss 
en berättelse om hela Halens resa beträffande e-handel, från starten 1996 fram tills idag. 
Utifrån den bakgrundsfakta vi samlat in ansåg vi att Halens var det företag som stämde 
bäst överens med våra önskemål. Vi hade även en känsla av att Ryman kunde bidra med 
kunskap och en bred insyn kring ämnet. Vi valde därför att kontakta Halens, Ryman 
tackade ja till en intervju och ett möte bokades in. Intervjun genomfördes den 27 april, 
2010.    
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Vi har genomfört ett strategiskt urval vid val av respondent. Den här typen av urval 
innebär att forskaren själv bedömer vilka som ska ingå i undersökningen. Syftet är inte 
här att genomföra statistiska mätningar för att komma fram till ett resultat utan här söks 
en djupare förståelse för ett fenomen. (Christensen et al. 2008).    

2.5 Studiens giltighetsanspråk  
Inom management pratar vi inte om rätt och fel, istället talar vi om starka eller svaga 
texter. I syfte att stärka vår text om verktyget X har vi valt att exemplifiera det med en 
berättelse från fältet, Halens e-handelsresa. För att öka giltigheten i Halens berättelse 
valde vi att träffa vår respondent på plats. Jacobsen (2002) menar att det vid en personlig 
intervju lättare skapas en trovärdig stämning samt att respondenten ger mer 
sanningsenliga svar. Exemplifieringen av verktyget är Halens berättelse om sin e-
handelsresa, vilket innebär att den berättelse vi har fått ta del av endast är giltig ur det 
perspektivet. Den syftar till att bringa förståelse, inte till att göra verktyget allmängiltigt. 
Verktyget X är vår tolkning av olika teorier samt ett försök till att bidra med någonting 
nytt. Avsikten är inte att med verktygets hjälp visa på ett generellt resultat. För att 
verktyget X ska kunna visa på ett generellt resultat behöver det testas. Dock är inte det 
vårt syfte med denna studie utan vad vi ger dig är en berättelse om verktyget X.  
 
Den här uppsatsen är ett resultat av våra tankar kring en integrering mellan språket och 
institutionaliseringsprocessen. Vid skapandet av verktyget X intog vi rollen som 
romantiker. Vi såg en möjlighet till att skapa någonting nytt, vi tog möjligheten och 
gjorde någonting av den, vi utvecklade verktyget X. I samma stund som vi bestämde oss 
för att utveckla verktyget innebar det att vi blev romantiker, vilket medförde ett 
ansvarstagande där vi var tvungna att stå upp för verktyget X och tro på vår idé. Dock vill 
vi uppmana dig som läsare att inte förväxla det här med att vi anser oss ha den enda rätta 
beskrivningen av en integrering mellan språket och institutionaliseringsprocessen. I 
egenskap av ironiker är vi medvetna om att vår beskrivning endast utgör en av flera och 
att vi därmed kan komma att bli ombeskrivna.  
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3 Teoretisk referensram 
Nedan följer de teorier som har inspirerat oss vid utvecklandet av verktyget X. Teorierna 
utgör även grunden till vår avslutande reflektion.  

3.1 Motivering till valda teorier 
Den första teorin som vi presenterar i det här kapitlet är teorin om institutionaliseringen 
av den institutionella teorin. Här redogör vi för hur författarna Tolbert och Zucker ser 
institutionaliseringen av ett fenomen som en process. De har valt att dela in processen i 
tre stadier vilka de döpt till för-institutionellt, semi-institutionellt samt totalt-
institutionaliserat (Clegg et al. 1997). Att vi har valt att lägga den här teorin först beror på 
att vi vill ge dig som läsare en förståelse för den teori som avstampet till verktyget X 
gjordes ifrån.  
 
Nästa teori som följer redogör för vilken roll berättelser kan fylla i en organisation i syfte 
att förmedla kunskap (Czarniawska, 1999) samt att tolka och förstå budskap (Skott, 
2004). Då vi har valt att koppla berättelser till institutionaliseringsprocessen anser vi att 
det är väsentligt att redogöra för en berättelses funktion i ett organisatoriskt sammanhang. 
Vi vill även ge dig som läsare ett tillvägagångssätt för hur berättelser kan bemötas, därför 
följer sedan ett stycke som behandlar det narrativa förhållningssättet. Vi har också valt att 
ta med ett avsnitt som behandlar retoriken för att ge en inblick i hur språket kan påverka 
oss människor. Då vi även upplever att språket är ett viktigt redskap inom management 
anser vi det vara relevant att presentera vad retorik innebär.  
 
Begreppet icke-kommunikation innebär att publiken inte längre reagerar på det talaren 
säger, publiken benämns då som ideal (Ödeen, 2005). Den här teorin fann vi intressant att 
ta med då vi menar att den går att koppla till vad som händer när ett fenomen är 
institutionaliserat.  Därefter presenterar vi hur organisationer kan ses som olika dramer; 
romantiskt, tragiskt, komiskt och satiriskt (Sköldberg, 1994). Anledningen till att vi valt 
att ta med det här är att vi med hjälp av de olika dramerna ges en möjlighet att se 
organisationer ur ett nytt perspektiv.  
 
Teorikapitlet avslutas sedan med de fyra filosoferna; Hobbes, Rousseau, Honneth samt 
Rorty. Hobbes presenterar en kontraktstanke (Honneth, 2003) som utgör en kontrast till 
Rousseaus inställning gällande hur samhället bör organiseras (Fredrikson, 1994). 
Honneth (2003) menar att vi inte ska se saker och ting som motpoler som utesluter andra 
alternativ, istället bör vi se till dess särskildheter för att med hjälp av dem skapa ett tredje 
alternativ som tar oss vidare. Rorty (1997) för ett resonemang kring ironi respektive 
metafysik. Samtliga filosofer har hjälpt oss på så sätt att var och en av dem har givit oss 
olika infallsvinklar med vilka vi sedan har kunnat utveckla verktyget X.        
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3.2 Bakgrund till institutionaliseringen av institu tionell teori 
När något har blivit så pass allmänt accepterat att det inte länge ifrågasätts utan ses som 
givet sägs det ha blivit institutionaliserat (Furusten, 2007). År 1977 presenterade Meyer 
och Rowan en artikel gällande institutionalisering som fick stor genomslagskraft inom 
organisationsforskningen. Antalet organisationsanalyser utifrån ett institutionellt 
perspektiv kom nu att öka kraftigt samtidigt som själva processen bakom 
institutionaliseringen gavs allt mindre utrymme. Istället kom det att handla om två givna 
stadier, strukturer som är institutionaliserade eller inte. Tolbert och Zucker menar dock på 
att institutionalisering inte enbart bör ses som ett tillstånd utan även som en process. Att 
endast se på begreppet utifrån ett givet tillstånd ansåg de fick till följd att viktiga frågor 
gällande ett fenomens olika nivåer av institutionalisering och hur de nivåerna i sin tur 
påverkar graden av likhet mellan organisationerna åsidosattes. Deras arbete kom därför 
att inrikta sig på själva processen vilket resulterade i framtagandet av en generell modell 
som belyser de olika nivåerna av institutionalisering. Tolbert och Zuckers verk går under 
namnet ”The Institutionalization of Institutional Theory” (institutionaliseringen av 
institutionell teori) och har sin bakgrund i den institutionella teorin då det är den teorin 
som blev utgångspunkt för deras forskning. (Clegg et al. 1997). 

3.3 Den institutionella teorin  
Den institutionella teorin delas in i två olika inriktningar, den äldre institutionalismen 
samt nyinstitutionalism. Det som skiljer de två inriktningarna åt är deras tolkning av 
omgivningens påverkan samt deras olika uppfattningar om var själva 
institutionaliseringen sker. Den äldre institutionalismen representerar ett synsätt som 
innebär att de förändringar som sker endast äger rum på ett lokalt plan, det vill säga inom 
själva organisationen. Det här är i sin tur en långsam process vilket resulterar i att 
verksamheten utvecklar en unik identitet och på så sätt skapas organisationer med tydliga 
likheter och skillnader. Det är därmed den enskilda organisationen som 
institutionaliseras. (Johansson, 2002). Vidare uppfattas faktorer som resurser och 
effektivitet vara det som styr förändringar och tvingar organisationer till att anpassa sig. 
Fram till 1960-talet kom därför organisationsanalysen bland annat att handla om att 
försöka finna ett samband mellan verksamhetens storlek och komplexitet. (Clegg et al. 
1997).  
 
Under 1940-talet uppfattades inte organisationer som sociala fenomen utan det kom att 
dröja ända till 1980-talet innan organisationer började ses som sociala aktörer. På 1960-
talet började dock en förändring inom organisationsanalysen att ta form i samband med 
att forskare nu kom att intressera sig allt mer för vilka effekter företagets omgivning hade 
vad det beträffade utformningen av den formella strukturen. Resurser var fortfarande en 
viktig faktor men istället för att se till effektivitet blev makt och självständighet 
utgångspunkten för aktörers handlande. Normer och andra sociala faktorers inverkan 
ignorerades fortfarande. Artikeln som Meyer och Rowan publicerade år 1977 kritiserade 
de tidigare tankesätten då de menade på att det var symboler istället för resurser som var 
avgörande beträffande skapandet av organisationers legitimitet. (Clegg et al. 1997). Den 
nyinstitutionalistiska tanken innebär att organisationers handlande inte styrs av resurser 
utan istället är det omgivningen som styr förändringar. Från att ha sett till det enskilda 
företaget på mikronivå flyttades nu fokus istället till makronivå, till så kallade 
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organisatoriska fält (bransch eller professioner). Institutionalisering ur det här 
perspektivet innebär att förändringar sker på en nivå ovanför företaget, det vill säga 
samhället skapar vissa normer som företagen måste anpassa sig efter för att vinna 
legitimitet.  (Johansson, 2002).  Att införa vissa specifika strukturella arrangemang så 
som exempelvis personalpolitiska program är ett typiskt exempel på en symbol för att 
vinna samhällets acceptans. Det här betyder att faktorer som högst effektivitet i 
produktionen inte längre var lika avgörande för företags överlevnad och utveckling. 
Ineffektiva företag som enligt det gamla synsättet inte skulle kunna överleva kunde nu 
komma att klara sig bättre än de effektiva företagen om de lyckades leva upp till 
omgivningens krav bättre. (Clegg et al. 1997). Kulturen kom därmed med andra ord att 
avgöra vad som var det rätta sättet att organisera företaget, inte företagets resurser. Enligt 
nyinstitutionalismen är det inte det enskilda företaget som institutionaliseras utan istället 
är det organisatoriska former och regler. Den äldre epoken kännetecknades av ett 
engagemang inom den egna organisationen medan den nya epoken istället står för normer 
som tas för givna, medvetet eller omedvetet. Genom att företag adopterar samma normer 
minskar skillnaderna mellan organisationerna och istället ökar likheterna. (Johansson, 
2002). Situationen kan beskrivas med följande ord: ”Med det nyare synsättet leder 
däremot institutionaliseringen till ökad likriktning och minskat mångfald: det är en fråga 
om ett interorgansiatoriskt fenomen där organisationer inom samma sektor eller fält 
bygger in samma standardiserade element i sina strukturer. Dessa element är ofta löst 
kopplade till varandra, och den enskilda organisationen utgör ingen fast sammansvetsad 
enhet.” (Johansson, 2002, s.25-26). 
 
Meyer och Rowan lyfte fram tre saker i sin artikel om symbolers legitimerande funktion 
som inte uppmärksammats tidigare; företag anpassar sig till formella strukturer utan att 
det finns ett bakomliggande organisatoriskt problem (något som tidigare var orsaken till 
förändringar), ineffektiva företag överlever på grund av sin skicklighet att anpassa sig till 
samhällets normer samt att företag frikopplar det faktiska handlandet från det uttalade. 
Innan Meyer och Rowan presenterade sin artikel hade dock organisationsforskarna 
Berger och Luckmann börjat intressera sig för processen bakom institutionaliseringen. 
Deras perspektiv kom dock enbart att innefatta handlandet mellan enskilda aktörer, inte 
organisatoriska aktörer. Zucker kom att vidareutveckla resonemanget till att innefatta 
organisationer men resonemanget förblev fortfarande på en mikronivå. Tolbert och 
Zucker valde därefter att tillsammans fortsätta att forska vidare genom att inrikta sig på 
det institutionella flödet mellan formella organisationer. Deras arbete resulterade i att de 
utvecklade en generell modell för institutionaliseringsprocessen och deras arbete 
benämns som institutionaliseringen av den institutionella teorin. (Clegg et al. 1997).  
 
Tolbert och Zuckers modell vilar således på den tidigare forskningen inom ämnet 
institutionalisering men syftet med modellen är inte att ta ställning för resurs- kontra 
symbolperspektivet. Istället anser de att de här två perspektiven inte ska ses som 
varandras motsatser utan frågan bör behandla när rationaliteten kan förbli mer fri 
respektive inte. Syftet med modellen var att utveckla en teori som förde 
organisationsanalysen framåt eftersom de ansåg att det organisatoriska handlandet inte 
enbart kan styras av ett tänkande innefattandes kostnader och fördelar eller det motsatta, 
att underkasta sig samhällets normer utan att ifrågasätta dem. (Clegg et al. 1997). 
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3.4 Institutionalisering av institutionell teori 
Att något blir institutionaliserat sker inte direkt utan istället menar Tolbert och Zucker att 
förloppet kan delas in i tre olika stadier där fenomenet i fråga blir mer och mer 
institutionaliserat för varje fas som det passerar. Den första fasen benämns som det för-
institutionella stadiet och följs sedan av det semi-institutionella stadiet för att slutligen 
övergå till stadiet totalt-institutionaliserat. Tolbert och Zucker har valt att bygga upp sin 
modell enligt en matris där de tre olika faserna utgör den horisontella axeln medan den 
vertikala axeln består av de sex olika dimensionerna; process, karaktär av användare, 
drivkraft för spridning, teoretiseringsgrad, variation i införande samt grad av struktur-
misslyckande. (Clegg et al. 1997). 
 
 
Dimension För-institutionellt 

stadie 
Semi-institutionellt 
stadie 

Totalt 
institutionellt 
stadie 

Process Habitalisering Objektivisering Sedimentering 
Karaktär av 
användare 

Homogen Heterogen Heterogen 

Drivkraft för 
spridning 

Imitation Imitation/Norm Norm 

Teoretiseringsgrad Ingen Hög Låg 
Variation i 
införandet 

Hög Medel Låg 

Graden av 
struktur-
misslyckande 

Hög Medel Låg 

 Tabell 1 - Stadier av institutionalisering och jämförbara dimensioner 
(Egen översättning från Clegg, 1997, s.185) 
 
I det för-institutionella stadiet uppstår nya formella strukturer då de utgör lösningen på 
organisatoriska problem som identifierats. Problemet kan antingen uppträda inom det 
enskilda företaget eller hos en mindre grupp företag vars organisationer liknar varandra. 
Tolbert och Zucker framhåller att skapandet av nya formella strukturer är en stor och 
oberoende aktivitet, dock är det inte ovanligt att organisationer vars ledare har liknande 
intresse och bakgrund tar hjälp av varandra för att finna en lösning. Därmed blir det en 
liten homogen grupp av aktörer som i det första stadiet tillämpar den nya strukturen. 
Processen i det här stadiet kännetecknas av att en vana skapas. Spridningen sker genom 
imitation då fenomenet ännu inte har blivit någon norm eftersom det i det här läget inte 
finns någon allmän uppfattning av den generella nyttan av fenomenet. Det finns inte 
heller någon teoretisering än eftersom fenomenet skapas i den här fasen vilket får till 
följd att variationen i införande är hög liksom strukturmisslyckandet. Exempel på där det 
för-institutionaliserade stadiet kan förekomma är inom en expertavdelning. I det här 
stadiet överlever lösningen ibland bara så länge dess upphovsmän finns kvar. (Clegg et 
al. 1997).   
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I den semi-institutionella fasen kännetecknas istället processen av en objektivisering. Det 
innebär att strukturen börjar vinna en större allmän acceptans bland ledare i olika 
organisationer och deras samstämmighet kring fenomenet bidrar i sin tur till en ökad 
spridning. I det här stadiet förekommer det även att organisationer samlar in information 
om den nya strukturen genom att, ta del av vad exempelvis media skriver om det, se till 
hur aktiekursen går för de företag som redan tillämpar den och så vidare. Företag som 
väljer att införa den nya strukturen i den här fasen minskar riskmomentet något då 
strukturen redan är testad av tidigare aktörer i föregående stadium. Tolbert och Zucker 
menar på att det inom företagsvärlden råder ett visst mått av osäkerhet vilket innebär att 
aktörer när de står inför olika val utvärderar de olika alternativen noga för att finna det 
bästa alternativet. Ju mer spritt ett fenomen blir desto troligare är det att alternativet 
klassas som det mest optimala vid utvärderingen vilket i sin tur hjälper till att öka 
spridningen ytterligare. (Ibid). 
 
