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Påverkar olika kulturer den hierarkiska 

kommunikationen i en organisation? 

 

  
 

Subcultures and 
communication 
Do different cultures affect the 
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organization? 



Sammanfattning 

I uppsatsen diskuteras relationen mellan kommunikation och organisationskultur för 

att ta reda på om det finns en kulturskillnad mellan ledning och anställda i offentliga 

organisationer, vad en sådan kulturskillnad i så fall består i och om/hur det påverkar 

kommunikationen av organisatoriska policy. Uppsatsen utgår därför från 

frågeställningen: 

Finns det en kulturskillnad mellan ledning och anställda i organisationer och hur 

kan den i så fall påverka kommunikationen? 

För att svara på frågeställningen användes en fallstudie där den kommunala 

skolverksamheten undersöktes. Intervjuer genomfördes med skoldirektören på BUF, 

med två rektorer och med två lärare från samma skolor som rektorerna. Valet av 

respondenter gjordes genom en blandning av ett sannolikhetsurval och ett 

snöbollsurval där skolorna valdes slumpvis och rektorn på skolan fick rekommendera 

en lärare som de trodde skulle ställa upp på en intervju. 

Intervjuerna som genomförts analyserades därefter utifrån det teoretiska ramverk 

som satts upp. Respondenternas svar jämfördes med varandra för att se om 

kulturskillnader kunde hittas och om den i så fall påverkade kommunikationen. 

Teorierna som fått en plats i uppsatsen handlar om organisationskultur och 

organisationskommunikation utifrån dessa två huvudteman har teorier som knyter an 

till organisationskulturens karaktär och olika sätt att se på kommunikation valts ut. 

Slutsatsen som kunde dras utifrån detta blev att en kulturskillnad kunde identifieras 

mellan nivåerna och även till viss del mellan skolorna. Kulturskillnaden bestod i hur 

relationerna mellan kollegor såg ut på de olika nivåerna och också i hur man såg på 

kommunikationen. Kulturskillnaden påverkade dock inte hur kommunikationen 

mellan olika nivåer uppfattades, respondenterna var alla överrens om att de förstod 

varandra när de kommunicerade. Kulturen påverkar snarade hur man väljer att 

kommunicera och vilken anledningen till kommunikationen är. 

Nyckelord: organisationskultur, subkultur, organisationskommunikation, påverkan, 

hierarki. 

 



Abstract 

The essay studies the relationship between communication and organizational 

culture; to determine if there are any cultural differences between the management of 

an organization and its employees and to examine how a difference can affect the 

communication of organizational policies. A case study, where the public school was 

examined, was used to answer the research question, and interviews were held with 

relevant people on different levels in the organization. 

The interviews were analyzed with the theoretical frame of reference as a 

benchmark. Cultural differences could be identified between different levels in the 

organization and between the two schools studied. The differences affected how and 

why people communicated but not how well the respondents understood each other.  

Keywords: Organizational culture, subculture, Organizational communication, 

affects, hierarchy. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Kommunikation är, enligt Falkheimer och Heide (2007), en essentiell del av 

organisationens ledning. Simonsson (2002) menar att det till och med går att säga att 

ledarskapet skapas genom kommunikation mellan olika nivåer i en organisation. Det 

bör finnas en kommunikativ aspekt på det mesta i en organisation som en del av 

strategisk kommunikation (Falkheimer & Heide). 

En organisations strategiska kommunikation är den kommunikation som används med 

avsikten att uppnå organisationens mål, den är ett för ledningen viktigt verktyg för att 

styra organisationen i rätt riktning (Falkheimer & Heide, 2003). Då blir det viktigt att 

tänka igenom hur kommunikationen faktiskt används. Eftersom kommunikation är 

något naturligt för människor tas den ofta för given och det reflekteras inte över hur den 

genomförs (Falkheimer & Heide 2007). Att inte reflektera över hur kommunikationen 

genomförs kan dock leda till problem eftersom den ofta genomförs på olika sätt 

beroende på till vem man kommunicerar. I en organisation ser kommunikationen 

dessutom lite annorlunda ut jämfört med annan mellanmänsklig kommunikation vilket 

enligt Shockley-Zalabak (2009) beror på den organisatoriska kontexten. 

Enligt Falkheimer och Heide (2007 s.79) finns det tre grundläggande kommunikativa 

”byggstenar” i organisationer och dessa byggstenar är beroende av varandra. Dessa 

byggstenar är hierarkisk kommunikation, informell kommunikation och 

mediekommunikation. Den hierarkiska kommunikationen syftar till att sprida 

information från ledning till anställda och tvärt om. Den informella kommunikationen 

är den kommunikation som sker mellan arbetskamrater på en arbetsplats och som inte 

alltid är arbetsrelaterad. Med mediekommunikation menar Falkheimer och Heide den 

kommunikation som numera ofta sköts via e-post och intranät, det vill säga den 

kommunikation som i första hand sköts genom informations- och 

kommunikationsteknik.  

Inom större organisationer med flera nivåer kan det uppstå subkulturer (Hofstede & 

Hofstede, 2005). En subkultur kan definieras som en kultur underordnad en annan (NE, 

2012), och enligt Sackmann (1992) finns det mellan dessa kulturer en symbios, det vill 

säga att de samexisterar. Med det menar Sackmann att det existerar värderingar som 

delas av alla i organisationen men också sådana som är olika från grupp till grupp. 

Hofstede och Hofstede menar att mellan subkulturer i en organisation kan det finnas 

kulturella skillnader och konstaterar att om företagsledningen har en subkultur och 

begränsar sig till den, kan det få negativa effekter om de inte inser att det finns ett 

avstånd mellan den och andra subkulturer i företaget. 
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1.2 Problematisering 

Då det i organisationer kan finnas kulturella skillnader mellan beslutsfattarna och de 

anställda uppstår frågan om det kulturella avståndet har en negativ effekt på 

kommunikationen mellan ledning och anställda. Om kommunikationen till stor del 

bygger på datormedierad kommunikation har det då en negativ effekt på förståelsen av 

det som förmedlas? Vidare går det att fråga sig om budskap från ledningen fortsätter 

hela vägen ner i organisationen till de anställda, om det stannar på mellanchefsnivå eller 

om det förvrängs på vägen från ledning till anställda. 

Om de anställda känner att ledningens budskap inte har någon direkt betydelse för det 

dagliga arbetet när det förmedlats nedåt i organisationen, kan det orsaka problem när 

medarbetarna utför arbetet ”som det alltid har gjorts”. Om det finns en skillnad i kultur, 

kan det då förstärka kommunikationsproblem och försvåra ledningens inflytande i 

organisationen? Fortsatt går det att fråga sig om en kulturskillnad hämmar 

organisationens utveckling mot sin vision genom de mål och riktlinjer organisationens 

ledning satt upp. Kan chefer som uppmärksammar en kulturskillnad och inser att det har 

en inverkan på deras kommunikation nedåt i organisationen, ha en större chans att 

lyckas med kommunikationen? 

Vidare uppstår frågan om det verkligen kommer att bli ett problem att det finns en viss 

kulturskillnad mellan ledning och anställda. Finns det anledning att tro att en sådan 

skillnad skulle vara så stor att det blir påtagliga problem i kommunikationen? Det 

faktum att de arbetar i samma organisation har också en påverkan på de olika kulturerna 

och gör att de inte kan vara helt avskilda från varandra. Det är möjligt att det kan uppstå 

en så stor kulturskillnad, men vad är i så fall regeln och vad är undantaget? 

1.3 Problemformulering 

Med utgångspunkt i problemdiskussionen avser föreliggande studie att besvara frågan: 

Finns det en kulturskillnad mellan ledning och anställda i organisationer och hur kan 

den i så fall påverka kommunikationen? 

1.4 Syfte 

Det grundläggande syftet med uppsatsen är att ta reda på om det finns en kulturskillnad 

mellan ledning och anställda i offentliga organisationer, vad denna kulturskillnad består 

i och hur en sådan kulturskillnad kan påverka organisationens kommunikation. 

1.5 Avgränsning 

Uppsatsen kommer att avgränsas till att undersöka förmedlan av organisatoriska policy. 

Detta då det i en organisation kommuniceras hela tiden behövs något att ta fasta på för 

att möjliggöra en undersökning som kan svara på frågeställningen under den begränsade 

tid som finns för att skriva uppsatsen. 
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2 Tillvägagångssätt 

2.1 Undersökningsdesign 

Då tiden för undersökningen är begränsad kan kulturen i en organisation bli svår att 

greppa om mer än ett fall skulle undersökas, därför blev valet av undersökningsdesign 

en fallstudie där skolverksamheten på Gotland undersöktes. En fallstudie är ett bra 

alternativ för att förstå fallets komplexa natur (Stake, 1995) vilket stämmer bra in på 

kulturen i en organisation då den är mångsidig och svår att ”få tag på”. 