I den semi-institutionella fasen blir uppgiften att skapa en definition av 
organisationsproblemet som identifierades i föregående fas. Problemet bör formuleras så 
att det skapar ett allmänt erkännande angående ett missnöje eller organisations-
misslyckande som är kännetecknande för vissa typer av organisationer. Nästa steg blir 
sedan att utveckla teorier som förklarar hur det här problemet uppstår. De här teorierna 
ska även stämma överens med en viss sorts struktur som utgör lösningen på problemet. 
Genom att erbjuda en lösning av det här slaget uppstår både en handlingsinriktad och 
normgivande legitimitet. För att lösningen, teorin, ska få genomslagskraft och kunna 
spridas vidare krävs det att den kan uppvisa några fall där den fungerat framgångsrikt för 
de aktörer som valt att införa den. Bevis blir således en viktig faktor för de aktörer som 
funderar på att införa den. För att stärka teoretiseringen av lösningen uppmuntras aktörer 
som inte annars står i någon direkt förbindelse med varandra att uppvisa sina resultat. 
(Ibid). 
 
Från att användarna i föregående fas utgjorde en homogen grupp har de nu kommit att 
utgöra en heterogen grupp i det semi-institutionella stadiet. I och med att allt fler väljer 
att adoptera lösningen övergår införandet från imitation till att istället bli en norm. Ökad 
spridning av lösningen betyder därmed att variationen vid införandet av den minskar 
liksom strukturmisslyckandet. I det här stadiet börjar allt fler att adoptera lösningen vilket 
gör att det kan uppfattas som ett mode eftersom den fortfarande inte är fullt 
institutionaliserad, det finns fortfarande en nyfikenhet kring den. Lösningen har i det här 
stadiet en något längre livslängd jämfört mot föregående stadium, den behöver inte 
försvinna om upphovsmannen skulle komma att lämna organisationen. (Ibid).  
 
I det sista stadiet, total institutionalisering, övergår processen från objektivering till att 
istället utgöra sedimentering. Det här innebär att lösningen har blivit befäst och överlever 
både generationsskifte samt de anställda i organisationen. Den sprids brett samtidigt som 
den får ett djupt fäste i verksamheterna. Aktörerna fortsätter att vara en heterogen grupp 
och lösningen sprids genom normer vilket får till följd att variationen i införandet blir låg 
liksom teoretiseringsraden respektive strukturmisslyckandet. Att något blivit totalt 
institutionaliserat innebär därmed att vi fått en allmänt accepterat lösning. (Ibid).  
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3.5 Berättelser 
Narrativ är ett ord som ofta används synonymt med berättelse och kan beskrivas som en 
dialog, vilken har en tydlig ordning och binder samman olika händelser på ett 
meningsfullt sätt för en publik (Larsson et al. 2008). Det handlar således om att sätta 
samman olika händelser via ordet ”och, och, och”. I berättelser skapas därmed 
associationer, men de måste även förmedla en poäng. Utan en poäng blir berättelsen 
meningslös och en historia som bara talar om poängen är ingen historia alls. 
(Czarniawska, 1999). Ett exempel där en poäng saknas är: ”the company suffered 
unprecedented losses, and then it started to snow” (Czarniawska, 1999, s.17-18). Den här 
berättelsen, menar Czarniawska (1999) inte säger oss någonting, den behöver fler delar 
för att ge oss en poäng och förståelse för vad som händer.  
 
En berättelse går också att avgränsa från andra sätt av framställning då den har en början, 
mitt och slut. När du berättar utför du en handling som i sin tur genererar en berättelse. 
Berättelser lyssnas av, tolkas och förstås samtidigt och en de kan tolkas och omtolkas 
flera gånger. Det finns olika skäl till varför vi berättar. Det kan handla om att återuppliva 
det förflutna eller att dela känslor och erfarenheter med varandra. (Skott, 2004). 
Berättelser är en form av muntlig kommunikation, men de är också strategiska, 
funktionella och har ett syfte (Larsson et al. 2008). Syftet med dem är att förmedla ett 
försök till förståelse och inte först och främst att återberätta en exakt händelse. Vi lär oss 
tidigt att berätta på olika sätt men också att olika berättelser passar vid olika tillfällen. 
Den eller de vi berättar för, vår publik, betyder mycket för hur berättelsen formas. (Skott, 
2004). Berättelser är också det mest naturliga sättet att förmedla kunskap på 
(Czarniawska, 2005).  
 
Historier är alltid kronologiskt strukturerade, även om den som berättar ibland ordnar om 
händelserna för att få mer effekt (Czarniawska, 2005). Den upplevda samstämmigheten 
mellan händelserna i berättelsen är det som bestämmer poängen snarare än falskheten 
eller sanningen i dem och också därmed det som avgör kraften i berättelsen 
(Czarniawska, 1999). ”Historier är som tyg: de måste vävas in i ett mönster, och 
tillstånd, handlingar, komplikationer och sensmoral är som galler som hjälper till att 
fläta ihop tråden.” (Czarniawska, 2005, s.51).  
 
Inom organisationer, menar Czarniawska (1998) att berättelser är en naturlig form av 
kommunikation. Vidare menar hon att överföring av kunskap inom organisationer till stor 
del sker via spridning av historier. Czarniawska (1999) förklarar att berättelser är viktigt 
för människors kunskap och det är ett av de viktigaste sätten att kommunicera på. 
Berättelser sammanställer händelser, vilka relateras till konkreta situationer och därmed 
skapar en djupare förståelse. Alla organisationer har en egen historia, både internt och 
externt (Czarniawska, 1998). Dessa är mycket viktiga då de i alla sina olika versioner kan 
fånga organisationernas liv på ett sätt som en sammanställning av fakta aldrig skulle 
kunna göra. Med berättelser kan en djupare förståelse och generaliseringar skapas utan att 
hävda en absolut sanning. Det är inte författaren som avgör om en text är sann eller inte 
utan det är läsarens uppgift. Den som framför en berättelse skall endast ge läsaren en bra 
story. Berättelser är även avgörande för att göra kopplingar mellan det sällsynta och det 
vanliga. De förenklar världen och är därmed användbara som guider för åtgärder för 
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organisationer. (Czarniawska, 1999). Ett ord som Czarniawska (1999) tar upp är 
polyfoni, något hon anser är viktigt att ta hänsyn till då berättelser skapas. Polyfoni 
innebär olika röster och påminner oss framför allt om att världen är full av olika röster, 
vokabulär och dialekter och att det därmed inte bara kan finnas en historia. Det här 
innebär också att organisationer bär på flera olika röster, olika berättelser som måste tas i 
beaktande.  

3.6 Ett narrativt förhållningssätt  
Att inta ett narrativt förhållningssätt innebär hur vi ska förhålla oss till texter när vi 
befinner oss ute på fältet. Hernadis tolkningsmodell är en process som sker i tre steg. Det 
första steget består i att inta en naiv hållning då vi ställer oss under texten, det vill säga 
den berättelse vi tar del av. Att stå under en text innebär att vi lyssnar till det som sägs 
utan att kritisera. Steg två innebär att vi ställer oss över texten, vi dekonstruerar genom att 
med hjälp av andra texter ifrågasätta den text vi nyss tagit del av. Vi ställer oss frågor 
som, vad säger texten? Hur framförs texten? I det tredje och sista steget står vi istället för 
texten, vi författar en egen text med inspiration från de texter vi tagit del av. Syftet i det 
här steget är att säga någonting nytt. (Czarniawska, 1999).     

3.7 Retorik  
Aristoteles definierade retorik som ”konsten att vad det än gäller finna det som är bäst 
ägnat att övertyga” (Renberg, 2004, s. 78). En annan definition på retorik är läran om 
konsten att tala väl och medryckande, retorik förknippas av de flesta i första hand med 
talekonst (Renberg, 2004). Kurt Johannesson (2005) menar att retorik är konsten att 
kunna skriva och tala väl. Det handlar om den makt som går att utöva genom språket och 
även konsten att styra människors tankar, känslor och handlingar. Retorik har därmed ett 
utstuderat syfte vilket innebär att den vill påverka åhörarna på något sätt (Renberg, 2004). 
Det här gör att vi ibland också definierar retorik som konsten att tala på ett övertygande 
sätt eller med andra ord; ”vem som säger vad till vem, när och var, på vilket sätt och med 
vilken verkan” (Renberg, 2004, s.78).  
 
Johannesson (2005) menar att vi lever i en tid där medvetenheten om retorik ständigt ökar 
och den svenska retorikens historia började redan på medeltiden, därmed har retorik 
undervisats i Sverige i mer än 700 år. Anledningen till de stora talare vi haft i Sverige 
menar Johannesson (2005) är just att konsten att tala har undervisats i skolor. Retoriken 
har även gjort sig gällande i kyrkor, riksdagen, föreningar och vid brevskrivande (Ibid).  
 
Retorik används i flera olika sammanhang och ett av dem är när vi säljer varor och 
tjänster. Där entreprenörstänkande och konkurrens är de stora ledstjärnorna blir retoriken 
allt mer betydelsefull. I Sverige har vi ett överflöd och konsumtionssamhälle vilket gör 
att när vi säljer varor och tjänster i ett sådant handlar det om att få människor att handla 
och göra affärer. Reklam är en slags massmarknadsretorik och numera genomsyrar det 
kommersiella inflytandet de flesta områden i samhället. Exempelvis talar vi numera om 
att sälja in budskap och köpa åsikter, vi talar till och med om att sälja oss själva. 
(Renberg, 2004).  
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För att lyckas bli en bra talare menar Lotta Juhlin (1999) att det inte bara räcker med ett 
bra budskap utan du måste även lära dig att säga det på ett sådant sätt att människor vill 
lyssna på dig. Juhlin (1999) menar också att språket kan bygga broar mellan människor, 
genom språket vinner människan identitet. Det här talar även Renberg (2004) om då han 
förklarar i vilka olika sammanhang retorik används. Han menar att vi använder retorik för 
att uttrycka vår identitet, för att märkas. I kommunikation med andra visar vi att vi finns 
och vi bekräftar vår personlighet och egna vilja. Det är språket som definierar oss som 
människor och individer. Precis som Johannesson talar Juhlin (1999) om att språket är 
makt och om du lär dig konsten att tala kan du lättare förmedla dina behov och tankar via 
verbal kommunikation. Juhlin (1999) menar vidare att den som kan konsten att övertyga, 
prata på ett sätt så att människor engageras och förstår vad du menar, den vinner makt.   
 
Kommunikation sker på mottagarens villkor: ”du bör tala med bönder på bönders vis 
och med lärda män och kvinnor på latin” (Juhlin, 1999, s. 11). När Juhlin (1999) pratar 
om retorik och sätt att tala tar hon även upp berättelser. En berättelse kan gripa tag i 
publiken och fånga deras uppmärksamhet. Juhlin (1999) tar även upp språket och att det 
är viktigt att du tänker igenom vilket språk du skall använda dig av när du talar till andra. 
Hon menar att du aldrig ska underskatta din publiks kompetens, men det är okej att 
underskatta deras kunskaper. Vi har specialvokabulär som vi använder inom det området 
vi arbetar i och det kan vi använda när vi talar med människor från samma område. Om 
vår publik inte befinner sig inom samma område som oss är det viktigt att vi tänker över 
vilka ord vi använder för att inte tappa våra åhörare. Det kan handla om att vi ibland 
måste förklara vissa ord vidare. Innan du möter din publik bör du ta reda på så mycket 
som möjligt om din publik, vilka ska du tala till, vad är deras behov och bakgrund och så 
vidare. Tänk därefter igenom om ditt språk är anpassat efter dina åhörare.  

3.8 Den ideala publiken 
En publik som inte kommer med några kritiska invändningar till vad talaren säger utan 
istället intar en roll som den förstående lyssnaren benämns som den ideala publiken. Det 
här är en publik som tycker om talaren för den personen han eller hon är, inte vad hon 
gör. Då den här publiken tacksamt tar emot vad som sägs utgör den en så kallad 
önskepublik. Kommunikationen med den här typen av publik beskrivs som varm, 
tillitsfull och förbehållslös. (Ödeen, 2005). 
 
Den ideala publiken uppträder varje gång retoriken lyckas då distansen mellan talaren 
och publiken vid den här tidpunkten har reducerats. Istället uppstår en känsla av 
gemenskap där publiken bli en del av det budskap som talaren förmedlar istället för att 
vara mottagare av det. Situationen brukar liknas vid en förälskelse, där två (talaren och 
publiken) nu har blivit en. Liksom en förälskelse kan avta, kan även talaren komma att 
överges av sin publik. Om det här händer beror det på att talaren inte har försökt nå fram 
till publiken på några andra sätt än de som publiken själv har bestämt. Förälskelsen 
mellan talaren och publiken påverkar även berättandets dramatik. Ju mer en publik 
närmar sig det ideala tillståndet, desto mer avdramatiseras berättelsen. För många 
framstår en ideal publik som en dröm, men det enda sättet att få en ideal publik är att ge 
vika för deras villkor. Det här gör publiken till en tyrann. (Ibid).  
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3.9 Icke-kommunikation 
I ett slutet samhälle försvinner berättelsens dramatik. Den kommunikation som utspelar 
sig här benämns istället som icke-kommunikation.  Det här begreppet innebär att så länge 
talaren säger det som den förväntas säga kommer publiken inte att reagera. Det här beror 
på att publiken redan har hört det som sägs vid tidigare tillfällen vilket gör att den inte 
längre lyssnar. Vid icke-kommunikation förekommer det därmed inte några drastiska 
bilder, någon argumentation eller konflikt, istället är talet inriktat på att undvika 
förändring genom att framhålla de traditioner som varit. Publikens tystnad och icke-
engagemang tolkas här som att det håller med talaren i det som sägs. Om talaren däremot 
skulle frångå ritualen och plötsligt säga något nytt skulle det här skapa omedelbara 
reaktioner från publikens sida då det nya skulle uppfattas som något oerhört, publiken 
skulle med andra ord börja lyssna. Exempel på där icke-kommunikation förekommer är 
bland Amerikas indianstammar. Här har hövdingen ingen makt utan har enbart fått sin 
position på grund av att denne behärskar talets gåva. Hövdingens uppgift är här att 
förmedla stammens traditioner genom att gång på gång upprepa hur deras förfäder levde 
och hävda att de bör följa i sina förfäders fotspår. (Ödeen, 2005). 
 
Icke-kommunikation har därmed en publik som uppträder i sin idealaste form. Om en 
person i ett slutet samhälle skulle vilja uttrycka sin frustration skulle det innebära social 
katastrof. Lösningen blir att personen får ge uttryck för sin frustration i tystnad inför sig 
själv och blir då sin egen publik. Publiken har därmed förvandlats till en icke-publik. Den 
ideala publiken innehåller här ett visst mått av tyranni, det som inte får sägas men måste 
sägas förvandlas till icke-kommunikation. Den terror som den ideala publiken kan utöva 
består av att den kan förvandla sig till en icke-publik. (Ibid). 

3.10 Organisationsteori ur ett litterärt perspektiv  
Kaj Sköldberg (1990) presenterar i sin bok ”Administrationens poetiska logik” fyra olika 
huvudinriktningar för hur vi kan se på samt utforma organisationer. Inriktningarna som 
tas upp är organisationer som byråkratier, mänskliga relationer, system samt kultur. 
Sköldberg menar dock på att de här organisationsformerna är svåra att beskriva utifrån 
metaforer och väljer därför att istället ta hjälp av de litterära dramerna tragedi, romantik, 
komedi samt satir. Varje drama symboliserar därmed en viss organisationsform som 
därtill kopplas samman med en specifik metod samt tankestil. Tillsammans utgör de här 
tre elementen en övergripande organisationsstil.  
 
I ett romantiskt organisationsdrama står individens (hjältens) sökande efter sitt egna jag i 
fokus. Till sin hjälp att uppnå förståelse och hitta den inre meningen har hjälten det 
metaforiska språket. Först när vi kan förstå oss själva kan vi förstå andra enligt det här 
dramat. Tankestilen är här metaforisk och metoden ideografisk, vilket innebär att 
meningsfulla individer eller episoder väljs ut i en organisation. Det romantiska dramat 
står för en expressiv organisationsstil och representerar organisationsformen ”mänskliga 
relationer”. (Ibid).  
 
I det tragiska organisationsdramat förs ett resonemang som bygger på orsak och verkan. 
Här finns det lagar som reglerar handlandet, vilka framträder tydligt när organisationen 
hamnar i en kris. Om hjälten väljer att gå emot de här lagarna kommer det att leda till 
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hans undergång. (Ibid). Det tragiska dramat kännetecknas av att organisationen går från 
ett oreglerat ursprungligt tillstånd, vilket kan benämnas som primitivt, till ett reglerat och 
rationellt tillstånd via en kris (Czarniawska, 1998). De olika delarna i organisationen ses 
här som separata enheter. Tankestilen symboliseras av metonymi (verkligheten består av 
delar) och metoden benämns som scientistisk då metodens förhållningssätt har inspirerats 
från naturvetenskapen. Genom att mäta olika händelser och på så sätt kunna uppvisa ett 
mönster uppstår lagarna, händelseförloppet anses vara förutbestämt. Det tragiska dramat 
har getts en separativ organisationsstil och symboliserar byråkratin. (Sköldberg, 1990).  
 
Det komiska dramat utgör en balans mellan de två föregående stilarna, romantik och 
tragedi. Här ligger fokus på helheten där metoden benämns som funktionell och 
tankestilen synekdoke (delen relateras till helheten). Organisationen rör sig nu mellan två 
tillstånd, ett ursprungligt som var felaktigt och det slutliga, önskvärda. Det felaktiga 
tillståndet kännetecknas av konflikter och missförstånd, ett resultat av att så kallade 
blockerande karaktärer lyckas påtvinga andra sina idéer. (Ibid). Exempel på det här kan 
vara ”ledningens alltför snäva ekonomiska lönsamhetskrav som leder till meningslösa, 
konfliktskapande regler och påbud” (Sköldberg, 1990, s.257). Den romantiska världen 
utgör här en motsats eftersom den sätter självförverkligelsen i centrum. Komedin brukar 
därmed betecknas som dualistisk då den förenar romantikens personliga perspektiv med 
tragedins mer opersonliga perspektiv i strävan efter det lyckliga slutet, komedin syftar till 
att underhålla (Sköldberg, 1990). Komedin bär på en tanke om att uppnå allmän harmoni 
(Czarniawska, 1998). Organisationsstilen för det här dramat betecknas som integrativ och 
dramat representerar organisationsformen system. (Sköldberg, 1990). 
 
I det fjärde och sista dramat, satiren, handlar det om att kunna avslöja den anda som 
genomsyrar organisationen genom att kunna sätta händelser i en annan kontext. Det här 
dramat utgör en kontrast till de tre övriga då den inte syftar till hjältens 
självförverkligande i romantiken, lagarnas uppenbarelser i tragedin eller det lyckliga 
slutet i komedin. (Ibid). Satiren ombeskriver istället situationen i syfte att kunna avslöja 
det dolda och Sköldberg (1990) menar på att den därmed intar en position som innebär att 
den står över de övriga tre dramerna. Meningsskapande ligger därmed på en makronivå 
till skillnad från romantiken som inriktar sig på en mikronivå. Det satiriska dramat har en 
permeativ organisationsstil (synliggöra den anda som råder) och symboliserar 
organisationsformen kultur. Tankestilen för det satiriska dramat är ironi då den syftar till 
att genomskåda. (Ibid). 

3.11 Filosofer 

3.11.1 Tomas Hobbes 
Tomas Hobbes föddes år 1588 och är känd för att vara den första filosofen som hade en 
mekanisk syn på naturen. Han levde i en tid där en förnekelse av guds existens var 
förenat med livsfara, det vill säga personer som inte delade kyrkans tro riskerade att mista 
livet. Hobbes lät sig dock inte avskräckas av det här utan hävdade att allt som existerade 
endast var materia. Det här innebar att han betraktade såväl människan som universum 
som en maskin. (Magee, 1999). Hobbes filosofi bygger på att allt som rör naturen, 
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människan, samhället eller staten vilar på vetenskapliga principer. Att något sker är 
därmed ett resultat av en kropps rörelse, inte guds vilja. (Fredriksson, 1994).  
 
År 1651 publicerade Hobbe sitt verk ”Leviatan”, ett verk som kom att betraktas som hans 
viktigaste. Leviatan fick konsekvenser för Hobbes, bland annat tvingades han till en 
uppgörelse gällande att avstå från politisk verksamhet. (Ibid). I boken beskriver Hobbes 
sin idé om hur ordning kan bringas i samhället. Enligt honom är envälde det enda sättet 
att skapa ordning i samhället där kaos råder. (Magge, 1999). Hobbes filosofi bygger på 
att det krävs lagar och regler för att upprätthålla friheten, att lita till människans natur 
skulle endast bidra till att ge ett skört samhälle. (Höög, 1999). Hans resonemang bygger 
på en kontraktstanke mellan människan och staten (Honneth, 2003). Statens uppgift blir 
därmed att upprätthålla lagen och straffa de som bryter mot den. För att det här ska 
fungera måste staten ha en större makt än de enskilda medborgarna menar Hobbes på och 
genom att överlåta sin makt till staten kan medborgarna i sin tur få maximal frihet och 
trygghet. Ett naturtillstånd enligt Hobbes klarar inte av att upprätthålla ordning och 
rättvisa eftersom alla skulle slåss mot alla. Anledningen till att samhällen skapas ser han 
därför som ett resultat av en rädsla för döden. (Magee, 1999) Genom att överlåta all makt 
åt staten slipper därmed invånarna försvara sig själva. (Höög, 1999). Trots sitt 
resonemang om att överlåta all makt till staten, var Hobbes en stor individualist. Den 
viktigaste anledningen till att överlämna sin egen makt var den egna överlevnaden. 
(Fredriksson, 1994). 
 
Hobbes levde i en tidperiod som kännetecknades av inbördeskrig och en tid där kyrkan 
hade stor makt. Socialt kaos menade Hobbes på var värre än tyranni (Magee, 1999). För 
att komma till rätta med kaoset menade Hobbes på att staten hade rätt att censurera allt 
tänkande och det var även statens uppgift att styra över kyrkorna i syfte att få en 
likformig lära och inte flera. (Fredriksson, 1994).  

3.11.2 Jean-Jacques Rousseau   
Jean-Jacques Rousseau föddes år 1712 och hans idéer skiljer sig tvärt mot Hobbes vad 
det beträffar synen på samhället. Rousseau menade på att samhället inte är något gott 
utan snarare något ont. Vi människor föds goda men det är sedan vår erfarenhet från att 
växa upp i ett samhälle som fördärvar vår godhet. (Magee, 1999). Det här innebär att han 
betraktar människan som fri när hon föds men förnuftet bryter ner hennes individualitet i 
takt med att hon anpassar sig till samhället. Människan är dock inte dömd menar han utan 
istället är det vår uppfostran som avgör om vi lyckas förbli goda eller inte. (Eriksen, 
1994). Uppfostran för Rousseau handlar inte om regler utan istället om att uppmuntra 
barnets utveckling. Regler och straff bör således ersättas med kärlek och sympati. 
(Magee, 1999). Vidare menar han på att människans sanna natur ligger i våra känslor, det 
vill säga våra känslor fungerar som riktlinjer för vårt handlande. Uppfostran enligt 
Rousseau innebär att lära barn att använda sina egna sinnen, sin egen vilja, kraft och 
förstånd. (Eriksen, 1994). 
 
Rousseau benämner samhällets vilja som den allmänna viljan. Den här är dock inte 
detsamma som summan av medborgarnas enskilda viljor. Rousseau menade på att när 
lagar stiftades skulle det ske genom att alla fick komma till tals. Den allmänna viljan står 
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här för en lösning som är bäst för samhället i sin helhet. Därefter var det folket som hade 
rätten att bestämma vem som skulle genomföra lagförändringen. (Magee, 1999). Det här 
skiljer sig från Hobbes sätt att resonera då han ansåg att staten utsåg sin egen efterträdare, 
det var inget den enskilde individen kunde påverka (Fredriksson, 1994). Om alla 
människor handlar utifrån sin egen natur menar Rousseau på att det är möjligt att 
upprätthålla ett samhälle utan att individen behöver avstå sin egen frihet (Eriksen, 1994). 
”Att vara fri är att lyda lagar som man har gett sig själv” (Eriksen, 1994, s.152). Ett 
samhälle med regler som har sitt ursprung i den allmänna viljan rymmer på så sätt en 
frihet. (Eriksen, 1994).  

3.11.3 Axel Honneth  
Axel Honneth (2003) är en tysk filosof som föddes år 1949 och som kommit att intressera 
sig för begreppet erkännande. Honneth för en diskussion kring vad han benämner som 
”kampen för erkännande” (Honneth, 2003, s.7) och hans tankar har resulterat i ett försök 
att utveckla en kritisk samhällsteori. Poängen i hans teori är att om en individs personliga 
identitet eller positiva relation till sig själv ska kunna utvecklas krävs det ett 
flerdimensionellt erkännande från andra (Honneth, 2003).  
 
Att uppnå självständighet enligt den gamla läran innebär att kunna hålla koll på alla 
drifter och behov som styr oss, inklusive att kunna uttrycka det okända. Honneths (2003) 
syn på hur självständighet uppnås skiljer sig här från den klassiska läran då han i enlighet 
med psykoanalysen menar på att vi inte kan ha fullständig kontroll på oss själva på grund 
av det omedvetna som finns inom oss. Vidare menar han på att även språket utgör en 
faktor som vi inte kan kontrollera eller genomskåda. Honneth (2003) intar här en 
ställning i enlighet med nya språkfilosofin som säger att språket styrs av ett system av 
betydelser som jag själv som individ inte kan bestämma över eller påverka de 
förändringar som sker. Med det här som bakgrund, vårt omedvetna samt språket, menar 
Honneth att vi människor aldrig kan bli helt transparenta och därmed självständiga som 
den klassiska läran förespråkar. 
 
För att uppnå självständighet menar Honneth (2003) att vi måste ta hänsyn till tre delar. 
Den första delen bygger på en beredskap samt öppenhet för att kunna uttrycka nya behov 
och impulser från oss själva. Det här anser han är något som endast kan ske i samspel 
med andra människor samt att det krävs ett gemensamt språk för att kunna uttrycka det 
som hittills ännu är outtalat. Den andra delen handlar om att kunna värdera de olika 
delarna i sitt liv och länka dem samman, det vill säga kunna finna ett sammanhang i sitt 
liv. Den sista och tredje delen handlar om att kunna förhålla sig till omvärldens moraliska 
anspråk. Vidare uppger Honneth att det förekommer en spänning mellan de här tre 
delarna och det är inte omöjligt att en av delarna kan komma att dominera över de andra 
två. Att uppnå självständighet handlar därmed om att kunna utveckla och sammanföra de 
tre delarna med varandra. (Ibid).  
 
Honneth (2003) för även i sin bok ”Erkännande, praktisk-filosofiska studier” ett 
resonemang gällande att vi inte bör uppfatta olika motsatta politiska inriktningar som det 
slutgiltiga tillståndet, ett tillstånd som innebär att alternativ redan är uttömda och att det 
därför inte kan leda till någon vidareutveckling. Istället menar Honneth på att vi bör se 
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vad respektive inriktning innebär, vilka skillnader som de står för. Med det som 
utgångspunkt kan vi sedan skapa en ny inriktning som hjälper oss att komma vidare. För 
att exemplifiera det här väljer han att rekonstruera Deweys demokratiteori. Det arbetssätt 
som kännetecknar Honneth beskrivs som ”Genom att ställa olika filosofiska positioner 
mot varandra – liberaler mot kommunister, diskursetiker mot postmoderna etiker, 
moderna tolkningar av Kants moralfilosofi mot nyläsningar av Aristoteles – söker han, 
inte medla eller kompromissa, utan komma ett steg vidare. Nå längre.” (Karlsson, 2006).  

3.11.4 Richard Rorty 
Richard Rorty är en amerikansk filosof som föddes år 1931 (Nationalencyklopedin, 2010) 
och som har intresserat sig för språket och sanningsbegreppet. Han menar på att det inte 
finns någon absolut sanning utan istället är sanningen beroende av våra utsagor, det vill 
säga vårt medvetande. (Rorty, 1997). En utsaga enligt Nationalencyklopedin (2010) är 
något som sägs eller påstås. Rorty (1997) menar på att det därmed endast är våra utsagor 
som kan vara sanna eller falska, inte världen i sig. Därför ska vi människor sluta söka 
efter sanningen då det innebär en tro om att det endast finns ett korrekt språk, en 
vokabulär att tillgå. Att det råder olika uppfattningar om vad som sker runt omkring oss 
bör istället tolkas som att vi omges av en mängd olika vokabulärer. Språket och därmed 
indirekt sanningen blir något som vi människor skapar själva, inte upptäcker. De olika 
vokabulärerna bör heller inte ställas mot varandra utan syftet är att avgöra vilket 
vokabulär som passar för den rådande situationen, det handlar således inte om ett rätt 
eller fel. Att nya vokabulär vinner terräng menar han är ett resultat av att vi tröttnat på de 
gamla, inte att de gamla visat sig vara felaktiga. En ny vokabulär blir helt enkelt ett nytt 
redskap med vilket vi kan hantera situationen bättre än vad vi kunde med det gamla.  
 
Rorty (1997) förespråkar ett pragmatiskt förhållningssätt som innebär att han uppfattar 
stora abstrakta frågor som meningslösa eftersom det inte går att finna något svar på dem. 
Istället bör de omformuleras till ett mer konkret plan som är aktuellt för vår tid och rum 
för att vi ska kunna besvara dem. Som exempel tar han upp frågan om ”Vad innebär det 
att vara människa?” (Rorty, 1997, s.11). Den här frågan menar han på borde istället 
ersättas med ”Vad innebär det att bo i ett rikt och demokratiskt samhälle på 1900-talet?” 
(Rorty, 1997, s.11). Att inta ett pragmatiskt förhållningssätt handlar också om att kunna 
fånga mottagarens intresse genom att skapa ett språk som skiljer sig från det gamla sättet 
att tala. Istället för att fastna i gamla tankemönster måste vi kunna byta samtalsämne för 
att på så sätt komma vidare. Språket blir ur det här perspektivet ett verktyg som hjälper 
oss att skapa något nytt, något som vi tidigare inte upplevt. Att hålla fast vid en och 
samma vokabulär vore detsamma som att försöka avbilda något som redan finns istället 
för att försöka förverkliga en dröm. (Rorty, 1997).  
 