2.1.1 Empirisk studie 

För att förstå något så svåröverskådligt som kultur krävs en undersökningsmetod som 

ger möjlighet till en djupare inblick i hur personerna i undersökningen ser på sig själva 

och sin omgivning, hur de beter sig och varför de beter sig på det viset. För detta syfte 

passar deltagande observationer eller kvalitativa intervjuer bra (Bryman & Bell, 2005). 

Då tiden för uppsatsen är begränsad är deltagande observationer inte ett alternativ utan 

samtalsinriktade kvalitativa intervjuer där respondenten får en stor möjlighet att utforma 

sina egna svar blir valet för uppsatsens empiriska studie. Bryman och Bell menar att 

många kvalitativa forskare har som mål att uppfatta verkligheten på samma sätt som de 

som befinner sig i denna verklighet gör. Samtalet blir då en bra grund för att få breda 

och utmålade svar som kan ge en möjlighet att förstå hur respondenterna ser på sin 

verklighet. 

Då båda författarna är ovana intervjuare föll valet på en semistrukturerad intervju 

snarare än på en ostrukturerad, för att på så sätt vara säkra på att svaren från 

intervjuerna blir jämförbara. En intervjuguide ställdes upp (se bilaga A) som Bryman & 

Bell föreslår, guiden bygger på fem huvudteman; bakgrundsinformation, 

organisationskultur, kommunikation, koppling mellan kultur och kommunikation samt 

ett konkret exempel. Därefter formulerades ett antal frågor kring de fem temana. 

Intervjuguiden fungerade som en mall, och medförde att intervjuernas genomförande 

underlättades och samtliga frågor besvarade av alla respondenter. Samma intervjuguide 

användes vid samtliga intervjuer, dock ställdes inte alla frågor vid alla intervjuer 

eftersom vissa av frågorna blev irrelevanta på vissa nivåer i organisationen. Det blir 

exempelvis inte betydelsefullt att ställa en fråga till lärarna om vad de vill ha för respons 

när de förmedlar vidare en policy eftersom det inte har några anställda under sig. 

2.1.2 Intervjun som undersökningsmetod 

Vid en intervju är det viktigt att vara medveten om att intervjuns resultat påverkas av ett 

antal faktorer; intervjusituationen, respondenten, intervjuaren och innehållet i intervjun 

(Andersson, 1994). För att få så gynnsamma förhållande som möjligt under intervjun är 

det viktigt att ha alla dessa i åtanke. Det är bra att välja en plats där den intervjuade 

känner sig trygg, där man inte blir störd och en tid då den intervjuade inte är stressad 

(Andersson). För att se till att detta var möjligt intervjuades alla respondenter på sin 
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respektive arbetsplats på en tid de själva fick bestämma för att de inte skulle känna sig 

stressade eller obekväma.  

För att inte göra respondenten obekväm gäller det också att ge ett bra första intryck, hur 

man som interjvuare klär sig, talar och ser ut är avgörande (Andersson, 1994). 

Intervjuaren ska inte göra sig till för att likna sin respondent men det är ändå viktigt att 

ha skillnader mellan sig och sin respondent i åtanke vid en intervjusituation 

(Andersson). Under de intervjuer som genomfördes anpassades språket något beroende 

på vem respondenten var, väldigt företagsekonomiska ord och uttryck sållades bort och 

omformulerades för att alla skulle förstå vad undersökningen syftade till. Detta handlar 

till viss del även om innehållet i intervjun, här ingår även saker som om de ämnen 

intervjun täcker anses som känslig information och ifall intervjuns ämne är intressant 

för den intervjuade (Andersson). Känsligheten i intervjuerna som genomfördes i denna 

studie var enligt författarnas åsikt inte särskilt stor; den typ av information som 

eftersöktes kunde inte skada respondenterna varken i deras yrkesroll eller privat, 

eftersom det enda som efterfrågades var vilken kultur som fanns och hur man 

kommunicerade och ingen av de svar som erhölls var kontroversiella på något sätt. 

När det gäller frågan om intervjuns ämne var intressant för respondenten eller inte, 

verkade det vid intervjutillfällena som att intervjupersonerna tyckte temat var intressant. 

De flesta gav utförliga svar och associerade vidare utanför ämnet för intervjun så att 

intervjuaren var tvungen att leda tillbaka intervjun på rätt spår igen. 

Slutligen är det viktigt att ha i åtanke att på samma sätt som intervjuaren kan påverka 

respondenten kan respondenten påverka intervjuaren. Intervjuaren till exempel kan ha 

fördomar om vissa personer och de kan sedan förvränga respondentens svar så att 

intervjuaren tror sig få ett svar men egentligen få ett helt annat (Andersson). För att 

detta inte ska hända måste intervjuaren ha detta i åtanke vid tolkningen av materialet. I 

denna studie diskuterade författarna både innan och efter intervjuerna vad de trodde att 

intervjun skulle medföra och vad de fått ut av intervjun för att vara medvetna om sina 

förutfattade meningar och ha en möjlighet att ”tänka utanför boxen” under analysen av 

det insamlade materialet. 

2.1.3 Val av teoretisk referensram 

”Varje undersökning, oberoende av dess omfattning, inbegriper att man läser det som 

andra har skrivit på detta område …” (Bell, 2006 s.67). Många vetenskapliga artiklar 

och böcker har lästs under arbetets gång, de som till slut valts ut och givits en plats i 

uppsatsens teoretiska ramverk följer en röd tråd och har en koppling till den 

frågeställning uppsatsen avser besvara. Några källor valdes bort för att de inte var 

relevanta i en kandidatuppsats beroende på källa. 

Utöver dessa kriterier behövdes mer än ett angreppssätt på både kultur och 

kommunikation, eftersom det inte är författarnas syn på dessa begrepp utan 

respondenternas syn på dem som är det viktiga. För att kunna göra denna jämförelse har 

två motsatta vetenskapsteorier använts, modernism och symboliskt tolkande och den 

teori som har valts ut har tillhört antingen modernistiskt eller symboliskt tolkande 
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perspektiv på verkligheten. Dessa perspektiv valdes just för att de har motsatta syn på 

hur verkligheten är betingad vilket gör att de innefattar en stor del av de åsikter som 

finns, och gör det möjlig att jämföra och blanda båda perspektiven i jämförelsen mellan 

respondenternas svar. 

2.2 Urval 

2.2.1 Val av organisation 

Vid valet av organisation, så blev Barn - och ungdomsförvaltningen (BUF) fokus för 

undersökningen då det går att urskilja tydliga hierarkiska led, men också för att många 

av de som arbetar inom skolväsendet har en högskoleexamen. Detta kan leda till att 

respondenterna har en ökad förståelse för författarnas situation när det kommer till 

uppsatsskrivande eftersom respondenterna själva har varit i samma situation, och tar 

därför sin roll som respondent på största allvar. Valet att göra undersökning inom BUF 

på Gotland var framförallt av praktiska skäl, då författarna hela tiden varit inställda på 

att göra personintervjuer.  

2.2.2 Val av intervjupersoner 

Den population vi valde att göra intervjuer från bestod av rektor och en lärare från två 

olika skolor samt skoldirektören på BUF, detta för att få en ökad förståelse för de 

eventuella kulturella och kommunikativa skillnader som möjligen existerar inom 

verksamheten.  

I och med att vi valde att göra vår undersökning på Gotland så blev vårt val av 

skoldirektör självklart.  Val av rektor gjordes slumpvis, vi ringde upp rektorer efter en 

lista över skolor som vi hittat på regionens hemsida, och valde helt enkelt de som 

svarande i telefonen och som hade tid för en intervju. Val av lärare gjordes med ett 

snöbollsurval, det vill säga vi bad rektorerna i fråga att ge förslag på potentiella 

respondenter, som sedan ringdes upp och bokades för intervju. Snöbolls- eller 

kedjeurval är i ett visst avseende ett bekvämlighetsurval, med denna syn på 

urvalsprocessen ser forskaren till att få kontakt med ett mindre antal människor som är 

relevanta för undersökningen och dess tema. Därefter använder forskaren dessa för att 

få kontakt med ytterligare respondenter till undersökningen (Bryman & Bell, 2005). 