För att vi ens ska kunna ha en möjlighet att säga något nytt (tala annorlunda) måste vi 
först förstå och kunna erkänna vår historia, kunna se kontingensen. På så sätt skapar vi 
oss en frihet där vi ges en möjlighet att bryta mönstret och därmed undvika att förbli en 
kopia. Att erkänna sin historia och hitta sitt eget språk innebär att vi närmar oss det dolda 
som finns inom oss. Genom att tillämpa ett metaforiskt språk ges vi en möjlighet att 
kunna uttrycka det dolda inom oss då vi sätter egna ord på det genom att göra en 
ombeskrivning, vi skapar vårt eget jag. (Ibid). Rortys filosofi (1997) har en positiv 
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framtidssyn i den mån att vi ska kunna bryta gamla mönster för att komma vidare. Det 
handlar dock inte enbart om att bryta mönster, vi måste också vara öppna för vår omvärld 
och se de möjligheter som erbjuds och ta tillvara på dem. Att vissa når mer framgång än 
andra kan framstå som tur, men vad det handlar om är att kunna visa att du har tur. Där 
människan befinner sig idag är ett resultat av att hon ville vara där, inte att hon råkade 
hamna där.  

3.11.4.1 Det metaforiska språket 
Det metaforiska språket är ett hjälpmedel för att vi ska komma vidare och kunna utveckla 
nya teorier då det rymmer fantasi. Om metaforen vinner allmänhetens gillande kommer 
den att användas mer och mer för att slutligen få en självklar plats i vårt språk. En 
metafor som betraktas som given har dock förlorat sin kraft och övergår från ett levande 
verktyg till att bli en död metafor. Enligt den positivistiska synen kan metaforen inte 
användas för ett seriöst syfte när det gäller att avbilda verkligheten. En romantiker 
däremot uppfattar metaforen som ett redskap att uttrycka en verklighet som finns inom 
oss, inte som ett sätt att avbilda verkligheten. Metaforen blir därmed vårt redskap för att 
hitta vårt eget språk istället för att tala våra föregångares språk (Rorty, 1997). Rorty 
framhåller dock att; ”Metaforer är nya bruk av gamla ord, men sådana bruk är möjliga 
endast mot bakgrund av andra gamla ord som används på det gamla välbekanta sättet. 
Ett språk som var helt metaforiskt skulle bli oanvändbart och därmed inget språk utan 
bara babbel.” (Rorty, 1997, s. 57) 
 
När Rorty pratar om ett metaforiskt språk går det även att koppla till vad 
organisationsforskaren Gareth Morgan (1999) säger om metaforer. Han menar att 
metaforer används ”närhelst vi försöker förstå en viss erfarenhet i termer av en annan 
erfarenhet” (Morgan, 1999, s.10).  Metaforer blir också ett sätt att se samtidigt som vi 
inte ser då metaforen framhäver vissa delar medan andra hamnar i bakgrunden. Att kunna 
behärska det metaforiska språket innebär i ett organisatoriskt sammanhang att vi måste 
kunna forma och förstå de situationer som vi vill påverka, vi måste kunna växla 
perspektiv (Morgan, 1999). 

3.11.4.2 Ironi 
En ironiker är en person som inte letar efter sanningen då den anser att det inte finns 
någon, istället kan något kan uppfattas som bra eller dåligt beroende på vilken 
beskrivning det ges. Motsatsen till ironi är metafysik. En ironiker blir därmed en person 
som tillämpar ombeskrivningar medan metafysikern istället letar efter sanningen och 
anser att det finns ett sunt förnuft. Enda gången en metafysiker tillämpar 
ombeskrivningar är när det gäller förnuftet, inte fantasin. När ironikern ombeskriver en 
händelse skapas en negativ frihet eftersom den förstår att det inte finns någon given 
vokabulär. En metafysiker, i jakten på sanning, för däremot in en positiv frihet genom att 
stänga ute alternativa vokabulär. (Rorty, 1997). 
 
Den yttersta vokabulären består av ord som inte hjälper oss att komma vidare utan istället 
leder de till cirkelresonemang om de ifrågasätts. Den yttersta vokabulären kan delas in i 
tunna och tjocka ord där exempel på tunna ord är, sann, rätt eller god medan de tjocka 
orden istället utgörs av Kristus, England eller vänlighet. Alla människor har sin egen 
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vokabulär av detta slag men en ironiker är en person som tvivlar på sin egen yttersta 
vokabulär då den har stött andra människors yttersta vokabulär som har varit lika 
självklara för dem som ironikerns egen en gång var för honom eller henne. En ironiker 
finner heller inga argument som kan bekräfta eller driva bort de här tvivlen. Ett tredje 
kännetecken för en ironiker är att den inte uppfattar sin vokabulär stå närmare 
verkligheten än någon annans vokabulär, istället handlar det om att gamla vokabulärer 
spelats ut av nya. En ironiker argumenterar inte heller för sin sak utan väljer att 
ombeskriva till skillnad från metafysikern som vill få fram en slutsats genom 
argumentation. För metafysikern finns det ett tydligt rätt och fel, det finns det inte för 
ironikern. Argumentation i det här fallet liknas vid en situation där vi inte kan komma 
vidare, det finns ingen vinnare. För att vi ska ha en chans att komma vidare måste vi 
enligt ironin ombeskriva. En ironiker menar dessutom att vi måste kunna skilja på privata 
och offentliga syften när vi gör våra ombeskrivingar, en metafysiker tar avstånd från en 
sådan åtskillnad då den menar på att vi måste tillämpa samma beskrivning i båda lägena. 
En metafysiker har därför svårt att se hur exempelvis skönlitteraturen kan hjälpa oss att 
komma vidare, den finner endast att skönlitteraturen kan tjäna privata syften. (Ibid). 
 
Rorty (1997) menar på att en ironiker dessutom är en person som uppskattar 
litteraturkritik i den bemärkelsen att den hjälper oss att inte fasta i en vokabulär. En 
litteraturkritiker fungerar för ironikern som en moralisk rådgivare då kritikern är en 
person som sett andra delar av världen och därmed inte låter sig fångas av enskilda 
berättelser. Att vara ironiker är att våga tvivla men samtidigt kan vi inte vara ironiker hela 
tiden eftersom det innebär ständigt tvivel. En ironiker är därmed i behov av både sin egna 
yttersta vokabulär men också sin historia, annars skulle den inte ha något att tvivla om.  
 
En ironiker är således en person som inte tar sig själv på allvar då den vet att andra kan 
komma att ombeskriva honom eller henne. En ironiker blir också en person som lyckas 
ombeskriva sitt förflutna på ett sätt som inte tidigare gjorts, det handlar om att kunna 
hantera kontingensen. Att uppnå självständighet innebär ur ett ironiskt perspektiv att 
skapa något som ingen hade tänkt sig, att skriva en bok som ingen tidigare läst. (Ibid). 
 
Grymhet är det värsta brottet vi kan göra oss skyldiga till menar Rorty (1997). Att förstå 
andra människors lidande samt ha förmågan att kunna känna medlidande är det som 
hindar oss från att utföra vissa handlingar. Här fyller berättelser en viktig funktion då de 
inte varnar oss för vad Rorty benämner som social orättvisa, istället påvisar de tendenser 
som kan leda till det. En ironikers uppgift blir därför att ombeskriva händelser för att på 
så sätt minska grymheten. Att sträva efter ett gemensamt språk vore detsamma som att 
förhindra oss själva att känna medkänsla då ett gemensamt språk inte rymmer de detaljer 
som krävs för att vi ska kunna sätta oss in i varandras livssituation. Alla upplever smärta 
på olika sätt och ett gemensamt språk anser en ironiker begränsar oss att kunna uttrycka 
smärtan. Därför är fantasi och känslan för detaljer ett viktigt redskap för ironikern.  
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4 Verktyget X 
I det här kapitlet presenterar vi verktyget X.  

4.1 Inledning 
Verktyget X bygger på en integration mellan teorin om institutionalisering av den 
institutionella teorin (teorin om institutionaliseringsprocessen) samt teorierna gällande 
språkets funktion. Teorin om institutionaliseringsprocessen beskriver hur ett fenomen kan 
vara mer eller mindre institutionaliserat, den ser därmed inte institutionalisering som 
något svart eller vitt så som den institutionella teorin gör (Clegg et al. 1997). Enligt 
nyinstitutionalismen vinner ett företag legitimitet om de handlar efter omgivningens 
förväntningar och på så sätt kan de nå framgång (Johansson, 2002). Vi är dock av den 
uppfattningen att företag kan nå framgång under hela den institutionaliseringsprocess 
som Tolbert och Zucker presenterar, inte enbart i slutstadiet. För att det här ska bli 
möjligt anser vi att organisationer måste utveckla en känsla för att upptäcka i vilket 
stadium som lösningen, utifrån mottagarens uppfattning, befinner sig i 
institutionaliseringsprocessen och kunna anpassa berättelsen därefter.  
 
Språket menar vi skiljer sig åt i de olika stadierna och det blir därmed stadiet som 
mottagaren befinner sig i som styr hur kommunikationen ser ut, det vill säga vilken 
karaktär berättelsen får. Vidare menar vi att berättelsen kan behöva anpassas beroende på 
om vi kommunicerar internt eller externt. För det enskilda företaget kan lösningen eller 
idén framstå som självklar medan den för marknaden ännu är obekant, vi behöver här en 
berättelse inåt och en annan berättelse utåt.  
 
Om vi ser institutionaliseringsprocessen med dess tre olika steg som en helhet, uppfattar 
vi den som berättelsen om ett fenomen, eller som Tolbert och Zucker skulle uttrycka det, 
en lösning. Den här berättelsen menar vi i sin tur rymmer tre mindre berättelser, en 
berättelse om det för-institutionella stadiet, en om det semi-institutionella stadiet samt en 
om det total-institutionaliserade stadiet. Varje steg i processen ses med andra ord som en 
delberättelse av ett fenomen. Vad som utgör ett fenomen anser vi är öppet för tolkning, 
det kan till exempel handla om en produkt/tjänst, en teknisk innovation, ett 
managementrecept och så vidare.  
 
De olika delberättelserna har även sin egen karaktär vilken är anpassad till 
institutionaliseringsgraden av fenomenet. Avsikten med verktyget X är inte att i första 
hand visa på hur ett fenomen institutionaliseras utan verktyget X syftar till att beskriva 
hur företag kan anpassa sin berättelse för att nå framgång under tiden som fenomenet 
sprids, det vill säga i samtliga steg av institutionaliseringsprocessen.  Berättelserna ska 
användas för att kommunicera på ett sätt så att mottagaren kan ta till sig vad företagen 
erbjuder. Nedan visas en tabell som sammanfattar karaktärsdragen för de tre olika 
berättelserna i verktyget X.  
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 Berättelse 1 Berättelse 2 Berättelse 3 
Berättelsen Skapas av mig Återberättas av 

andra 
Slår tillbaka på mig 
själv 

Vokabulären Skapas Förankras Hålls fast/Ombeskrivs 
Resonemang Romantiskt Tragiskt Komiskt/Ironiskt 
Språk Metaforiskt Metafysiskt Metafysiskt/Metaforiskt 
Relation till 
berättelsen 

Stå själv Stå under/över Stå bakom/Stå istället 
för 

Tabell 2 – Sammanställning av verktyget X 

4.1 Berättelse 1 
I det för-institutionella stadiet uppstår ett problem eller en idé vilket leder till skapandet 
av en lösning. Det är ett fåtal aktörer med liknande bakgrund som är involverade i 
skapandet av lösningen. (Clegg et al. 1997). Då aktörerna utgör en homogen grupp anser 
vi att det inte behövs några begreppsförklaringar, aktörerna är väl insatta i problematiken 
vilket gör att språket känneteckens av ett så kallat fackspråk. Kommunikationen som 
förekommer här sker därmed på expertnivå. En parallell kan dras till Juhlins beskrivning 
av att ”tala med bönder på bönders vis” (Juhlin, 1999, s.11). För att ”jag” som aktör ska 
få kunder intresserade av ”min” lösning menar vi att det måste skapas en berättelse om 
den. I det här stadiet är det ”jag” som berättar min historia, berättelsen om lösningen 
skapas av ”mig”. Då en berättelse är ett naturligt sätt att förmedla kunskap på 
(Czarniawska, 1999) menar vi att den i det här sammanhanget fyller en viktig funktion då 
det är just kunskap om lösningen som ”jag” vill förmedla. Genom berättelsen sätts 
lösningen i ett sammanhang vilket vi anser gör att den blir lättare för kunden att ta till sig. 
 
I det här stadiet menar vi att berättelsen för ett resonemang som Sköldberg (1990) skulle 
benämnt som romantiskt eftersom berättelsen är skaparens egen historia vilken förmedlar 
den idé (lösning) som personen i fråga brinner för. Det är författarens tilltro till sin egen 
skapelse som kommer att genomsyra berättelsen. Enligt Sköldberg (1990) har det 
romantiska dramat en expressiv stil. För oss innebär den expressiva stilen att kunna 
uttrycka sin idé, att ta idén från ett implicit stadium till ett explicit stadium. Då 
romantiken handlar om att förverkliga sig själv (Sköldberg, 1990) menar vi här att när 
”jag” uttrycker min idé har en själförverkligande resa startat. ”Jag” ges nu en möjlighet 
att nå målet, det vill säga att min idé nu till skillnad från om jag håller den inom mig kan 
få genomslagskraft och spridas. Att befinna sig i det för-institutionella stadiet anser vi 
dessutom innebär att ”jag” talar med min egen röst, jag står själv. Den berättelse som 
skapas här är originalberättelsen, inte en kopia av en redan etablerad berättelse då någon 
sådan inte finns. Att stå själv innebär därmed att ”jag” inte kan referera och luta mig mot 
någon annans ord. 
 
En låg teoretiseringsgrad, hög variation i införandet samt ett högt strukturmisslyckande är 
kännetecknande för det för-institutionella stadiet. (Clegg et al. 1997). Det här menar vi 
ger berättelsens författare en frihet att skriva sin berättelse så som han eller hon vill. Det 
finns med andra ord inget givet facit för berättelsens innehåll och därmed heller inget 
som säger vad som utgör en rätt eller fel lösning. Berättelsens uppgift i det här stadiet är 
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att väcka en nyfikenhet som fångar en publik (kunder) och håller den kvar. Tanken är att 
publiken efter att ha tagit del av författarens berättelse ska ha smittats av dennes 
entusiasm. Det här menar vi sker genom att publiken själv tillåts att upptäcka den, inte 
påtvingas den genom argumentation enligt ett ”försäljarsnack”. Att börja argumentera 
kring för- och nackdelar med lösningen i det här stadiet menar vi är att gå händelserna i 
förväg, här ska endast berättelsen om lösningen skapas.  
 
I termer av Rorty (1997) anser vi att skapandet av berättelsen också kan ses som början 
på ett nytt samtalsämne. Ett nytt samtalsämne menar vi här är synonymt med den lösning 
som ”jag” har kommit på. Eftersom det är en ny lösning finns det ingen gammal 
vokabulär att tillgå vilket gör att ”jag” måste tala på ett nytt sätt, det finns således ingen 
befintligt vokabulär att kopiera för att presentera min idé på. Vi menar inte här att vi ska 
uppfinna ett nytt språk, att skapa en ny vokabulär innebär att vi använder ett befintligt 
språk men på ett nytt sätt. När ”jag” skapar min berättelse och den nya vokabulären har 
”jag” det metaforiska språket till min hjälp då ”jag” genom det kan uttrycka det som 
”jag” brinner för.    
 
Då omgivningen inte tidigare har hört talas om ”min” lösning menar vi att den nya 
vokabulären kommer att generera reaktioner. Såväl Rorty (1997) som Ödeen (2005) 
uppfattar reaktioner som något positivt, något som tyder på att vi talar annorlunda jämfört 
mot tidigare. Vi anser att aktören därför inte bör låta sig avskräckas av de reaktioner som 
kan uppstå, istället bör de ses som ett tecken på att idén är något som är nytt för 
omgivningen.  
 
Som vi ovan nämnde menar vi att i det här stadiet handlar det inte om att sälja in 
lösningen eller idén till kunder med hjälp av ett språk som kan liknas vid ett 
”försäljarsnack” då kunderna i det här stadiet utgörs av experter. Att börja tala om 
faktorer som exempelvis hur prisvärd lösningen är blir i första hand inte aktuellt eftersom 
det är fascinationen kring lösningen som står i centrum. Då kommunikationen sker 
mellan experter betyder det att kunderna själva förstår vilka fördelar som lösningen för 
med sig, de behöver inte uttryckas eftersom de talar för sig själva. Experterna ser nyttan 
med lösningen och det är dess ”finess” som fångar deras fascination. Kommunikationen 
kan beskrivas som mer direkt då en bakgrundsbeskrivning till lösningens uppkomst blir 
överflödig.  