2.3 Utarbetande av frågor 

Arbetet med att ta fram de frågor som skulle ställas vid intervjuerna började med en 

brainstorm kring vilka sorts frågor som skulle kunna vara till hjälp för att förstå kulturen 

och kommunikationen i den organisation som undersöktes. För att underlätta 

utformningen av intervjuguiden och framtagandet av frågor skapades fem teman som 

frågorna skulle kretsa kring, dessa teman blev: bakgrundsinformation, 

organisationskultur, kommunikation, koppling mellan kultur och kommunikation samt 

ett konkret exempel. Några av de frågor som brainstormen resulterat i sorterades in 

under de teman som tagits fram medan andra togs bort, samtidigt som en del frågor 

tillkom. 
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De teman som togs fram hade var och en sin funktion i undersökningen för att få fram 

svar som skulle göra det möjligt att besvara frågeställningen. Bakgrundsinformation, 

skriver Bryman och Bell (2005) är viktigt för att sätta de svar man får i ett sammanhang, 

de ger exempel på några frågor som kan vara bra att ställa handlar, bland annat ålder, 

kön, namn och position i organisationen. Vi har dock valt att ställa våra 

bakgrundsfrågor kring vad respondenten anser att hennes arbete går ut på och varför 

hon valt att arbeta med just detta. Det beror delvis på att vi redan visste den allmänna 

bakgrundsinformationen som namn, kön och position i organisationen, men även på att 

vi inte ansåg att det var av värde för undersökningen att ställa den typen av frågor. 

Frågor med anknytning till vad arbetet innebär, blir mer relevanta för att sätta svaren i 

ett sammanhang eftersom vi vill jämföra svar utifrån hur varje respondent ser sig själva 

i sin roll. 

Temat som rörde organisationskultur hade sin självklara plats i intervjuguiden eftersom 

det är en stor del av uppsatsens ämne. Här var förståelsen för hur respondenterna ser på 

sitt arbete och hur de tycker att stämningen på arbetsplatsen är, viktig och det var också 

det som frågorna berörde. Kommunikationstemat var även det en naturlig del i 

intervjuguiden med tanke på uppsatsens ämne, frågorna som ställdes var till för att få 

veta hur kommunikationen fungerade, varför och hur man kommunicerade och vilken 

funktion kommunikationen har. Detta för att det skulle vara lättare ska kunna se om det 

gick att hitta ett samband mellan kulturen och kommunikationen. Vidare ville vi 

undersöka om respondenterna kunde se en koppling mellan sin kultur och det sätt på 

vilket man kommunicerade, detta hamnar under temat för kopplingen mellan kultur och 

kommunikation. Detta tema behövdes för att få en förståelse för hur respondenterna 

själva kunde koppla ihop sin kultur med den kommunikation som skedde, och 

förståelsen är viktig för att kunna göra en analys och dra slutsatser som ger en 

rättvisande bild (Bryman & Bell). 

Det slutliga temat är ett konkret exempel där likabehandlingspolicyn diskuteras, detta 

för att sätta kultur och kommunikation i ett sammanhang och se hur det fungerar i 

praktiken, och för att sätta de svar som erhölls på de andra frågorna i en kontext. Det 

konkreta exempel som valdes var den likabehandlingspolicy som skolorna måste 

efterfölja, anledningen till det var att likabehandlingspolicyn är relativt ny och något 

som skolorna måste arbeta aktivt med och därför något som respondenterna borde känna 

till. 

2.4 Genomförande av intervju 

Vid genomförandet av intervjuerna fördelades rollerna på samma sätt vid samtliga 

intervjuer dvs. samma person ställde frågorna och samma person tog anteckningar. 

Samtliga intervjuer utom en spelades dessutom in, som Bryman och Bell föreslår, för att 

möjliggöra korrekt citering och för att ha chansen att gå tillbaka till de intervjuer som 

gjorts om något skulle vara oklart. 

Intervjuerna började alltid med en kortare presentation av vad arbetet gick ut på, och 

vad det skulle handla om och hur författarna skulle använda sig av respondenternas 

svar. Sedan tillfrågades varje respondent om hon ville vara anonym eller inte i 
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uppsatsen. Ingen av respondenterna som gav svaret nej på denna fråga. Ändå gjordes 

respondenterna anonyma i uppsatsen då klart besked om användning av respondenters 

namn i uppsatsen uteblev från några respondenter. 

På grund av människans inte helt pålitliga minne är det bra att föra anteckningar utifrån 

observationerna (Bryman & Bell, 2005). Anteckningarna som görs ska vara 

förhållandevis detaljerade sammanfattningar av olika händelseförlopp och beteenden, 

samt forskarens egna reflektioner över dessa. Därför förde en av författarna utförliga 

anteckningar utifrån det som sades såväl som det allmänna intrycket av varje 

intervjutillfälle. Enligt Bryman och Bell bör intervjuaren skriva ner sina intryck direkt 

när det sker, så det inte går förlorat.  

2.5 Metod för analys 

När intervjuerna var slutförda gicks materialet igenom ett flertal gånger, vi lyssnade på 

inspelningarna med anteckningarna som stöd för att skapa oss en klar bild av likheter 

och skillnader mellan nivåerna. Ett antal passande teman för den empiriska delen av 

uppsatsen sattes upp utifrån de frågor som skapade mycket diskussion på alla nivåer i 

organisationen. Den empiriska undersökningen kopplades sedan ihop med den teori som 

uppsatsen lyfter fram och analyserades därefter ur ett kultur- och 

kommunikationsperspektiv. Av de metoder för analys av kvalitativ data som Bryman 

och Bell tar upp ligger vår analys närmast den grundade teorin, där den empiriska data 

som samlats in sorterades i olika områden beroende på vilka teorier de kunde knytas an 

till och analyseras utifrån. 

2.6 Forskningens trovärdighet 

För att säkerställa kvaliteten i en undersökning brukar man i den kvantitativa 

forskningen prata om reliabilitet och validitet enligt Bryman och Bell (2005). Där 

reliabilitet handlar om de mätningar som gjorts är pålitliga och korrekta och validitet 

gäller ifall man verkligen mäter det som avses mätas. I den kvalitativa forskningen 

behöver begreppen anpassas något för att passa forskningens snarare tolkande än 

mätande karaktär, begreppens betydelse ändras inte men mindre tyngd läggs på mätande 

(Bryman & Bell). 

För att i den här uppsatsen säkerställa reliabiliteten i studien har urvalet av de skolor 

som undersökts skett med ett sannolikhetsurval, då det bara finns en skoldirektör var 

hon den enda som intervjuades på ledningsnivån, men i övriga fall valdes två 

respondenter på varje nivå ut för att motverka att de åsikter som en respondent yttrade 

inte överrensstämde med resterande personer på samma nivå. Gällande validiteten 

utformades frågorna i intervjuguiden med problemformuleringen i åtanke för att de 

frågor som ställdes skulle kunna ge svar som kunde ge möjlighet att svara på 

frågeställningen. Dessutom befann sig de intervjupersoner som valdes på olika nivåer i 

organisationen, vilket gav möjlighet till en jämförelse mellan olika nivåer i 

organisationen, vilket var syftet med studien. 
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3 Organisationskultur och 

kommunikation 

Eftersom utgångspunkten i uppsatsen är att det finns ett samband mellan 

organisationskultur och kommunikation tar Kapitel 3 upp ett antal centrala teorier som 

beskriver kultur, subkultur och kommunikation. 

3.1 Organisationskultur 

Organisationskultur har länge varit ett populärt ämne i managementlitteraturen, 

(Hofstede, Hofstede & Minkov, 2011). När managementforskare först tog sig an ämnet 

spred de uppfattningen om att en organisations ”överlägsenhet” ligger i på vilket sätt 

medlemmar i en organisation lärt sig att tänka, känna och uppträda. Organisationskultur 

är ett mjukt, holistiskt begrepp och dess konsekvenser är märkbara. Att använda 

begreppet kultur för att beskriva den mentala mjukvaran som är gemensam för 

människorna i en organisation är enligt Hofstede et al. ett bekvämt sätt att åter 

popularisera dessa sociologiska uppfattningar. Organisationskulturer är ofta ett separat 

fenomen som inte kan slås ihop med nationella kulturer, på grund av att en organisation 

är ett socialt system av en annan karaktär än en nation. En anledning till det är att 

medlemmar i en organisation inte växt upp i den. 

Valet av organisation görs ofta av individen själv genom dess egen vilja, till skillnad 

från den nationella kulturen. Organisationskulturen är något som man, enligt Hofstede 

et al. endast befinner sig i på arbetet och när man kommer hem så befinner man sig i en 

annan; den kulturen som individen befinner sig i på arbetet kommer hon också en dag 

att lämna. 

Stepstone och Currie (2008) definierar organisationskultur som en gemensam förståelse, 

delade uppfattningar, minnen, värderingar, attityder och definitioner som individer i en 

organisation lärt sig över tiden och vad som avgör förväntningar på beteende som lärs ut 

till nya individer som ska socialiseras in i organisationen. Det är organisationskulturen 

som ger identitet, ger ett gemensamt åtagande, bygger stabila sociala system och tillåter 

människor att förstå organisationen (Stepstone och Currie). 

Definitionen av kulturen varierar, men det centrala konceptet kan innehålla ideologier, 

föreställningar eller grundläggande antaganden, kan ses som en uppsättning 

grundläggande värderingar (Sackmann, 1992). De redovisade effekterna av 

organisationskultur, individens inställning och beteende, men också organisationens 

övergripande resultat är det som gör fenomenet företagskultur ett attraktivt område att 

studera (Macintosch & Doherty, 2010). 

Varje individ har inom sig ett mönster av tankar, känslor och olika sätt att agera som 

lärts in från ung ålder. Mycket av detta lärs in under barndomen, eftersom det är då 

människor är som mest påverkbara för inlärning och anpassning. När en människa har 
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lärt sig att agera på ett visst sätt, måste hon glömma det inlärda innan hon ska lära sig 

någonting som skiljer sig från detta. 

Varje människa tvingas någon under sin livstid att finna sin plats i flera olika moraliska 

cirklar. Varje kategori av människa eller grupp bär med sig en uppsättning mentala 

egenskaper som utgör dess kultur.  Då alla människor världen över tillhör flera olika 

grupper och kategorier på samma gång, är det nästan oundvikligt att vi har flera lager av 

mentala värderingar som i sin tur motsvarar olika nivåer av kulturen, (Hofstede et al. 

2011). För de som är anställda finns det flera nivåer inom organisationen, avdelningen 

och/eller företaget som bestäms av hur den anställde har socialiserats in i 

organisationen. 

Det är inte säkert att de olika värderingarna eller egenskaperna harmoniserar med 

varandra, utan det finns ofta en viss grad av motstridighet mellan dem. Och det skulle 

till exempel kunna vara en oenighet mellan religiösa värderingar och 

generationsvärderingar, mellan könsbundna värderingar och organisationers sedvänjor. 

Om det är så att en människas värderingar inte harmonierar med andra så kan det vara 

svårt att förutse hur den personen kommer att bete sig i en ny situation (Hofstede et al.). 

3.2 Subkulturer  

Enligt Bloor och Dawson (1994) går det att urskilja professionella subkulturer inom 

organisationer. En professionell subkultur innebär att personer med samma yrke bildar 

grupperingar på arbetsplatsen med samma kultur. De menar också att även personer 

med samma profession som arbetar i olika divisioner av samma organisation eller i 

olika organisationer kan utmärkas av liknande kultur. Bloor och Dawson låter förstå att 

en professionell subkultur ofta har mer gemensamt med samma professionella subkultur 

i en annan division eller ett annat företag än med de andra subkulturerna på sin 

arbetsplats. 

Bloor och Dawson försöker förklara relationen mellan de olika kulturer, där 

professionella subkulturer formas och upprätthålls. För att det ska uppnå detta delar de 

upp undersökningen i fler delar. Först börjar de med en diskussion om samspelet mellan 

individens enskilda meningsskapande och gruppens antagande. Den andra delen handlar 

om att försöka beskriva det ökande inflytande som experter har i organisationer, och 

beskriver den allmänna karaktären som finns hos en professionell kultur. I den tredje 

delen tar de frågor upp som uppstår när en professionell kultur placeras inom en 

befintlig organisation undersöks med hjälp av en fallstudie. 

Fallet visar hur ett antal olika typer av professionella subkulturer samtidigt kan existera 

och fungera som ”skapare” av organisationskulturen. Genom sin fallstudie har de 

kommit fram till att den sista sektorn utvecklar ett nytt konceptuellt ramverk för att 

förstå relationen mellan professionella subkulturer och organisationskultur (Bloor & 

Dawson). 

I många fall är subkulturer ofta starkare än andra grupperingar i en organisation, 

professionella kulturer som hör hemma utanför organisationerna är centrala för att 

upprätthålla professionella subkulturer inom organisationer. Sålunda, medan de 
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professionella subkulturerna har konflikter och sammanfaller med varandra, har de olika 

subkulturerna potential att omdirigera och forma organisationen i fråga (Bloor och 

Dawson, 1994). Om en av de konkurrerande subkulturerna skapar en dominans 

gentemot de andra organisationskulturerna, kommer dess intressen att uppfattas som 

legitima och nära identifieras med organisationen. 

3.2.1 Kulturell kännedom 

Sackmann (1992) beskriver fyra typer av kulturell kännedom och dessa är: 

 Dictionary knowledge innefattar vanliga hållna beskrivningar, såsom etiketter, 

uppsättningar av ord eller definitioner som används i en särskild organisation. 

Den hänvisar till situationens ”vad”, dess innehåll, exempelvis vad som ses som 

ett problem eller vad som ses som främjande i en viss organisation.  

 Directory knowledge innefattar vanligen erhållna metoder. Det är kännedom 

om kedjor av händelseförlopp och om relationen mellan orsak och verkan. 

Directory knowledge beskriver ”hur” när det gällande saker och händelser, deras 

process, det vill säga hur specifika problem löses i en given organisation eller 

vad människor ska göra för att bli befordrade.  

Trots skillnader mellan divisioner, framkom kulturell samverkan i Sakmanns 

studie mellan de olika divisionerna när det gäller directory knowledge.  

 Recipe knowledge baseras på bedömningar och den hänvisar till föreskrifter för 

underhåll och förbättring av strategier. Den uttrycker ”borden” och 

rekommenderar vissa åtgärder, hur ett problem ska lösas eller vad en person ska 

göra för att bli befordrad. 

 Axiomatic knowledge är förklaringar av de upplevda slutliga orsakerna till en 

viss händelse. Man kan likna det vid matematikens axiomen på så sätt att de är 

bestämda på förhand och kan inte reduceras ytterligare. Axiomatic knowledge 

handlar om varför saker och ting händer, varför ett specifikt problem uppstår 

eller varför människor blir befordrade i en organisation. 

3.3 Kultur som metafor vs kultur som en variabel 

Smircich (1983), definierar två huvudsakliga perspektiv inom området 

organisationskultur; kultur som variabel och kultur som metafor. 

3.3.1 Kultur som variabel  

Att förstå kultur som en variabel är att förstå den som ett fenomen, som står tillsammans 

med andra variabler i organisationen exempelvis struktur och strategi. Alla variablerna 

har en lika stor plats och fyller en funktion, och kulturen ses som ett resultat av 

mänskligt antagande. Vill organisationen förbättra sin effektivitet ska den först försöka 

greppa kulturen och sedan försöka skapa en anpassning mellan kulturen och de andra 

variablerna i organisationen. Det vill säga ledare för organisationer utgår från att 

kulturen kan användas för att förbättra företagets effektivitet. 
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Även om organisationerna själva är inbäddade i ett bredare kulturellt sammanhang, så 

lägger forskare tyngdpunkten på kulturella kvaliteter som utvecklas inom 

organisationen (Smircich).  

3.3.2 Kultur som metafor 

Det är många teoretiker som påstår att organisationer kan förstås som kulturer (Smircich 

1983). Vid försöket att förstå kulturen som en metafor, innebär det att kulturen är inte 

något organisationen har utan något som organisationen är. Det vill säga de variabler 

som finns i organisationens anses vara uttryck för kulturen.  

Kulturen som en metafor främjar en syn på organisationer i expressiva former, det vill 

säga ett uttryck för det mänskliga medvetandet (Smircich).  Många menar att den 

metaforiska processen, att se en sak i termer av en annan, är en grundläggande aspekt av 

mänskliga tankar, och det är så vi lär känna vår värld (Lakoff & Johnsen 1980). 

3.4   Att ha ”rätt” kultur 

Schein (2004)  skriver att krafterna som skapas i sociala och organisatoriska situationer 

och som härstammar från dess kultur är väldigt kraftfulla. Förstår människor inte dessa 

situationer eller dessa krafter kommer människor bli offer för dem.  

Ledare talar om att utveckla rätt sorts kultur, ”culture of quality” eller ” a culture of 

customers service” enligt Schein, vilket tyder på att kulturen har med särskilda 

värderingar att göra som ledare försöker att implementera i organisationen. Och att det 

underförstått finns ett antagande om att det finns bättre och sämre kulturer och starkare 

och svagare kulturer, och att den ”rätta” kulturen kommer avgöra hur effektiv en 

organisation är. När det kommer till managementlitteratur antyds det ofta att en 

organisation bör ha en kultur för att företaget skall kunna uppnå ett effektivt reslutat, 

och ju starkare kulturen är ju mer effektiv kommer organisationen att vara. Schein har 

hittat vissa reslutat som stödjer denna forskning, det vill säga att vissa kulturer 

samverkar med ekonomin. 

Schein fortsätter dock med att säga att det kan finnas en risk med att säga att det finns 

en ”rätt kultur” för en viss organisation, eller om den är bra eller dåligt, funktionell eller 

inte. Det beror inte endast på kulturen i sig utan beror också på kulturens relation till sin 

omgivning.  