4.3 Berättelse 2 
I det semi-institutionella stadiet börjar andra aktörer som inte tillhör den homogena 
gruppen att intressera sig för lösningen. De tittar på hur det gått för de aktörer som redan 
testat den genom att ta del av vad media skriver och så vidare (Clegg et al. 1997). Andra 
aktörer anser vi i det här fallet kan utgöras av både konkurrenter och kunder. När övriga 
kunder, icke-experter, börjar intressera sig för lösningen menar vi på att de tar del av 
”min” berättelse. Kunderna samlar nu in information om lösningen och det här menar vi 
innebär att de ställer sig under min berättelse. Att stå under en text betyder att läsaren har 
en naiv hållning till det som den tar del av, kunderna lyssnar till berättelsen i sin helhet 
utan att ifrågasätta vad som sägs. När läsaren istället står över texten betyder det att den 
intar en kritisk ställning till det som den nyss tagit del av. (Czarniawska, 1999). Det här 
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menar vi är precis vad som sker i fas två i institutionaliseringsprocessen. I det här stadiet 
står kunden först under texten, det vill säga lyssnar in den, för att sedan stå över texten i 
syfte att skapa sig en uppfattning om lösningen genom att ta hjälp av vad media och 
andra kunder sagt om den. Kunderna börjar här ifrågasätta min berättelse efter att de har 
tagit del av den och det är här som de bestämmer om de gillar vad det de har hört eller 
inte. Tolbert och Zucker uppger att avgörande för lösningens spridning är att flera aktörer 
gillar den, adopterar den samt kan uppvisa positiva resultat. De menar dessutom på att 
teoretiseringsgraden ökar samt att variationen i införandet börjar avta. (Clegg et al. 1997). 
Det här menar vi får till följd att den vokabulär som skapades i förra stadiet nu förankras. 
Det är inte längre jag själv som berättar min historia utan i det här stadiet menar vi att det 
är någon annan som berättar min historia. Ju fler som berättar min historia, desto djupare 
förankras vokabulären. Som vi nämnde ovan utgörs även andra aktörer av konkurrenter. 
Precis som övriga kunder har de nu fått upp ögonen för ”min” lösning och utvärderat den 
genom att ställa sig under samt över den. Om de finner ”min” lösning attraktiv kommer 
de att kopiera den och i det här stadiet kan det därmed dyka upp fler aktörer på 
marknaden. När ”jag” blir kopierad menar vi att det hjälper till att förstärka den 
vokabulär som ”jag” skapade i föregående stadium.  
 
Kännetecken för det här stadiet i institutionaliseringsprocessen är förutom att 
teoretiseringsgraden ökar även att lösningen och problemet ges en generell beskrivning 
för att lösningen ska kunna användas av så många som möjligt (Clegg et al. 1997). När 
lösningen har blivit teoretiserad uppfattar vi att det finns ett tydligt ramverk som styr 
tillämpningen av den, lösningen har fått ett rätt och fel. Det här anser vi får till följd att 
det romantiska resonemang som fördes kring lösningen i Berättelse 1 nu har ersatts av 
vad Sköldberg (1990) skulle likna vid ett tragiskt resonemang i och med den ökade 
teoretiseringsgraden. Ett tragiskt resonemang i det här sammanhanget anser vi betyder att 
generaliseringen av lösningen syftar till att förenkla dess problematik så att fler känner 
igen sig och kan ta till sig den. Den homogena kundgruppen har nu ersatts av en 
heterogen grupp som inte besitter samma expertkunskaper som den homogena. Då vi i 
det här stadiet talar till en större kundgrupp som inte har samma förkunskaper om 
lösningen fyller ett tragiskt resonemang en funktion.  
 
I föregående stadium menade vi att ett försäljarsnack skulle ge negativa konsekvenser, 
här anser vi istället att det blir en nödvändighet då kunderna inte längre utgörs av 
experter. Försäljarsnacket uppfattar vi går ut på att genom argumentation övertyga 
omgivningen om att lösningen är den enda rätta. Det leder även till att omgivningen 
börjar bli mer bekant med lösningen, det vill säga mer bekant med den vokabulären som 
skapades i Berättelse 1. En effekt av det här blir, som vi nämnde ovan, att vokabulären 
förankras. I takt med att vokabulären får en större igenkänningsgrad menar vi att antalet 
reaktioner från omgivningen kommer att minska då lösningen inte längre är helt 
främmande för dem. Då omgivningen börjar bli mer bekant med lösningen behöver vi i 
det här stadiet inte längre använda oss av det metaforiska språket utan här menar vi att ett 
metafysiskt språk nu gör sig gällande. Ett metafysiskt språk innebär att det finns en given 
vokabulär (Rorty, 1997). Det romantiska språket hjälper mig att berätta min egen 
berättelse men eftersom det inte är aktuellt i det här stadiet då min berättelse berättas av 
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någon annan menar vi att det får till följd att språkets ton måste bytas ut till en metafysisk 
ton för att passa in i den rådande kontexten.   
 
Syftet i det här stadiet uppfattar vi är att göra det enkelt för omgivningen att förstå varför 
just den här lösningen är bra. För att det ska kunna ske menar vi att lösningen måste 
förenklas och presenteras med ett fåtal starka argument som är utformade till en generell 
målgrupp, alla ska känna att den här lösningen tilltalar dem. Det metafysiska språket 
fyller därmed en funktion då det klarar av att leverera det här menar vi. I det här stadiet 
av institutionaliseringsprocessen är lösningens slutresultat intressant för omgivningen 
eftersom de inte vill ta någon onödig risk, som införandet av en ny lösning kan innebära 
(Clegg et al. 1997). Därmed menar vi att det metafysiska språket bidrar till att visa på 
lösningens slutresultat då det hjälper omgivningen att identifiera eventuella risker som ett 
användande av lösningen kan tänkas innebära genom att lyfta fram dess för- och 
nackdelar.  

4.4 Berättelse 3 
I det tredje och sista stadiet av institutionaliseringsprocessen har lösningen blivit total-
institutionaliserad. Det innebär att lösningen nu är allmänt accepterad och dess existens 
ifrågasätts inte längre. (Clegg et al. 1997). I det här stadiet anser vi att det går att urskilja 
två typer av aktörer, en metafysiker och en ironiker. Som metafysiker menar vi att det 
bara finns ett givet sätt att se på lösningen och aktörer som är metafysiker kommer 
därmed att hålla fast vid den vokabulär som förankrades i föregående stadium. Det här 
anser vi innebär att metafysikern ställer sig bakom någon annans berättelse och tar 
därmed inte något eget ansvar för vad som sägs. När ett komiskt organisationsdrama gör 
sig gällande kännetecknas det av att föreställningen hålls vid liv (Sköldberg, 1990). 
Genom att fortsätta tala det metafysiska språk som befästes i föregående stadium menar 
vi att aktörerna nu pratar på ett sätt som omgivningen förväntar sig, ingenting nytt 
framkommer och därmed hålls föreställningen (lösningen) vid liv. En metafysiker i 
Berättelse 3 för därmed ett komiskt resonemang.    
 
Det komiska resonemanget anser vi underhåller det metafysiska språket genom att det 
hjälper till att vårda den generalisering som skett av problemet och dess lösning. Det 
metafysiska språket menar vi således har en klar bild av hur lösningen ska tillämpas för 
de aktörer som väljer att införa den och det komiska resonemanget hjälper därmed till att 
hålla den här föreställningen vid liv. Med andra ord behöver de metafysiska aktörerna i 
det här stadiet inte längre övertyga omgivningen utan istället handlar det om att använda 
ett språk som underhåller övertygelsen. 
 
Såväl aktörer som omgivning är i det här stadiet medvetna om lösningens för- samt 
nackdelar. Att fortsätta tala med ett metafysiskt språk där de här belyses ytterligare menar 
vi kan få den effekten att den som lyssnar tröttnar eftersom argumenten upplevs som 
självklara och därmed kan uppfattas som ”tjatiga”, berättelsen förlorar sin spänning. 
Kommunikationen menar vi här förvandlas till vad Ödeen (2005) benämner som icke-
kommunikation. Konsekvensen av att den som lyssnar har tröttnat, menar vi, blir att 
denne inte tar till sig det som sägs. Lösningens för- och nackdelar är nu så givna för 
omgivningen att en fortsatt argumentation kring dem inte längre fyller någon funktion. 
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Aktörer som fortsätter att tala metafysiskt menar vi riskerar att både väcka irritation hos 
omgivningen men också att framstå som att de inte har koll på läget. Det här anser vi i sin 
tur kan leda till att omgivningen väljer en annan aktör, en aktör som genom sitt sätt att 
tala visar på en förståelse för att lösningen nu befinner sig i tredje stadiet av 
institutionaliseringsprocessen. Den aktör som omgivningen kommer att välja, enligt oss, 
är den aktör som använder ett metaforiskt språk. Om aktören väljer att tala med ett 
metaforiskt språk menar vi att det kommer att tillföra ny energi i berättelsen som kommer 
att attrahera publiken (kunderna).  
 
Att lösningen i det här stadiet tas för given av såväl aktörer som dess kunder skulle i 
termer av Rorty (1997) kunna benämnas som att den börjar bli en del av den yttersta 
vokabulären. Lösningen har i det här stadiet övergått till att bli en norm (Clegg et al. 
1997). Att ifrågasätta lösningen skulle i det här fallet bli som att ifrågasätta den yttersta 
vokabulären. Rorty (1997) hävdar att när den yttersta vokabulären ifrågasätts får vi svårt 
att komma vidare, vi fastnar i ett cirkelresonemang. För att komma vidare menar vi att 
aktörerna måste bli ironiker, föra ett ironiskt resonemang. Rorty (1997) för en diskussion 
kring ironi som vi upplever är viktigt att ta hänsyn till i det tredje steget i 
institutionaliseringsprocessen. Om aktörerna blir ironiker anser vi att de klarar av att hålla 
sig borta från den yttersta vokabulären genom att kunna ombeskriva lösningen. För att 
kunna tillämpa ironin krävs det att det finns något att riva ner (Sköldberg, 1990) och 
eftersom lösningen inte är allmänt accepterad förrän i det här stadiet ges aktörerna först 
nu möjligheten att kunna inta rollen av ironiker. Därmed menar vi att det inte är möjligt 
att vara ironiker och ombeskriva lösningen i Berättelse 1 eller 2.  
 
Att ombeskriva lösningen i det här stadiet menar vi innebär att aktörerna fortfarande 
pratar om den givna lösningen fast med andra ord. Lösningen belyses nu ur ett nytt 
perspektiv genom att den sätts i en ny kontext. När det här sker menar vi att lösningen 
återigen blir spännande, det blåses nytt liv i den. Om aktörerna blir ironiker upplever vi 
att de ges en möjlighet att återigen locka till sig publikens (kundernas) uppmärksamhet. 
När något ombeskrivs sker det med hjälp av metaforer (Rorty, 1997). Även om lösningen 
har blivit en norm som alla tar för givet så upplevs den ändå inte som enformig eftersom 
det metaforiska språket gett den ny energi. I det här stadiet av institutionaliserings-
processen anser vi att ett viktigt arbetsredskap för aktören således blir förmågan att kunna 
använda ett metaforiskt språk.  
 
Om aktören intar rollen av en ironiker menar vi att den vokabulär som skapades i 
Berättelse 1, förankrades i Berättelse 2, nu kommer att ombeskrivas i Berättelse 3. 
Genom att ombeskriva anser vi att aktören inte längre står över texten utan nu står 
aktören - istället för texten. Ombeskrivningen innebär att aktören inte gömmer sig bakom 
någon annans ord utan talar istället om lösningen med sina egna. När aktören talar med 
egna ord får det i det här sammanhanget inte förväxlas med att stå själv, ett begrepp som 
vi tog upp i Berättelse 1. Vi menar att det är skillnad mellan att stå själv och att stå istället 
för en berättelse. Att stå istället för en berättelse innebär att vi berättar någon annans 
historia fast med våra egna ord, det vill säga att vi gör vår egen tolkning (Czarniawska 
1999). Att stå själv innebär som vi tidigare nämnt att vi skapar vår egen historia från 
grunden, ursprungsberättelsen. När aktören ombeskriver, står i stället för, betyder det 
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däremot att den sätter originalberättelsen i en ny kontext. Att hitta sitt eget språk menar 
Rorty (1997) är kopplat till begreppet ansvar. När vi enligt honom talar med vår egen röst 
innebär det också att vi måste ta ansvar för det vi säger. Genom att aktören ombeskriver 
med egna ord anser vi att den också tar ansvar för det som sägs till skillnad från ett mer 
metafysiskt förhållningssätt där aktören refererar eftersom den återberättar en historia 
med någon annans ord. Ansvarsbegreppet gör sig gällande i både Berättelse 1 och 3 men 
skillnaden mellan berättelserna är att aktören i 1:an uppfinner lösningen medan den i 
3:an, om den är ironiker, ombeskriver lösningen. För att aktören ska nå framgång med sin 
idé eller lösning anser vi att förståelsen för ansvarsbegreppet blir centralt i det här stadiet. 
Syftet är att skapa en berättelse som mottagaren upplever som äkta, något som vi menar 
endast kan ske om vi kan stå för det vi gör.   
 
En ironiker förstår att det inte endast finns en vokabulär att tillgå (Rorty, 1997). Både 
Rorty (1997) och Czarniawska (1999) tar upp vikten av litteraturkritik, det vill säga 
förmågan att kunna se att det finns fler än ett perspektiv. Att ombeskriva lösningen här 
menar vi är ironikerns sätt att utsätta lösningen för litteraturkritik. Aktören förstår att det 
går att se lösningen ur flera perspektiv och att ett perspektiv inte är överlägset det andra. I 
Berättelse 2 kritiseras visserligen lösningen men inte i syfte att ombeskriva den utan 
syftet är då istället att komma fram till ett rätt svar, det vill säga det rätta perspektivet. En 
ironiker kan inte bara se att det finns olika perspektiv utan besitter även förmågan att 
kunna växla mellan dem (Rorty, 1997). Det handlar med andra ord om, menar vi, att 
kunna släppa taget om ett perspektiv i bemärkelsen att kunna inse att det perspektivet av 
lösningen passade där och då men inte nu. I det här steget av institutionaliserings-
processen anser vi därmed att det blir centralt att kunna ombeskriva lösningen för att den 
ska passa den tidsanda som råder.  
 
Kännetecknande för det total-institutionaliserade stadiet är att lösningen nu är befäst och 
att den används av en heterogen grupp (Clegg et al. 1997). Det här innebär att 
spridningen av lösningen har lyckats (Clegg et al. 1997) och vi menar att berättelsen som 
”jag” skapade i första stadiet, för att sedan återberättas av andra i stadie nummer två, nu 
slår tillbaka på mig själv. Det här betyder att ”jag” nu inte längre är ensam om att 
tillämpa lösningen utan ”jag” är nu en i mängden bland alla användare. Det här leder 
också till att en del slutanvändare inte längre kopplar samman lösningen med ”mig”, 
skaparen bakom den. Att berättelsen slår tillbaka på mig själv innebär således att 
lösningen som den homogena gruppen en gång tog fram nu tillämpas av alla.  