Men det kanske mest intressanta med kulturen är att det är ett fenomen som finns 

”under ytan”, den kan ha en stark påverkan trots att den kan vara osynlig och även 

omedveten i stor utsträckning, (Schein). I den bemärkelsen, är kultur för en grupp det 

som personlighet och karaktär är för en individ. Då blir beteendet som ett resultat, men 

vi kan inte se de underliggande faktorerna som skapar detta beteende. Precis som vår 

personlighet guidar och begränsar vårt beteende, så begränsar en grupps kultur vad 

medlemmarna i den bör och inte bör göra, genom de gemensamma värderingar som 

gruppen har.  

Förstår människor kulturens dynamik, blir människor mindre förvirrade, irriterade eller 

oroade när de stöter på det okända och människors till synes irrationella beteende i 
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organisationer. Vi får därför en djupare förståelse, inte bara för varför de olika 

grupperna eller organisationer kan se så olika ut, utan också varför det kan vara så svårt 

att byta ut dem (Schein, 2004). Bloor och Dawson (1994) menar också att 

organisationskultur är historiskt och socialt konstruerade, holistisk och svårt att ändra. 

Shein (2004 s. 10) skriver ”If we understand culture better we will better understand 

ourselves – better understand the forces acting within us that define who we are, that 

reflect the groups with which we identify and to which we want to belong”. 

Schein menar att vi kan känna igen kulturella skillnader på den etniska eller nationella 

nivån, men blir förvirrade då det kommer till grupp-, organisations-, yrkesmässignivå. 

När ledare försöker ändra underordnades beteende stöter de ofta på en motvillighet, som 

inte tycks ha några egentliga skäl. I sin bok beskriver Schein fyra fall som han jobbat 

med, och ett av dessa var ett företag som ville ha hjälp av honom med att skapa ett 

klimat för innovationer i en organisation som kände att de behövde blir mer flexibla, för 

att kunna bemöta den alltmer dynamiska företagsklimat. Organisationen bestod av 

många olika enheter; geografiska och funktionella grupper. Schein beskriver att han 

efter att ha lärt känna organisationen började se mönster, då kunde han se hur det skedde 

många innovationer på de olika enheterna i företaget, vilken sorts kultur de olika 

enheterna bestod av och vilken kultur som föredrogs. Schein förklarar att när de 

observerade en avdelning verkade de anställda vara mer intresserade av att konkurrera 

med varandra än att få jobbet gjort. Det uppstod också kommunikationsproblem och 

missförstånd mellan gruppmedlemmar, som inte borde uppstå mellan förnuftiga 

människor. 

Kommunikation 

Kommunikation internt i ett företag är nödvändig, följden av att inte kommunicera blir 

att ingen i företaget har någon information och utan information blir det svårt att utföra 

sina arbetsuppgifter (Eriksson, 1999). Kommunikationen är viktig för att ge 

medarbetare och ledning en överblick av vad organisationen sysslar med, för att på så 

sätt kunna utföra det egna arbetet på bästa sätt. Kommunikation är något som dessutom 

ökar motivationen då varje individ ser att det arbete just hon utför är viktigt för 

helheten. Kommunikationen ska också skapa en enhetlig uppfattning om 

organisationens mål och ge goda beslutsunderlag (Eriksson). Vidare kommer 

kommunikationen underlätta samarbete mellan olika enheter i organisationen och göra 

det lättare att delegera ut uppgifter. 

3.4.1 Chefers roll i kommunikationen 

Den moderna informations- och kommunikationsteknik (e-mail, webbsidor på intranät 

osv.) som används i dagens organisationer har gjort att det har blivit lättare att sprida 

budskap och information, något som i sin tur har förändrat chefens roll (Heide, 

Johansson & Simonsson, 2005). Istället för uppgiften att sprida information i en 

organisation blir chefens viktigaste uppdrag, enligt Simonsson (2002), att sålla i 

informationen och förklara den så att den blir kopplad till det dagliga arbetet. Dessutom 

är det viktigt att det skapas en dialog för att det ska skapas mening i de budskap och den 
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information som ständigt förmedlas i en organisation (Heide et al.). Simonsson menar 

dock att många chefer inte vill ta på sig denna nya roll som förädlare och tolkare av 

information utan fortsätter med enbart förmedlan av information. Simonsson (2002) 

anser också att chefer inte tar tillräckligt stor hänsyn till de anställdas referensramar när 

de förmedlar information. Hon menar att organisationer borde gå mot en 

medarbetarorientering, att det borde vara viktigt att lyssna på sina medarbetare och välja 

hur man kommunicerar utifrån det. 

3.5 Två perspektiv på kommunikation 

I västvärlden kan det identifieras två synsätt på kommunikation skriver Carey (2009), 

transmissionssynen och den rituella synen som Falkheimer och Heide (2007, s. 31) i sin 

bok väljer att kalla den ”meningsskapande” synen, och det är också den som kommer att 

användas i uppsatsen fortsättningsvis. Båda synsätten har enligt Carey sitt ursprung i 

religiösa åskådningar; transmissionssynen på så vis att förflyttning i sig kunde ses som 

en gottgörande handling då den till stor del berodde på att man ville skapa sig ett nytt liv 

med frihet att utöva sin religion och sprida kristendomens budskap. Den 

meningsskapande synens religiösa ursprung är måhända mer tydligt, den vill skapa en 

meningsfull värld och en gemenskap mellan dem som delar samma föreställning genom 

ceremonier och riter. 

3.5.1 Transmissionssynsättet 

Transmissionssynen på kommunikation hör till den modernistiska inställningen till 

vetenskapen och präglar allmänt synen på organisationer. Här ses verkligheten som 

objektiv, det vill säga att den antas existera oberoende av sociala aktörer (Simonsson, 

2002). Detta synsätt på kommunikation är enligt Carey den som är ledande i 

västvärlden.   

Enligt transmissionssynsättet förstås kommunikation som en process där en sändare ska 

överföra ett meddelande till en mottagare och processen ses som lyckad om 

informationen har kommit fram utan förvrängningar (Carey). Förvrängningar av 

informationen och andra kommunikationsproblem orsakas av otydlig formulering, dålig 

uppfattningsförmåga hos mottagaren eller otillräckliga kommunikationsmedier 

(Simonsson). 

Skulle mottagaren inte förstå budskapet är det relativt okomplicerat att åtgärda, man kan 

då, enligt transmissionssynsättet på kommunikation använda sig av en av två principer: 

konkretiseringsprincipen eller upprepningsprincipen (Falkheimer & Heide). 

Konkretiseringsprincipen innebär att sändaren skickar mer och exaktare information till 

mottagaren medan upprepningsprincipen syftar till att sändaren upprepar vad hon 

tidigare har sagt tills mottagaren har förstått. 

Kommunikationen ses i transmissionssynsättet, enligt Carey, som ett medel för att 

sprida kunskap och information till människor snabbt över stora och små avstånd. Syftet 

med kommunikationen är att umgås genom överförandet av information och att på olika 

sätt utöva kontroll, exempelvis genom att påverka hur människor agerar.  
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3.5.2 Meningsskapande synsättet 

Den meningsskapande synen på kommunikation tillhör den symboliskt tolkande 

inställningen till vetenskap som också avspeglar sig i synen på kommunikationens roll i 

organisationer (Simonsson, 2002). Här anser man att verkligheten är subjektiv och 

förstås utifrån de ramar människor har bildat i den meningsskapande processen, 

(Falkheimer & Heide 2007). Personer med olika bakgrund har olika ramar och kommer 

tolka verkligheten på olika sätt. 

I den meningsskapande synen har kommunikation som huvudsakligt syfte att skapa en 

delad verklighetsuppfattning (Carey, 2009). När människor kommunicerar med 

varandra försöker de skapa mening i vad som sker och finns (Falkheimer och Heide). 

Meningsskapandet är en process där erfarenheter bildar ramar för tolkning av 

verkligheten såväl som nya situationer och denna process sker i samspelet med andra 

människor. 

Fokus i kommunikationen ligger på hur mottagaren av ett meddelande tolkar och 

sedermera använder informationen och inte på vad sändaren vill förmedla (Simonsson).  

Enligt Simonsson går det inte att förmedla ett budskap som mottagaren tolkar på det sätt 

som är avsett, eftersom alla människor har sin egen referensram för tolkning av 

verkligheten. 

3.6 Organisatorisk kommunikation 

Kommunikation i organisationer, skriver Shockley-Zalabak (2009), är en process som 

skapar och formar händelser. En organisation är ett föränderligt system där 

medarbetarna med gemensamma ansträngningar försöker uppnå mål. Kommunikation 

blir då ett komplext samspel mellan människorna, processen, meddelandena, ändamålet 

och meningen. 