4.5 Levande berättelser 
De tre berättelserna i verktyget X beskriver hur språket genom berättelser kan hjälpa 
företag att nå framgång under skapandet, spridningen samt befästandet av en lösning (ett 
samtalsämne). Vår uppfattning är dock att Berättelse 3 inte bör ses som slutdestinationen 
för samtalsämnet utan istället bör institutionaliseringsprocessen ses som en ständigt 
pågående resa. Om miljön förändras, det vill säga att nya faktorer som påverkar 
samtalsämnet negativt tillförs anser vi att samtalsämnet riskerar att ta ett eller två steg 
tillbaka i processen (se figur nedan). Vad vi menar är att aktörerna ständigt måste vara 
uppmärksam på omgivningen och de förändringar som kan göra att lösningen byter 
berättelse, antingen framåt eller bakåt. En aktör som exempelvis kommunicerat enligt 
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Berättelse 3 de senaste åren kan på grund av förändringar som sker i omgivningen tvingas 
kommunicera enligt Berättelse 2 om lösningen tagit ett steg bakåt. Vidare behöver en 
aktör inte nödvändigtvis vara skaparen av lösningen utan kan komma att adoptera den. 
Det här innebär att det inte finns någon given startpunkt i verktyget X för en aktör såvida 
aktören inte själv är skaparen av lösningen. För aktörer som adopterar lösningen gäller 
det att kunna identifiera var mottagaren befinner sig i processen och välja berättelse 
därefter. Centralt för verktyget X är att som aktör kunna hantera timing, att kunna avgöra 
vilken berättelse som passar i den rådande kontexten. 

4.6 Byta samtalsämne  
Som vi nämnde ovan förstår en ironiker att den lösning som i Berättelse 3 nu har blivit 
befäst endast är en av flera möjliga. Då en ironiker har förmågan att kunna ombeskriva 
menar vi att den därmed minskar risken för att vi fastnar i utvecklingen, det vill säga att 
vi fastnar i ett samtalsämne. Om aktören tillåter sig att vara ironiker i Berättelse 3 skapar 
den också ett utrymme där nya idéer ges möjligheten att växa fram. Att komma på en ny 
lösning menar vi i det här sammanhanget blir synonymt med att byta samtalsämne. I 
samband med att en ironiker skapar ett nytt samtalsämne förflyttar den sig till Berättelse 
1 och blir romantiker i det ögonblick som han eller hon väljer att uttrycka sin idé. Att bli 
romantiker menar vi här inte innebär att vi backar tillbaka, istället rör vi oss upp på en ny 
nivå (se figur nedan). Att vi byter samtalsämne menar vi vidare nödvändigtvis inte 
behöver betyda att det gamla samtalsämnet försvinner utan båda kan komma att existera 
parallellt. Vilket samtalsämne som blir populärast anser vi dock i enlighet med Rorty 
(1997) är en fråga om publikens gillande. Om gamla samtalsämnen dör ut och försvinner 
till förmån för nya beror inte det på att de är felaktiga utan istället är det en effekt av att vi 
tröttnat på de gamla.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1 – Verktyget X  
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5 E-handel som samtalsämne 
I följande kapitel ges först en beskrivning av fenomenet e-handel. Därefter följer vårt 
empiriska material i form av en återgivelse av den intervju som genomfördes med 
Gunnar Ryman, VD på Halens AB. Kapitlet avslutas med några av våra egna tankar 
beträffande Halens e-handelsberättelse. 

5.1 E-handel 
E- handel är en kategori under det samlade namnet distanshandel som innebär försäljning 
av varor över Internet. Distanshandel omfattas vanligtvis av postorder, tv-shopping, 
hemförsäljning, telefonförsäljning samt nätbutiker. USA är det land som distandshandeln 
har sitt ursprung ifrån och där var postorder en vanlig form av distanshandel. Även i 
Sverige har det varit vanligt att översätta distanshandel till postorderhandel. Att handla 
via postorder såg konsumenterna som ett bekvämt sätt att handla på, ordern gjordes via 
brev eller telefon och produkten levererades via posten och betalaningen skedde genom 
postförskott eller faktura. Nätbutiker har idag blivit ett allt mer naturligt sätt att 
distanshandla för många svenskar och postorderkunder har successivt gått över från att 
skicka in order via Internet till att bli aktiva näthandelskunder. Fler och fler företag i 
Sverige erbjuder försäljning via nätbutik och betalning sker oftare med bankkort och 
leveranssätten varierar beroende på företag och produkt. Många företag väljer idag också 
att ha både en fysisk butik och en näthandelsbutik, vilket har gjort att gränsen mellan att 
bedriva fysisk butiksförsäljning och distansförsäljning blivit mindre tydlig. (Sundström, 
2007).  
 
Att konsumenter ska överväga nätbutiker som ett distanshandelsalternativ har inte alltid 
varit självklart. Distanssäljande företag förväntades få en snabb tillväxt på 90-talet då IT-
utvecklingen satte fart och att konsumenterna skulle börja handla över Internet sågs som 
naturligt. Dock blev tillväxten svagare än förväntat och en av anledningarna till det här 
var att människor ansåg att handel via nätbutik var riskfyllt, svårt, krångligt och 
obekvämt. Det var först i mitten av 1990-talet som Internet slog igenom och blev 
accepterat av konsumenterna som ett alternativ att handla varor på. (Sundström, 2007). 
De företag som snabbt lyckades bli framgångsrika med att bedriva e-handel och som 
fortfarande hör till de starkaste aktörerna på marknaden var de företag som tidigare 
bedrivit försäljning via postorder (Rådmark, 2009). Omsättningsprognosen för näthandel 
under 2007 var 15,2 miljarder kronor vilket tolkades som att näthandeln var här för att 
stanna och postorderföretagen fått en förnyad plats hos de svenska konsumenterna. 
Köpprocessen gick nu snabbare än via katalog och kunden kunde nu lägga en beställning 
på en vara utan att ringa eller på annat sätt korrespondera med företaget. Genom att 
handla via nätbutik kan kunden handla hemifrån när som helst på dygnet, hitta 
information samt jämföra alternativ. (Sundström, 2007). Att handla via Internet är aldrig 
längre bort än närmaste internetuppkopplade dator och nätbutikerna har alltid öppet 
(Rådmark, 2009).  
 
Idag betraktas distanshandel ofta som synonymt med e-handel (Posten, 2009). Trots att 
handel via en nätbutik nu blivit accepterat av konsumenterna råder det fortfarande 
tveksamheter mot det. (Sundström, 2007). Det finns fortfarande osäkerhet hos 
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konsumenterna vad det beträffar betalningar och leveranser, men den är dock inte så stor 
att den bromsar utvecklingen av e-handel i någon större utsträckning (Rådmark, 2009).   
 
Nätbutiker ses som ett populärt alternativ då konsumenter upplever tidsbrist. Kunder 
väljer med andra ord att handla via nätbutiker för att spara tid. (Sundström, 2007). Även 
priser är något som gör att e-handel tilltalar kunder då nätbutiker ofta håller en lägre 
prisnivå än fysiska butiker (Rådmark, 2009). Bekvämlighet kan beskrivas som enkel 
användning eller tidsbesparing (Sundström, 2007) och numera upplevs det som bekvämt 
att handla varor via en internetbutik (Rådmark, 2009). När konsumenter handlar på 
Internet använder de ofta en så kallad jämförelsesajt. Dessa ger en överblick över det 
utbud som finns, aktuella priser samt vilka nätbutiker du kan finna varan hos. Många 
konsumenter läser även andra konsumenters kommentarer och betyg om produkten innan 
köp. Även katalogen spelar en viktig roll för konsumenter vid handel på Internet. För ett 
år sedan, år 2009, använde var tredje svensk kataloger inför köpet. Kataloger ger en 
överblick, den har inspirerande bilder och det går att skriva egna anteckningar i den. 
Även om kataloger ses som en del av e-handelsköpet är det sällan katalogernas 
svarstalong som används när kunden lägger en beställning, den görs numera allt oftare 
via nätbutiken. Åtta av tio kataloganvändare beställer via Internet när de distanshandlar. 
(Posten, 2009).  
 
Det svenskar köper mest i nätbutiker är resor eller logi, kläder, sportartiklar, 
filmer/musik, böcker, tidningar, hemelektronik, hemutrustningsvaror, dator-/tv spel samt 
biljetter till evenemang. När det gäller vem som handlar varor/tjänster via en 
internetbutik är tidigare erfarenhet av Internet en avgörande faktor för att kunna förutspå 
framtida köp. Även riskuppfattning har en avgörande betydelse för om konsumenten 
kommer ta till sig en ny teknologisk innovation eller inte. Människor som då väljer att 
handla via en nätbutik är de som har övervunnit rädslan för exempelvis bristfällig 
säkerhet, bedrägerier, betalningar och att produkten inte överrensstämmer med 
förväntningen. Att en konsument handlar i en nätbutik innebär att han/hon har utvecklat 
ett förtroende för nätbutiken. Viljan att handla i en nätbutik påverkas också av 
utbildningsnivå, inkomst och kön. (Sundström, 2007).   

5.1 Intervju med Gunnar Ryman, VD på Halens AB  
Halens startade i slutet av 1940-talet som ett traditionellt postorderföretag i Borås och är 
idag en av de ledande aktörerna inom svensk distanshandel. Gunnar Ryman har varit VD 
för Halens sedan 16 år tillbaka och uppger att den e-handel som företaget bedriver idag är 
ett resultat av en process som har skett etappvis. Det första steget mot e-handel togs redan 
i början av 1990-talet då Halens valde att gå med i Teleguiden, en textbaserad 
onlinebokning. Det här systemet rymde inga bilder utan endast text vilket formade 
buskapet på ett visst sätt. Vid den här tidpunkten valde de samtidigt att införa en 
talsvarsfunktion där kunder med knappvalstelefoner kunde ringa in sin order efter att de 
tittat i katalogen och hittat något de ville beställa. Kunden utförde nu själv sin beställning 
genom att knappa in kundnummer, produktens artikelnummer, storlek samt antal.  
 
Nästa steg i utvecklingen mot e-handel skedde 1996/1997 i samband med Internets 
spridning. Halens lade nu ut ett beställningsformulär på sin hemsida likande det formulär 
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som fanns i katalogen för brevorder. Kunden fyllde här i samma uppgifter i 
beställningsformuläret som om den skulle ringt in via talsvar. Ordern blev sedan till ett 
mail som skickades till Halens och kunden upplevde att den gjorde något digitalt då 
Halens skickade en bekräftelse tillbaka där de tackade för den mottagna ordern. När 
Halens mottagit mailet skrevs det ut för att sedan registreras manuellt, det här innebar 
med andra ord att mailet behandlades som en vanlig brevorder.  
 
Nästa etapp i utvecklingen mot dagens e-handel skedde i samband med att Halens valde 
att bygga ut sin hemsida till att förutom beställningsformuläret nu även innefatta några 
bilder på vissa produkter. De här bilderna var dock inte ”klickbara” utan kunden var 
fortfarande tvungen att fylla i artikelnummer, storlek och så vidare i 
beställningsformuläret, precis som tidigare. Nästa steg innebar att fler och fler bilder 
började läggas upp och de blev dessutom ”klickbara”. Mätningar gjordes vilka visade att 
trots att produkten blev klickbar var det få kunder som valde att lägga den i kassan direkt 
efter att de klickat på den. Istället fortsatte många att fortfarande fylla i formuläret, vilket 
betydde att de först tittade på produkten för att därefter kopiera artikelnumret och fylla i 
på traditionellt vis. Halens trodde vid den här tidpunkten att katalogen fortfarande skulle 
leva och finnas med på det här sättet. Ryman konstaterar dock att katalogen idag 
fortfarande har sin plats men utformningen av den har förändrats i takt med e-handelns 
utveckling. E-handel är därmed något som växt fram successivt hos Halens genom att de 
har fått lära sig samt uppdaterat plattformen stegvis.    
 
Halens-gruppen består idag av de tre varumärkena; Bubbleroom, Halens samt Cellbes. 
Bubbleroom ingår i Halens-gruppen sedan år 2008 och bedriver ren e-handelsverksamhet 
där de vänder sig till en målgrupp med ett spann från ”ung tjej till en lite mer vuxen 
kvinna”. När det gäller Halens har det skett en successiv ökning gällande den nätbaserade 
försäljningen och idag står den för 70-80 %. Målgruppen är här ”en lite mer mogen 
kvinna” jämfört med Bubbleroom. I Cellbes fall utgör e-handeln ca 35 % och riktar sig 
mot ”de lite äldre kunderna”. Den tryckta katalogen är fortfarande en viktig del i 
marknadskommunikationen och har sin plats menar Ryman, men strategin skiljer sig 
dock åt för de tre varumärkena. Bubbleroom har ingen postorderkatalog alls utan där har 
de istället valt att satsa på ett modemagasin, en tidning som finns till försäljning i till 
exempel livsmedelsaffärer. Cellbes har kvar den traditionella postorderkatalogen medan 
Halens katalog är en blandning mellan en postorderkatalog och modemagasin, en så 
kallad Magalog. Till varje varumärke har det även tagits fram en typkund för att få en 
större förståelse till skälen varför kunden handlar. Att förstå kundbeteende menar Ryman 
är otroligt viktigt eftersom alla är olika och det gäller att kunna greppa de här olikheterna. 
Syftet med att ta fram de olika typkunderna är att förstå hur de tänker, hur de lever, bor, 
har för inkomst och så vidare. Vidare har varje typkund givits ett arbetsnamn där Emmy 
exemplifierar typkunden för Bubbleroom, Malin för Halens och Ingrid representerar 
målgruppen som Cellbes riktar sig till. Vad det handlar om är att vi måste kommunicera 
olika till olika kundgrupper menar Ryman, ”till Emmy på Emmys vis, till Malin på 
Malins vis och så vidare…”. 
 
Ryman anser att det är viktigt att bjuda in kunden och Bubbleroom har tagit det ett steg 
längre genom att koppla ihop sin verksamhet med bloggar, ett socialt media. Vem som 
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helst kan få blogga på Bubbleroom, det enda som krävs är att du är en registrerad 
användare. Genom bloggarna ges kunderna en chans att tycka till om produkten men 
också en chans att kommunicera direkt med varandra. Det finns även en funktion där 
kunden kan länka till produkten de skriver om i sitt inlägg. Tanken är just att kunderna 
ska länka till produkten och skapa ett intresse kring den, bygga ett socialt nätverk. 
Samtidigt påpekar Ryman att företaget är först och främst ett handelsbolag som ska sälja 
varor och bloggarna utgör i det här fallet en del av deras strategi. Det finns ett intresse 
idag bland killar och tjejer att skriva om produkter och berätta om dem. Det här är en ny 
företeelse som bara fanns till en viss del innan. Det har givetvis alltid funnits kunder som 
suttit hemma och skrivit brev in till företaget men genom bloggarna så bjuds kunden in 
på ett annat sätt menar Ryman. Från början var bloggarna mer ett storstadsfenomen 
menar han vidare, men idag är det ett spritt fenomen över hela Sverige. De som skriver är 
killar och tjejer som har ett intresse för mode. Att ha en ”mannekängkropp” är inte det 
centrala här, istället handlar det om att tycka att mode är kul. Att lyssna på kunden och få 
en öppen dialog anser Ryman alltid har varit viktigt men även något som också blir allt 
viktigare inom företagsvärlden. Att till det dessutom kunna skapa delaktighet och 
inspiration är ”kanonbra”. Att koppla bloggen till din affärsverksamhet uppskattar Ryman 
vara en företeelse som inte är mer än tre år gammal. Samtligt kan han se att det idag är 
fler och fler aktörer som väljer att göra det. 
 
Vad det beträffar införandet av e-handel anser Ryman att de hade en fördel av att ha 
sysslat med postorder tidigare. Han menar på att de var vana vid att hantera logistiken, 
marknaden och den it-mässiga biten till skillnad från de aktörer som trädde direkt in på e-
handelsmarknaden. För att kunna hantera e-handel krävs det att du kan hålla ordning på 
stora transaktionsvolymer. Varje dag handlar cirka 20 000 människor från Halens sajt och 
kunden köper i snitt ungefär tre till fyra produkter. Vissa företag klarade inte av att 
hantera de här faktorerna och en av orsakerna till det här menar Ryman beror på att de 
lade extremt mycket pengar på att bygga enorma it-lösningar och gjorde andra stora 
investeringar som inte var verklighetstrogna. Konkurrerande aktörer byggde system som 
kunde ta emot flera hundra tusen order samtidigt som varumärket var okänt. 
Investeringarna var stora och till slut fanns det inga pengar kvar. Vid den här tidpunkten 
ringde det cirka 50 000 till 70 000 samtal sammanlagt under en dag till 
postorderföretagen i Borås uppger Ryman. Hade de nya aktörerna kollat upp fakta 
noggrannare hade de insett att deras bild inte stämde och att deras stora satsningar inte 
var rimliga. Halens strategi har därför varit att arbeta sakta men säkert då de inte var 
intresserade av att ta risker genom att växa för fort. De valde därför att bygga ut sin e-
handel successivt genom att fortsätta utveckla de områden som de märkte fungerade bra.  
 