Utifrån detta, skriver Shockley-Zalabak, finns det två infallsvinklar på organisatorisk 

kommunikation som vill förstå organisatorisk kommunikation på olika sätt. Den 

funktionella infallsvinkeln som vill förstå varför kommunikation fungerar, och den 

meningscentrerade infallsvinkeln som vill förstå vad kommunikation är. 

3.6.1 Funktionella infallsvinkeln 

Den funktionella infallsvinkeln på organisatorisk kommunikation ser på 

kommunikationen som meddelanden, vad de gör och hur de rör sig i organisationen. 

Organisationskommunikation är en process där meddelanden har tre funktioner 

(Shockley-Zalabak, 2009): 

 Den organiserande funktionen sätter upp regler, policys och ger information 

om hur arbetet ska utföras. Den förklarar vad som förväntas av organisationens 

medlemmar och bedömer resultatet av utförda arbeten.  

 Relationsfunktionen ger individer i organisationen en tillhörighetskänsla på 

arbetsplatsen och fastställer deras roll i organisationen. Den skapar relationer 

mellan anställda och med chefer. 
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 Förändringsfunktionen hjälper organisationen att anpassa sig till omvärlden. 

Förändringsmeddelanden finns till exempel i den feedback organisationen får 

från omgivningen och i de beslut som tas av individer på olika nivåer i 

organisationen. 

Hur meddelanden rör sig genom en organisation går att se genom att titta på 

kommunikationsnätverk, de medier som används, vilken riktning meddelandena går i 

och den förvrängning av meddelandena som sker (Shockley-Zalabak, 2009). Genom 

meddelanden förmedlar kommunikation information i en organisation. Kommunikation 

skapar relationer och medverkar till individers identifikation av mål och möjligheter och 

är ett redskap i organisationers förändringsprocesser (Shockley-Zalabak).  

3.6.2 Meningscentrerade infallsvinkeln 

Den meningscentrerade infallsvinkeln på kommunikation fokuserar på vad 

kommunikation är, hur den fungerar och varför den fungerar. Den vill förklara hur 

organisatorisk verklighet skapas genom den mänskliga interaktionen (Shockley-

Zalabak). Här ses kommunikation som en process där en delad verklighetsuppfattning 

skapas. Kommunikation och organisation uppfattas som nästan synonyma begrepp, det 

vill säga kommunikation är organisering, beslutsfattande, inflytande och kultur 

(Shockley-Zalabak). 

Dessa fyra delar av organisatorisk kommunikation påverkar och är beroende av 

varandra (Shockley-Zalabak). Vilka personer som är inflytelserika, hur de försöker 

påverka andra och hur en organisations medlemmar bemöter detta, bidrar till 

organisering och beslutsfattande. Kommunikation genom vilken inflytande utövas är 

också en del av skapandet av en organisations medlemmars delade verklighet och vanor 

som även kan kallas organisationskultur (Shockley-Zalabak). 

3.7 Sammanfattning 

Kulturen i en organisation avgör hur organisationen uppfattas av sina medlemmar och 

skapar en gemenskap mellan medlemmarna skriver Stepstone och Currie (2008). Enligt 

Hofstede et al. (2011) är det är dock möjligt att det i större organisationer finns flera 

nivåer av kulturen, så kallade subkulturer. Dessa kulturer är inte alltid i harmoni med 

varandra vilket kan skapa svårigheter bland annat för kommunikationen i en 

organisation (Hofstede et al.). 

Kommunikationsprocessen är ständigt pågående och föränderlig; och med denna 

utgångspunkt, menar Shockley-Zalabak (2009), är kommunikation i en organisation 

beroende på kulturen. Detta leder till att de delade verklighetsuppfattningar som finns i 

en organisation speglas av det ständiga informationsutbytet och är ett resultat av tidigare 

informationsutbyte. 

Utgår vi från det som Shockley-Zalabak skriver, att kommunikationen är beroende på 

kulturen, kan man sätta de synsätt på kommunikation som Carey (2009) skriver om i ett 

kulturellt perspektiv. Eftersom båda synsätten härstammar ur religiösa åskådningar, 

vilket är ett slag av kultur eftersom människor med samma religiösa åskådning tenderar 
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att till stor del ha samma grundläggande värderingar och verklighetsuppfattningar, kan 

man säga att kommunikationssynsätten härstammar ur olika kulturer. 

Hur människor ser på kommunikation är alltså kopplat till deras kultur (Carey, 2009). 

Det som Carey skriver, att transmissionssynsättet är det ledande i västvärlden beror 

således till viss del på den kultur som finns i västvärlden. Detta gäller enligt Shockley-

Zalabak (2009) också för organisatorisk kommunikation och kultur. 



 

17 
 

4 Undersökningsresultat 

Nedan presenteras resultatet av de intervjuer som genomförts, några teman har valts ut 

för att lyfta fram kommunikation och organisationskultur i den undersökta 

organisationen. De rubriker som valts är teman som det skapades mycket diskussion 

kring under intervjuerna och som ger en bild av kommunikation och kultur i 

organisationen. 

4.1 Yrke och uppdrag 

4.1.1 Skoldirektör 

Vid intervjun med Skoldirektören
1
 ombads hon beskriva vad hennes arbete går ut på, 

vilka arbetsuppgifter hon har, samt vilka skyldigheter hon har gentemot eleverna.  

Enligt henne så är hennes arbetsuppgifter att leda BUF utifrån statliga och kommunala 

riktlinjer, men även att verka som ett stöd för koncernen, det vill säga hela regionens 

framtid och utveckling. 

Skoldirektören beskriver BUF som en föränderlig arbetsplats, som är starkt kopplad till 

statliga styrdokument och befinner sig därför i en starkt föränderlig situation, de 

påverkas mycket av den statliga regleringen. Hon arbetar på en arbetsplats där hon 

måste samarbeta frekvent med kommunpolitiker, och måste hela tiden ha en balans 

mellan det kommunala styret och de statliga. Det är kommunen som förser BUF med 

resurser och samtidigt måste Skoldirektören kunna förklara för politikerna vad det 

statliga uppdraget är. Det är en balansgång. 

Grunden till varför hon jobbar inom BUF är för att hon i grunden är förskollärare och 

har jobbat med det i flera år, men även för att hon vill arbeta med barn och kunna 

påverka för att göra skillnad för dem. Hon ser sitt jobb som betydelsefullt eftersom det 

är i barnens utveckling som människans framtid ligger, och det är viktig att BUF tar sitt 

ansvar när det gäller barns utveckling: 

Skoldirektören tycker att det är viktigt att det finns en respekt på alla nivåer för barn och 

ungas utveckling och framtid. Enligt henne så är det hennes ansvar att implementera 

dessa värderingar till resten av organisationen. Då Skoldirektören kommunicerar nedåt 

och utåt i organisationen försöker hon alltid se till att berätta vilka drivkrafter hon har 

eftersom det är något hon vill ska genomsyra hela organisationen. Själv säger hon: 

                                            
1
 Skoldirektör, intervju 20 april 2012. 

Mina drivkrafter är möjligheten att kunna påverka men också att få utveckla och 

utvecklas. Med att utveckla och utvecklas menar jag i samverkan med andra, det är inte 

jag själv som gör det här utan det är hela tiden ett samspel. En annan anledning till att 

jag har sökt det här jobbet det är att jag ser den här verksamheten ur ett 

samhällsperspektiv, att skolan och verksamhet för barn och unga är en väldigt viktig 

verksamhet, det påverkar samhället eftersom det handlar om barns utveckling och 

lärande och det är väldigt viktigt.  
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Skoldirektören betonar att alla barn har stora möjligheter, det är de vuxna runt omkring 

som måste ”elda på” och försöka få dem att gå så lång som de bara kan. Men för att 

lyckas med det måste vuxna se till sig själva, lära sig nytt, våga prova nytt, utvärdera 

och göra bedömningar av det resultat som fåtts. 

4.1.2 Rektorsnivå 

Båda rektorerna har en lärarutbildning, men endast Rektor 1
2
 har tidigare arbetat som 

lärare i ett flertal år. Rektor 2
3
 däremot har inte jobbat som lärare, utan har istället varit 

distriktschef för södra Gotland i några år, innan hade tillträdde som rektor. Rektor 2 

anser att hans uppgift som rektor är att vara en ledare för en lärande organisation. Han 

jobbar tillsammans med lärarna för att hjälpa och motivera barn och ungdomar att 

uppnå sina mål, att de ska klara av skolan, men även livet. Rektor 1 har en liknande syn 

på skolan, alltså att skolans uppgift är att ge barn och unga de kunskaper som de 

behöver, men han anser också att skolan ska uppfostra barn och ungdomar genom sitt 

arbete. 