När Halens införde telesvar valde de att skapa ett pedagogiskt blad där de visade 
kunderna hur de skulle gå tillväga för att göra en beställning. Samma taktik tillämpades 
vid införandet av e-handel. De lät nu trycka upp ett fyrsidigt häfte som i olika steg 
beskrev processen för kunden hur det gick till att handla på Internet. Ryman uppger lite 
skämtsamt att de tog på sig skolfrökens roll. För vad det handlade om var att de fick 
utbilda sina kunder gällande hur de skulle använda den nya tekniken, både vad det gällde 
telesvar och e-handel. Det fyrsidiga häftet skickades sedan med i postorderkatalogen 
under hela 90-talet i olika perioder. De körde även en utbildning på hemsidan samtidigt 
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under de här åren. När Ryman blickar tillbaka idag uppger han att de fick hålla på att 
utbilda länge. För varje gång som häftet skickades ut kunde Halens notera att antalet 
kunder som tittade in på hemsidan ökade. Det som gick att sälja först på nätet var 
produkter som alla redan kände till, exempelvis böcker, musik, märkesvaror och så 
vidare. Därefter hände något vid år 2002-2003. Fler aktörer hade kommit in på 
marknaden och Halens kände då att det nu fanns ett annat drag. Helt plötsligt blev det 
okej att köpa kläder och inte enbart böcker som tidigare. En annan stor brytpunkt blev 
också när modet kom in på nätet. Ryman uppger att modet har kommit starkt de senaste 
tre till fyra åren. Idag är kunderna bekväma med Internet, att handla där känns inte längre 
konstigt menar han. Det tog till exempel mycket längre tid att få Halens på banan och 
vinna acceptans jämfört med Bubbleroom. Om du startar en e-handelsbutik idag, är ärlig, 
har ett bra erbjudande och kunden känner att det finns ett förtroende och att aktören inte 
är en skojare menar Ryman att det går att växa ganska snabbt och få ett bra namn. I 
mitten av 2000-talet fick man kämpa mer och ”entrébiljetten” var större. Kunderna 
kommer inte självmant men skillnaden nu jämfört mot då är att de kommer lättare. Idag 
sprids saker fort, vi pratar inte längre dagar och utan nu handlar det om timmar innan ett 
budskap har nått runt jorden.  
 
När Halens valde att införa e-handel reagerade majoriteten av kunderna positivt. Ryman 
menar att det har sin förklaring i att de var så pass tidiga med att införa telesvaret. Där 
lärde sig kunderna att själva knappa in sina uppgifter och steget till e-handel blev inte så 
dramatiskt. Även personalen reagerade positivt till en början då de tyckte det var kul att 
företaget vågade satsa och ville utvecklas. Sedan blev det en tuff situation för de som 
arbetade i callcenter då deras arbetssituation kom att förändras i takt med att allt fler 
kunder valde att beställa via Internet vilket resulterade i att telefonsamtalen med 
orderbeställningar blev färre och färre. Istället kom samtalen att handla mer om 
reklamationsärenden och andra typer av svårare frågor jämfört med ordermottagning, 
vilket personalen alla gånger kanske inte riktigt var utbildad för att svara på. Minskade 
ordersamtal gjorde att Halens, år 2005, tog beslutet om att säga upp all sin personal i 
callcenter för att istället lägga ut den verksamheten på externa callcenter. Även om vissa 
fick jobb på de externa callcentren i Borås var det ingen rolig reaktion från medarbetarna 
uppger Ryman.  
 
E-handel liksom postorder bygger på att kunden kan sitta hemma i lugn och ro och 
beställa när den själv har tid och lust. För att få ekonomi i en postorderkatalog krävs det 
att 150 000 till 200 000 stycken människor tycker likadant. Fördelen med Internet är att 
du gör ditt utbud tillgängligt för hela världen. Att göra en hemsida är inte lika dyrt som 
att göra en katalog. Dessutom får du idag en helt annan bildupplevelse. Som kund kan du 
idag klicka på produkten för att förstora den, kolla in detaljer och se den från flera 
vinklar. Ryman uppger vidare att Halens aldrig tvekade på att satsa på näthandel. För 
dem innebar det i första hand en kostnadsfördel medan andra såg det som 
marknadsföringsverktyg. Under 2000-talet menar han dock på att kostnadsfördelarna har 
svängt om till att bli marknadsfördelar. Vid införandet av e-handel fördes först en 
diskussion om hur mycket pengar de skulle satsa och så vidare. Redan här började vissa 
anställda bli oroliga då de insåg en risk med ett nytt arbetssätt eftersom det inte enbart 
skulle medföra förändringar för de som arbetade vid callcenter utan hela 
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produktionsavdelningen skulle komma att påverkas. Att ta fram en katalog innebar ett 
arbete som sträckte sig över flera månader. Först skulle alla plagg fotas och när väl 
katalogen var framställd på svenska skulle den sedan översättas till flertalet andra språk. 
Idag arbetar Halens mer produktbaserat. Artiklarna fotas en och en, en 
produktbeskrivning görs följt av en översättning och sedan exponeras det direkt på 
näthandelssajterna. Arbetssättet har därmed gått till att bli mer produktstyrt än tidigare. 
Det innebär att så fort en vara finns på lager ska den göras tillgänglig för försäljning. Med 
katalogen blev processen en helt annan.  
 
I takt med att allt fler aktörer väljer att öppna nätbutiker har konkurrensbilden förändrats. 
För 20 år sedan var det framförallt Ellos, H&M och Josefsson som utgjorde de främsta 
konkurrenterna. Idag har det tillkommit ytterligare aktörer som exempelvis både Lindex 
och Gina Tricot. Konkurrensen har därmed ökat menar Ryman, alla som säljer dammode 
utgör mer eller mindre konkurrenter. Konkurrenssituationen kan beskrivas som att det 
förekommer en sorts ”multikonkurrens”. Därför har det blivit allt viktigare anser han att 
analysera vad det är som driver konkurrenterna. För vissa väletablerade butikskedjor som 
i första hand bedriver fysiska butiker handlar e-handel enbart om merförsäljning. 
 
Halens var en av de första aktörer som öppnade näthandelsbutik för kläder, idag är de en i 
mängden. För att skilja sig från mängden måste kommunikationen ske utifrån mitt 
erbjudande, det handlar om skapa ett unikt erbjudande, hitta sin nisch. Ryman menar att 
sajten du går in på ska tilltala dig. Även om många erbjuder samma sak så är det ändå 
något som tilltalar dig just där, du påverkas och får med dig en bild. Det handlar helt 
enkelt om att hitta sitt sätt att kommunicera menar han på. Vidare menar han att på att 
vissa sajter som erbjuder e-handel idag är inte gjorda för det men har det ändå. 
 
Vad det gäller framtiden tror Ryman att e-handeln kommer att bli ännu mer 
kundanpassat. Vi kommer kanske att kunna känna av kundernas IP-adresser på ett annat 
sätt vilket gör att vi vet vad du tycker om när du loggar in hos oss. Det handlar om att 
kunna anpassa kunderbjudandet ännu tydligare, att ”skruva det ytterligare”. Idag kommer 
alla kunder till samma öppningssida, i framtiden kommer du kanske till din sida som du 
genom information från dina tidigare besök har skapat till viss del själv men som vi 
laddar. Sökmotordelen är idag trög och långsam, den kommer att blir bättre. Kanske 
kommer den även att bli röststyrd, det går bara att spåna om e-handelns utveckling. Idag 
tycker man att man har sett så mycket men när det gäller framtiden så kan man bara låta 
fantasin dra iväg avslutar Ryman. 

5.2 Tankar kring Halens berättelse  
I syfte att förtydliga verktyget X ytterligare skulle vi här vilja dela med oss av några av 
de tankar som dykt upp hos oss efter att vi fick ta del av Halens e-handelsberättelse. 
Kanske är det samma tankar som du som läsare fått efter att tagit del av verktyget X och 
berättelsen om Halens? Det återstår att se.  
 
När Halens år 1996 införde e-handel anser vi att det kan tolkas som att de bytte 
samtalsämne. Ryman menar på att de aldrig tvekade på att införa e-handel, det här 
upplever vi kan ses som att Halens vid införande av e-handel var romantiker, de trodde på 
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idén och valde att utveckla den vidare. Samtidigt innebar införandet av e-handel inte att 
de gav upp vad som nu kan betraktas som det gamla samtalsämnet, postorder. Idag 
figurerar de båda samtalsämnena parallellt. Ryman menar på att katalogen fortfarande har 
en given plats för kunderna samtidigt som dess utformning ser olika ut till de olika 
typkunderna. I verktyget X menar vi att aktören måste bli duktig på att anpassa sin 
berättelse efter mottagarens uppfattning om fenomenet men också bli duktig på att kunna 
växla mellan olika berättelser. Vi skulle vilja säga att Halens idag berättar tre olika 
berättelser om e-handel samtidigt, då de kommunicerar utifrån varje typkunds 
uppfattning om det. Ryman framhåller vikten av att kunna förstå att alla kunder är olika 
och hur viktigt det är att kunna hantera de här olikheterna. Här menar vi att Halens sett 
till likheter och skillnader mellan kunder och utvecklat kommunikationsstrategin därefter.        
 
En annan tanke som dykt upp hos oss efter att ha tagit del av Halens berättelse är vikten 
av att kunna greppa timing. Det här menar vi att Ryman visar när han talar om hur 
konkurrenter missbedömde distanshandeln genom att utveckla system som inte var 
rimliga. Konkurrenternas felsatsningar, oförmåga att greppa timingen, fick till följd att 
några förlorade sina pengar och gick i konkurs. Timing anser vi även här kan kopplas till 
hur vi växlar mellan olika berättelser. Halens fick vid införandet av e-handel använda en 
berättelse som utbildade kunderna i det nya samtalsämnet. Ryman menar att de nu inte 
längre behöver utbilda kunderna utan istället handlar det om att kundanpassa erbjudandet 
mer, att hålla kvar kunderna på sajten. Vad som skett här upplever vi är att Halens har 
övergett den tidigare berättelsen i förmån för en annan, de har hela tiden anpassat sin 
berättelse efter mottagaren. 
 
Till näthandelssajten Bubbleroom har Halens valt att koppla bloggar. Vi anser att även 
det här skulle kunna härledas till timing då vi upplever att bloggar är ett populärt socialt 
media som används flitigt av den målgrupp Bubbleroom riktar sig till. Att koppla bloggar 
till Bubbleroom menar vi också skulle kunna ses som att Halens gjort en ombeskrivning 
av hur en näthandelssajt kan se ut. Vår uppfattning är att många e-handelsföretag idag ger 
sina kunder möjligheten att betygsätta eller kommentera produkterna. Genom att 
kunderna ges en chans att blogga inom Bubbleroom menar vi att Halens går ett steg 
längre, de har tillfört en ny dimension vad det beträffar att kunna kommunicera med 
kunden. Halens anser vi här talar annorlunda, de har tillfört något nytt och spännande till 
den rådande situationen.    
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6 Reflektion 
I det här kapitlet presenterar vi de tankar som dykt upp hos oss under uppsatsens gång. 
 
I teorikapitlet har vi presenterat fyra olika filosofer som varit verksamma under olika 
tidsperioder. En av dessa fyra filosofer är Honneth (2003), han menar på att två 
ytterligheter inte behöver ses som två motpoler där vi endast kan välja en av dem. Istället 
bör vi se till de två inriktningarnas särskildheter för att därefter ta tillvara på dessa och 
skapa någonting nytt och på så sätt komma vidare.  Appliceras Honneths tanke på de två 
filosoferna Hobbes och Rousseau menar vi att det uppstår en situation där vi inte längre 
behöver se dem som motsatser till varandra, de kan istället kombineras och verka ihop. 
Om vi tar på oss ett par glasögon från idag, år 2010, upplever vi att såväl Hobbes 
kontraktstanke som Rousseaus tanke om det naturliga tillståndet gör sig gällande i dagens 
organisationer. Ett exempel på det här anser vi är decentralisering. Vid decentralisering 
förflyttas viss del av beslutsmakten från central nivå ner till lokal nivå 
(Nationalencyklopedin, 2010). Vi uppfattar härmed att decentralisering rymmer ett 
frihetsbegrepp ur såväl Hobbes som Rousseaus synvinkel. För Hobbes ligger friheten i att 
det finns vissa regler som måste följas medan frihet för Rousseau här innebär att trots att 
det finns vissa regler kan ändå den enskilda individen vara med och påverka. I termer av 
Rorty (1997) skulle friheten för Hobbes beskrivas som positiv medan friheten för 
Rousseau skulle benämnas som negativ.   
 
Det här för våra tankar in på uttrycket ”frihet under ansvar”, ett uttryck som vi upplever 
ofta gör sig gällande inom organisationsvärlden. Uttrycket anser vi symboliserar att 
Hobbes och Rousseau verkar ihop då den anställde har vissa mål han/hon ska uppnå men 
hur de vill lägga upp arbetet för att nå dit bestämmer de själva. Att enbart tillämpa 
Hobbes resonemang upplever vi skulle innebära att organisationen med dess anställda 
riskerar att förvandlas till en maskin där alla tänker och handlar likadant. Om däremot 
endast Rousseau får råda skulle vi istället hamna i en situation där organisationens 
identitet riskerar att försvagas då de anställda har möjligheten att gå sin egen väg. Genom 
att ta tillvara på vissa egenskaper från både Hobbes och Rousseaus resonemang och 
integrera dem menar vi att det skapas en ny situation som ger organisationen möjlighet att 
komma vidare. Dock upplever vi att det inte räcker med att ge båda en plats i 
organisationen, vi måste även bli duktiga på att kunna avgöra när det ena resonemanget 
behövs mer än det andra. Att prata om rätt och fel här menar vi inte är aktuellt, utan 
istället bör vi tänka i termer av likheter och skillnader. Idag kanske det passar att låta 
Hobbes ta en större plats, medan det imorgon kanske passar bättre att låta Rousseau väga 
tyngre. Vad det handlar om är att situationen bör ses som en ständig rörelse, det är 
således inget statiskt läge. Om vi går tillbaka till uttrycket ”frihet under ansvar” skulle det 
innebära att friheten och ramarna som den anställde måste hålla sig inom anpassas efter 
uppgiftens karaktär.  
 
Det tankesätt som vi ovan presenterat gällande Honneths idé om samverkan representerar 
det tankesätt som vi använt oss av vid utvecklandet av verktyget X. Vi har valt att inte se 
teorin om institutionaliseringsprocessen och teorierna om språket som två motpoler utan 
istället sett till dess särskildheter i ett försök till att skapa någonting nytt. Teorin om 
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institutionaliseringsprocessen menar vi skulle kunna liknas vid Hobbes kontraktstanke då 
den tydligt förklarar hur någonting blir institutionaliserat. Teorierna om språket anser vi 
däremot kan kopplas till Rousseau på grund av att det inte finns ett perfekt språk, ett givet 
sätt att tala på. Att det inte finns ett perfekt språk pekar exempelvis Czarniawska (1999) 
på genom att ta upp begreppet polyfoni. Även Rorty (1997) belyser det genom att 
använda sig av begreppet litteraturkritik, det finns inte bara en vokabulär utan flera.  Med 
det här menar vi på att Hobbes och Rousseau samverkar i vårt verktyg. Vi har därmed 
inte avvisat någon av teorierna genom att säga att de är felaktiga, istället har vi tagit 
hänsyn till deras egenskaper och med hjälp av dem skapat någonting nytt.  
 