Innan rektorernas tillträde sina nuvarande befattningar hade de båda en bild om vad 

deras arbete skulle innefatta. Rektor 1 tycker också att hans arbete blev ungefär vad han 

föreställde sig att det skulle vara. Dock så finns det saker som ändras med tiden, Rektor 

1 ger medarbetarsamtal som ett exempel på det, vilket inte fanns när han började arbeta 

utan något som har implementerats i organisationen på senare år. Rektor 2 håller med 

om att arbetet har förändrats sedan han tillträdde som rektor, men att när han började 

arbeta var jobbet i stort sätt som han föreställt sig. Han berättar också att han tillträdde 

under en omorganisation vilket gjorde att de arbetsuppgifter han skulle ha var något 

som klarnade med tiden. Rektor 2 påpekar också att BUF har förändrats en hel del 

genom åren som han befunnit sig i organisationen, han ger politiken som ett exempel, 

när den ändras måste också skolorna ändras. 

4.1.3 Lärarnivå 

Både lärare och rektorer är överens om att deras arbete i grunden handlar om barn och 

ungdomar, att dessa ska få så mycket kunskap som möjligt för att de ska klara de 

uppsatta målen som skolan kräver. Genomgående får man känslan av att det är i barnen 

vår framtid ligger, samtliga tillfrågade vill inspirera barn och unga att utvecklas. 

När det kommer till frågan om jobbet var som de tänkt sig skiljer sig svaren något. 

Lärare 2
4
 tycker det var ungefär som han hade föreställt sig, dock så tycker han att 

lärarutbildningen inte gav honom kunskaper om barnens olika livssituationer och 

eventuella problem.  

                                            
2
 Rektor på Skola 1, intervju 2 maj 2012. 

3
 Rektor på Skola 2, intervju 4 maj 2012. 

4
 Lärare på Skola 2, intervju 2 maj 2012. 

Mitt fokus är hela tiden det [mot barnen och ungdomarna] och det är något jag försöker 

implementera i hela organisationen, så jag använder i stort sett varje tillfälle när jag 

träffar större grupper till att påtala att vårt huvuduppdrag handlar om barn och unga. För 

mig är det väldigt viktigt. 
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Lärare 1
5
 anser inte att arbetet blev som hon förväntade sig, hon tycker att arbetet 

handlar mycket om att ha ”ryggen fri”, när det gäller på elevsamtal och undervisning, 

för att ingen ska kunna komma senare och påpeka att skolan inte gjort allt för sina 

elever. För att kunna ”hålla ryggen fri” som hon säger krävs det många timmars arbete 

med det administrativa. Lärare 1 tycker att hon jobbar mer det administrativa, än vad 

hon arbetare med barnen. Hon tror att om lärare hade fått ägna sig mer åt eleverna och 

deras lärande så hade fler elever klarat skolan bättre. När det gäller det administrativa 

arbetet så håller Lärare 2 med om att det handlar mycket om att visa att skolan har gjort 

allt för eleven.  

4.2 Organisationskultur 

4.2.1 Barn- och ungdomsförvaltningen 

Skoldirektören anser att relationen mellan henne och hennes medarbetare är bra, det 

finns en tydlig organisationsstruktur, och det är även någonting hon arbetar 

kontinuerligt med. Trots att hon upplever att relationen i grunden är god så finns det 

”spänningar” mellan olika nivåer i organisationen, men det är något som inte 

nödvändigtvis måste vara negativt, utan det kan medför en seriös relation mellan 

parterna och konstaterar att: 

Innan Skoldirektören blev skoldirektör har hon arbetat på olika chefspositioner, och 

därför visste hon ungefär vad hon gav sig in på när hon sökte tjänsten, och senare också 

fick den. Skoldirektören visste att det skulle ligga mycket ansvar på henne, delvis på 

grund av att hon som skoldirektör är högst upp i organisationen och har den position 

som ligger närmast politiken, men givetvis också gentemot sina underordnade. Innan 

tillträdet som skoldirektör hade hon en föraning om vad arbetet skulle gå ut på, dock så 

var det mer kontakt med media än vad hon först hade trott, hon är organisationens 

ansikte utåt. 

4.2.2 De båda skolorna 

När det båda rektorerna ombads att förklara hur deras skolor är som arbetsplats, hur 

kulturen och relationen är mellan medarbetare och dem själva så skiljer sig svaren 

något. Rektor 1 betraktar sin arbetsplats på Skola 1 som god, alla medarbetare känner 

sig väl mottagna, och han upplever att det finns en öppen stämning mellan honom själv 

och hans kollegor men också till eleverna. 

Rektor 2 å andra sidan tycker att det handlar mycket om ledningens agerande, han säger 

att ”Det handlar ju också om hur ledningen fungerar, det börjar ju med skoldirektören, 

                                            
5
 Lärare på Skola1, intervju 2 maj 2012. 

Det är ju alltid så att det finns spänningar mellan olika nivåer och det är ju något man 

måste vara medveten om när man har ett sådant här arbete det är inbyggt i systemet att 

det finns en spänning mellan olika nivåer, det är dock inte alltid någonting som är 

negativt. Relationen och arbetet är professionellt, den blir då i regel mindre personlig. 

Min upplevelse är att det är en professionell organisation där man vet vad man har för 

uppdrag. Relationerna baseras på det.  
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hon ska ju sätta sitt fotavtryck i organisationen. Hur det sedan fungerar tillsammans 

med för- och grundskolecheferna fortplantas ju ut i organisationen, det är en 

kedjereaktion.” 

Rektor 2 påpekar dock att skoldirektören inte arbetat på sin position så länge, men han 

upplever att andan är god, även om det alltid finns de som inte känner sig tillfreds med 

sin situation men det är ibland svårt att komma ifrån konstaterar han.  

Lärare 1 tycker relationen mellan skolledning, medarbetare och elever är bra. Hon anser 

sig ha en ledning som lyssnar. Lärare 2 anser sig också ha en god relation till sina 

medarbetare, de tillåts ha olika åsikter men kan ändå resonera med varandra med 

ömsesidigt respekt för människors olika värderingar. Han berättar också att Rektor 2 

alltid finns tillgänglig för kommunikation, att det alltid går att komma och prata med 

honom, något han menar kan vara både bra och dåligt. Det är bra att man alltid kan få 

tag på honom och att han finns tillgänglig för diskussion men det kan även bli för 

mycket kommunikation som kanske inte alltid behövs.  

Till skillnad från ovan nämnda, så upplever Rektor 2 idag att relationen mellan 

medarbetarna är god, men att hitta och upprätthålla en god och tillfredställande relation 

mellan alla medarbetare är inte smärtfritt. För vad det än gäller finns det alltid några 

som inte känner sig helt tillfreds med sin situation, med det är ibland svårt att komma 

ifrån fortsätter Rektor 2. I relationen uppåt mot BUF finns det dock vissa spänningar 

som kan vara något negativa. 

4.3 När en policy implementeras 

När en ny policy ska börja gälla, berättar Skoldirektören, börjar hon med att själv sätta 

sig in i dokumentet för att sedan diskutera den med sin ledningsgrupp och ta fram en 

tidsplan för implementeringen. Efter det, säger hon, handlar det om att ge olika 

medarbetare uppdrag inom ramen för policyn och planen. Information om den nya 

policyn skulle ges via konferenser och policydokumentet skulle skickas ut. 

Skoldirektören menar att det är viktigt att nya riktlinjer kommer och är förankrade 

uppifrån för att få genomslag. Hon säger själv att ”Då [vid ett möte] är det viktigt att det 

är jag som går in och säger att ’nu vi har fått den här policyn och det kommer att 

innebära bland annat de här sakerna’ så att man känner att det är förankrat uppifrån”. 

Dessutom ska det alltid finnas en viss uppföljning av den policy som implementeras; för 

just likabehandlingspolicyn görs det bland annat med enkäter för både elever och 

medarbetare men också genom skolinspektionen.  

Båda rektorerna berättar att vid implementeringen av likabehandlingspolicyn bildades 

en arbetsgrupp på skolan som arbetade med framtagandet av en likabehandlingsplan
6
. 