Vi uppfattar att Tolbert och Zucker i sin text kritiserar den institutionella teorin då de 
hävdar att den institutionella teorin hårddrar institutionaliseringen av ett fenomen. 
Kritiken handlar om att det endast förs en diskussion om två givna lägen, att något är 
institutionaliserat eller inte. Vi menar att de uppfattar situationen som att det i den 
institutionella teorin finns givna strukturer för hur något är. Tolbert och Zucker menar i 
sin artikel på att det inte kan vara såhär givet, utan att vi även måste förstå att 
institutionaliseringen av ett fenomen utgör en process och inte enbart ett tillstånd (Clegg 
et al. 1997). Deras tankar resulterade i teorin om institutionaliseringen av den 
institutionella teorin vilken vi upplever är ett försök till att få ner strukturerna. Med sin 
teori visar de på att det inte endast handlar om två tillstånd utan att ett fenomen kan röra 
sig i olika fält. Dock upplever vi att Tolbert och Zucker tenderar att gå i sin egen fälla. 
Samtidigt som de kritiserar den institutionella teorin för att vara för självklar utvecklar de 
en egen teori innehållande en generell modell där de med ett rationellt språk förklarar hur 
processen går till. De går mot att vetenskapliggöra sin egen teori, genom att uttrycka att 
såhär är det. Därmed uppfattar vi att Tolbert och Zucker blir motsägelsefulla, de ersätter 
en given teori med en annan.   
 
Vi upplever Tolbert och Zuckers teori som ett försök till att föra in ett moment av 
osäkerhet när de beskriver institutionaliseringen av ett fenomen som en process istället 
för att enbart se det som ett tillstånd. Dock anser vi att de genom sitt rationella språk 
lyckas döda osäkerheten, den får inte fäste. Genom att språket kopplas samman med 
institutionaliseringsprocessen upplever vi att vi ges en möjlighet att se de tre stadierna 
som berättelser vilka vi tillåts föra ett resonemang kring. På så sätt talar vi inte längre om 
de tre stadierna som givna strukturer där det finns ett rätt och fel. Honneth (2003) menar 
att vi varken kan ha koll på oss själva eller på språket, vilket vi anser leder till att när vi 
kombinerar språket med institutionaliseringsprocessen förs en osäkerhet in. Den här 
osäkerheten menar vi ger sig till känna på så sätt att det inte finns några referenser att luta 
sig tillbaka på. Referenser uppfattar vi förutsätter att vi vet någonting och eftersom vi, 
enligt Honneth (2003), varken kan ha fullständig kontroll på oss själva eller språket 
menar vi att vi inte heller kan veta om något är på ett visst sätt. Det här innebär dock att 
även om vi inte har full kontroll och därmed inga referenser kan vi ändå ha 
förhoppningar. En förhoppning menar vi här innebär att vi endast kan anta att något är på 
ett visst sätt vilket i sin tur ger oss en situation att arbeta vidare med. 
 
I vårt verktyg ger sig tre olika berättelser till känna vilka skulle kunna beskrivas som 
olika genre, romantiskt, tragiskt samt komiskt/ironiskt. Längre än så vill vi inte sträcka 
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oss eftersom det vore det samma som att försöka vetenskapliggöra vårt verktyg och 
därmed lägga resonemanget på en metanivå. Istället har vi en förhoppning som innebär 
att vissa berättelser fungerar bättre i vissa sällskap än andra. Vi kommer därmed in på 
begreppet timing, att vi måste utveckla en känsla för när en viss berättelse passar in. Vi 
anser att vi måste kunna uppfatta likheter och skillnader mellan situationer för att på så 
sätt kunna avgöra vilken berättelse vi ska använda. Genom att vi intar det här 
perspektivet innebär det, anser vi, att en berättelse aldrig kan vara fel, däremot kan den 
bli mer eller mindre framgångsrik. En framgångsrik berättelse menar vi på är en 
berättelse som har lyckats fånga tid och rum, den blir stark. En svag berättelse är 
fortfarande en berättelse, men den lyckas inte fånga timingen. Den blir inte så 
framgångsrik som den skulle kunna bli om den befann sig i en mer passande situation.  
 
Inom organisationsvärlden upplever vi att saker och ting tenderar att dra iväg ju mer 
institutionaliserat det blir. Vi hamnar i en situation där något blir så pass stort att det blir 
svårt att hantera det, vi får problem med att ifrågasätta det som numera betraktas som 
givet och vi riskerar att tappa kontrollen. För att komma vidare uppfattar vi att vi måste 
göra det stora litet igen. Ironin anser vi kan hjälpa oss med det här, då vi upplever att den 
besitter förmågan att skapa utrymme i en värld där vi tror oss veta hur allt fungerar. 
Ironin fyller på så sätt en funktion i organisationer genom att den klarar av att maka plats 
för andra tolkningar. En förutsättning för att ironi ska kunna göra sig gällande är att det 
måste finnas någonting att riva ner (Sköldberg, 1990). När något inte längre ifrågasätts 
har vi fått ett givet sätt för hur vi ska förhålla oss till det, en positiv frihet infinner sig 
(Rorty, 1997). Samtidigt som det här sker anser vi att vi också öppnar upp möjligheten 
för ironin att göra entré. Ironins styrka ligger i att kunna ombeskriva det som vi tar för 
givet genom att sätta det i en ny kontext (Sköldberg, 1990). När något ombeskrivs 
upplever vi att det som tidigare togs för givet inte längre framstår som självklart. Därmed 
försvinner också den positiva friheten, det vill säga de strukturer som var förknippade 
med den tidigare uppfattningen. Vad vi nu istället har skapat anser vi är en negativ frihet, 
det vill säga en frånvaro av givna regler. Att inte ha några givna regler är som vi tidigare 
nämnt en tanke som Rousseau närde. Ett utrymme för att kunna säga någonting nytt 
skapas, vi kommer vidare och det går nu att spinna nya vävar. Ironins bidrag anser vi 
därmed blir att föra in negativ frihet och på så sätt ges vi en möjlighet att göra det stora 
litet igen.  
 
Även retoriken, som en vetenskap, uppfattar vi tenderar att dra iväg genom att göra 
språket stort. Det råder en föreställning för hur vi ska tala och skriva väl (Johannesson, 
2005). Retorik uppfattar vi kan beskrivas som en lära där vi försöker skapa det perfekta 
språket, det vill säga hur vi ska tala väl. Situationen skulle kunna liknas vid att vi höjt upp 
språkets betydelse samtidigt som vi placerat det i ett tydligt fack. Liksom ironin hjälper 
oss att ta ner de givna strukturerna och ersätta den positiva friheten med en negativ anser 
vi att berättelser hjälper oss att göra detsamma med språket. Vi anser att berättelser inte 
innehåller några givna regler för hur vi ska tala, språket läggs här på en pragmatisk nivå. 
Berättelser hejdar därmed språket från att dra iväg. Vi menar att vi istället för att lyfta 
upp språket bör börja tala om berättelser för att på så sätt undvika att språket ska dra iväg 
och bli stort. För att återigen kunna hantera språket menar vi att vi måste kunna 
dekonstruera, det vill säga hålla språket i tiden och rummet.   
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En berättelse menar vi har en avsaknad av positiv frihet på grund av det inte finns några 
regler att ställa sig bakom. Här gör sig istället en negativ frihet gällande. Det här anser vi 
innebär att vi nu måste ta eget ansvar för språket, stå för det vi berättar. I vårt verktyg 
menar vi dock på att en metafysiker kan berätta en berättelse utan att behöva ta ansvar. 
Det här får däremot inte förväxlas med vad vi precis presenterat. En metafysiker som 
väljer att återge någon annans berättelse anser vi ställer sig bakom dennes ord, vilket 
även innebär att det inte finns någon negativ frihet, endast en positiv. Det här menar vi 
gör att berättelsen tenderar att gå mot att bli en retorisk text, ju fler som berättar desto 
större och mer självklar blir den. Om vi nu återigen läser Hobbes med ett par glasögon 
från idag, år 2010, anser vi att institutionaliseringen av ett fenomen blir en tydlig 
kontraktstanke som ibland, kanske till och med för ofta, tenderar att dra iväg. Att vara 
ironiker i Berättelse 3 i verktyget X anser vi kan kopplas ihop med Rousseau då han står 
för att hejda processer som drar iväg. Vi menar att det är precis det här som en ironiker i 
Berättelse 3 gör när den ombeskriver. På så sätt plockar ironikern ner berättelsen och 
låter den inte bli en retorisk redigerad text. Sett ur det här perspektivet drar retoriken mer 
mot Hobbes än Rousseaus håll då den förmedlar tanken om det perfekta språket. Vi håller 
här fortfarande kvar vid tanken om att Rousseau står för språket i vårt verktyg, men i 
bemärkelsen av berättelser.  
 
När ett fenomen har blivit så pass institutionaliserat att det tas för givet upplever vi att 
berättelsen tenderar att avdramatiseras, den är inte spännande längre då alla vet vad 
fenomenet innebär. Våra tankar går härmed till begreppet icke-kommunikation. 
Kännetecken för icke-kommunikation är en ideal publik som inte ifrågasätter det som 
sägs, publiken reagerar endast om någonting nytt berättas. Kommunikationen sker här på 
den ideala publikens villkor. (Ödeen, 2005). Vi menar att ytterligare en konsekvens av att 
låta ett fenomen dra iväg är att aktören riskerar att förlora sin publik på grund av att 
publiken bestämmer spelreglerna. Enligt den nyinstitutionella teorin handlar 
institutionalisering om att efter påtryckningar från omgivningen tillämpas vissa idéer för 
att vinna legitimitet (Johansson, 2002). En aktör som är en metafysiker anser vi kommer 
att leverera den berättelse som publiken bestämt för att på så sätt inte skapa en konflikt. 
Även om metafysikern inte stödjer idén fullt ut vågar den inte avstå från att införa idén 
eller ifrågasätta den på grund av rädsla för att förlora legitimitet. Därmed menar vi på att 
metafysikern endast kommer att kunna uttrycka den frustration den känner inför sig själv 
och blir härmed sin egen publik.  
 
Vi anser att den dagen som den ideala publiken tröttnar på det som är institutionaliserat 
kommer det innebära att de överger aktören. Att endast leverera det som publiken 
bestämt menar vi utgör en risk då aktören inte kan lita på publiken, publiken för matchen 
på sin planhalva. För att undvika att dels bli övergiven av publiken och dels bli sin egen 
publik anser vi att aktören bör inta rollen av en ironiker. Vad en ironiker gör i den här 
situationen menar vi är att ombeskriva vilket i sin tur skapar reaktioner. Det uppstår nu en 
spänning och det blåses nytt liv i fenomenet. En ironiker som ombeskriver är därför inte 
beroende av publiken i samma mån som metafysikern. Makten ligger inte längre i 
publikens händer utan en aktör i egenskap av en ironiker har nu lyckats flytta matchen till 
sin egen planhalva. Situationen menar vi också kan beskrivas som att vi inte kan gå emot 
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de institutionella arrangemangen, det enda vi kan göra är att ombeskriva eller till och med 
gå så långt att vi byter samtalsämne.     
 
Sköldberg (1990) menar på att ironi är den tankestil som står över alla andra. Dock är vi 
inte så säkra på att det behöver vara så. Ironin, uppfattar vi, syftar till att ifrågasätta det 
givna genom att belysa det ur olika perspektiv. Honneth (2003) menar på att även 
dekonstruktionen måste kunna dekonstrueras, vilket vi anser här får till följd att även 
ironin ibland måste ifrågasättas. Från ovanstående resonemang framgår det att vi anser att 
ironin fyller en viktig funktion i organisationer, men vi skulle inte vilja se den som 
viktigare än någon annan. Det vi ställer oss tveksamma till i Sköldbergs resonemang är 
att han tenderar att göra ironin stor när han säger att ironi står över alla andra tankestilar. 
Vi får inte glorifiera ironin och göra den stor. Vi kommer härmed återigen in på 
begreppen likhet och skillnad då vi anser att vissa tankestilar passar bättre i vissa 
situationer än andra. Det här resonemanget vilar på samma grund som det vi förde ovan 
gällande starka och svaga berättelser. Vi uppfattar alla tankestilar fyller en funktion dock 
i olika sammanhang. Ironin menar vi inte går att tillämpa överallt eftersom den, som vi 
tidigare nämnt, förutsätter att det finns något att riva ner. När vi sedan rivit ner måste vi 
bygga upp någonting nytt för att komma vidare, annars uppfattar vi att vi står kvar i en 
trasig värld. För att bygga upp menar vi att vi måste ta hjälp av romantiken, vi måste tro 
på vår idé och ta ansvar för den. Härmed anser vi att det är minst lika viktigt att kunna 
vara en romantiker som att kunna vara en tragiker, komiker eller ironiker. Vi måste 
således bli duktiga på att kunna växla perspektiv fram och tillbaka eller kanske istället, 
tillbaka och fram.   

7 Slutord 
Innan vi lämnar er har vi några ord kvar att säga… 
 
Vi valde att exemplifiera vårt verktyg med hjälp av fenomenet e-handel. Till vår hjälp 
hade vi Halens som gav oss en berättelse om hur deras e-handelsresa sett ut. Som den 
uppmärksamme läsaren kanske redan har sett så stämde Halens berättelse väl överens 
med våra tankar i verktyget X. Hur kunde vi då vara säkra på att Halens berättelse skulle 
stämma överens med vårt verktyg? Det kunde vi inte. Däremot såg vi tecken på att 
Halens skulle kunna ge oss en stark berättelse, det var en möjlighet och vi tog den. Rorty 
(1997) pratar om begreppet tur. Hans resonemang kring begreppet menar vi skulle kunna 
liknas vid ett lotteri. För att vinna på ett lotteri måste vi ta en lott, vi väljer den lott vi tror 
kan ge vinst. Därefter är det slumpen som avgör om vi vinner eller inte. Om vi över 
huvudtaget ska kunna vinna måste vi agera, vi måste ta en lott. Hade vi tur som fick en 
stark berättelse från Halens? Ja det hade vi, men vi hade inte kunnat ha tur om vi inte valt 
att ta lotten Halens, ta den möjligheten vi såg. Ovanstående resonemang om att se 
möjligheter och våga ta dem menar vi skulle kunna liknas vid hur en romantiker agerar. 
En romantiker anser vi är någon som ser lotteriet, stannar till och tar en lott för att kunna 
vinna.  
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8 Förslag till vidare forskning 
Nedan följer några tankar kring i vilken riktning en vidare forskning kring ämnet kan 
tänkas ta.  
 
I den här studien har vi inriktat oss på framtagandet av verktyget X och ett förslag till 
vidare forskning skulle kunna vara att testa verktyget X empiriskt. Möjligen har vi med 
den här uppsatsen väckt en nyfikenhet för hur berättelser kan figurera inom 
organisationer. Den här nyfikenheten skulle i sin tur kunna vara ett avstamp till att 
studera hur berättelser kan göra sig gällande i andra situationer i än vid en 
institutionaliseringsprocess. En annan möjlig fortsättning är att i rollen av en ironiker 
ombeskriva oss.      
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10 Bilaga 1 - Frågeformulär 
 

1. Kan du berätta i korta drag om företagets historia.  
2. Hur kom det sig att ni började med e-handel? 
3. Hur reagerade kunderna då ni införde e-handel 
4. Hur reagerade personalen? 
5. Stötte ni på några problem?  
6. Hur presenterades e-handeln gentemot kund respektive personal? 
7. Har ni sett beteendeförändringar hos kunder respektive personal under resans 

gång? 
8. Vad hände med försäljningen då ni införde e-handel och vad har hänt sedan dess? 
9. Hur har nätbutiken påverkat postordersektionen?  
10. Har organisationen utvecklats sedan införandet av nätbutiken?  
11. Kan ni urskilja trender inom e-handel?  
12. Hur uppfattar ni att omgivningen ser på e-handel idag/vid införandet 
13. Anser ni att ni hade en fördel vid införandet då ni var stora inom postorder innan 

ni införde e-handel? 
14. Vilka ser ni som era konkurrenter inom e-handel?  
15. Hur ser ni på e-handelns framtid?  
16. Tror ni något kommer ersätta e-handeln i framtiden, vad skulle det kunna vara i så 

fall?   



 

 

 
 
 
 

 
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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