När planen sedan är klar ska den implementeras, då är det viktigt att alla tar till sig av 

policyn och att den förankras menar Rektor 2. Enligt Rektor 1 är det också viktigt 

skapas en dialog kring planen och att alla har samma syn på den, lärarna ska vara en 

enad front och inte förmedla olika budskap till eleverna: 

                                            
6
 Likabehandlingspolicyn slår fast att alla skolor i Sverige ska ha en likabehandlingsplan och ger ett ramverk 

för hur en sådan ska utformas. Likabehandlingsplanen tas fram och revideras årligen på skolorna. 
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För att alla ska få en överrensstämmande syn på planen och för att skapa en dialog, hålls 

möten med lärarna där policyn diskuteras, dessutom skickas dokumentet med planen ut 

till alla (Rektor 1), för att dokumentet ska vara tillgängligt för alla och för att det ska 

finnas dokumentation att gå tillbaka till. Men det är också viktigt att det är tillgängligt 

på andra sätt, Rektor 2 säger till exempel att ”slutdokumentet ska ju kunna läsas och 

förstås av alla” och Skoldirektören menar att ”det måste vara begripligt” hon säger 

också att ”det är viktigt att det man ska förmedla är förståligt och tillgängligt”. Samtliga 

respondenter är överens om att planen inte bara ska vara ett ”fint dokument som står på 

en hylla” och tas fram och visas för skolinspektionen, det ska vara ett levande dokument 

som det arbetas med kontinuerligt, Skoldirektören säger att ”det räcker inte att man har 

en policy på pappret där man beskriver att den ska finnas utan det viktiga är hur man 

efterlever den …” 

Det kontinuerliga arbetet utåt mot eleverna är det lärarna som står för, Lärare 1 berättar 

att när det gäller likabehandlingsplanen arbetar alla klasser med den två gånger per 

termin, då är det heldagar och det olika klasserna arbetar genom olika övningar och 

diskussioner med tema likabehandling. Båda lärarna menar att likabehandling 

genomsyrar allt deras arbete ut mot elever. Lärare 2 berättar att det är något som även 

står i läroplanens värdegrund, och den är dagligen med i undervisningen. Han anser att 

ett av de viktigaste uppdragen som lärare är att lära eleverna att ”bli en medborgare i det 

här samhället, en god medborgare” och förklarar att med det menar han en medborgare 

som tar ansvar för sina handlingar och som kan skaffa sig de kunskaper hon behöver för 

att till exempel få ett arbete. 

Men implementeringen handlar inte bara om att arbeta med planen mot eleverna, 

”likabehandlingspolicyn eller likabehandlingsplanen ska ju vara förankrad både hos 

rektorer och lärare men även elever och föräldrar” (Skoldirektören). Det är viktigt att 

även föräldrar är delaktiga och vet vad som gäller, Lärare 2 berättar att det informeras 

på föräldramöten men även är mycket mailkontakt med föräldrar. 

4.4 Kommunikation mellan olika nivåer i organisationen 

När information ska kommuniceras ut i organisationen finns det ett antal media att 

använda sig av. Beroende på vad som ska kommuniceras används olika media 

(Skoldirektören). Media som används är exempelvis konferenser och möten och det 

skickas många mail. Rektor 2 berättar att det till exempel hålls rektorskonferens en gång 

i månaden. Skoldirektören Säger att vilket medium hon använder beror på den 

information som ska spridas, kommunikation sker via e-mail till exempel när det ska 

skickas ut information till alla medarbetare (chefer, rektor, lärare) i enheten. Möten och 

Om jag har en tanke hur det ska vara, så vill jag ju att lärarna ska tänka likadant, att det 

sen, när vi når ner till eleverna, är den tanken jag har haft som lärarna överför till 

eleverna. Det är viktigt att det är en skola, att inte vissa elever och lärare tycker si och 

andra så. Jag tror det är väldigt viktigt att alla har samma syn på saker och ting, för 

eleverna har ju olika lärare … [det är viktigt] att eleverna känner igen sig, att det är så 

här vi tänker på Skola 1. 
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konferenser används ofta till mer komplexa ärenden, som vid förmedlan av en ny 

policy, även om den informationen också skickas ut via mail. 

Skoldirektören berättar att när hon kommunicerar utåt i organisationen försöker hon 

alltid att komma tillbaka till de värden hon vill ska genomsyra organisationen ”jag ser 

det som mitt uppdrag” säger hon och syftar till kommunikationen av värden. Men 

Skoldirektören menar att det inte bara handlar om kommunikation av information eller 

värden, hon säger att ”… När jag sitter i ledningsgruppen försöker jag förmedla ett 

arbetssätt. I det sätt jag arbetar med ledningsgruppen vill jag förmedla hur man kan 

jobba vidare …”. Det är något som Rektor 2 håller med om, han säger att hur det 

fungerar i ledningen mellan chefer på barn och ungdomsförvaltningen fortplantas ut i 

organisationen. Det är en kedjereaktion, berättar han, och det avspeglas i resten av 

organisationen. 

När vi intervjuar Rektor 1 berättar han att kontakt mellan rektor och BUF sker nästan 

dagligen och då framför allt via mail. Han menar dock att informationsflödet kan bli för 

mycket ibland, information kan ibland komma flera gånger och all information är inte 

alltid relevant för alla som får den. Han menar att det tar mycket tid att sålla i 

informationen, tid som skulle kunna användas till annat. Att det man får mycket 

information är något som Rektor 2 håller med om, han pratar bland annat om att det 

kommer mycket reklam om till exempel skolmaterial som det bara tar tid att sålla bort. 

Rektor 1 menar att om all information som skickas ut kom genom en person skulle han 

kunna använda sin tid mer effektivt och han berättar att när han själv ska sprida 

information försöker han se till att det bara är den information som behövs och inte så 

mycket ”överskottsinformation”. 

När det gäller kommunikationen mellan rektor och lärare, berättar båda respondenterna 

på Skola 1, sker den till stor del genom möten, lärarna på Skola 1 är uppdelade i tre 

enheter med en enhetsledare i varje. Enhetsledarna och skolans ledning träffas en gång i 

veckan och sedan är det enhetsledarnas ansvar att vidarebefordra information till 

enheterna. De har även andra former av möten, däribland infomöten och 

ämneskonferenser Rektor 1 berättar att det som tas muntligt oftast även skickas ut i 

skriftlig form, det finns dock viss information som bara tas muntligt, det gäller 

framförallt lite känsligare information som till exempel elevvårdsärenden. 

Rektor 2 berättar om ett liknande system för att sprida information till lärare, där 

ledningen har möten med samordnare (enhetsledare) som sedan blir språkröret ut i 

verksamheten. Större delen av kommunikationen sker muntligt, berättar båda på Skola 

2. Anledningen till det är att det skapas en dialog och det går att diskutera olika frågor, 

dock kan mer grundläggande information skickas ut skriftligt, antingen via mail eller 

som en lapp som läggs i personalens fack. Lärare 2 menar att framförallt mellan lärare 

är det mycket personlig kontakt, via möten och att man springer på varandra i 

korridoren. Kommunikationen är väldigt rak säger han men han menar också att den 

ibland kan vara otydlig ”Jaha var det, det vi bestämde kan det ju komma sen dagen 

efter, så den är ju inte komplett och fullständig.” (Lärare 2). 
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4.5 Kommunikationens funktion 

När vi ställer frågan om vilken funktion kommunikation har i organisationen svarar 

Skoldirektören: 

Skoldirektören menar att funktionen kan vara att förankra saker eller att få synpunkter 

på olika sätt. Hon säger också att något som är viktigt när man kommunicerar är att få 

återkoppling så att man ser om det når hela vägen ut i organisationen. Hon berättar 

också att oftast får hon något svar på det som skickas ut, även om inte alla svarar varje 

gång. Det kan också komma återkoppling vid senare tillfällen när hon träffar 

medarbetare i olika sammanhang. 

Enligt både rektorer och lärare är kommunikationen ”otroligt viktig” bland annat för att 

sprida information men den ska också skapa en samförståelse, så att alla lärare och 

personalen på skolan förmedlar samma värden och information till eleverna. 

Kommunikationen är till för att sprida information och för att skapa en gemensam 

förståelse för informationen menar både rektorer och lärare. 

4.6 Sammanfattning 

Genomgående handlar det om att implementera policyn till alla led i organisationen, för 

att det ska kunna göras måste de olika leden har samma värderingar och normer om vad 

som är viktigt. För att medarbetarna i organisation ska vilja ta till sig skolväsendets 

normer och värderingar för att sedan kunna genomföra en policy är det viktigt är det är 

förankrat uppifrån, att det på den näst högsta nivå, (dvs under politikerna), arbetas 

igenom vad det är som gäller och sedan för det vidare nedåt till övriga medarbetare på 

ett förståligt sätt, gärna med konkreta exempel så man kan ta till sig det. Det är också 

viktigt skapas en diskussion kring likabehandlingsplanen och att alla har samma syn på 

den, lärarna ska verka som en enad front och förmedla ut samma budskap till eleverna, 

men också ut till föräldrarna. Det ska vara ett levande dokument som alla i 

organisationen arbetar kontinuerligt med.  

Förmedlandet av ett gemensamt budskap för organisationen, är genomgående centralt, 

och det är något som genomsyrar hela organisationen och som kan ses som ett uttryck 

för kulturen. Genom feedback från sina medarbetare kan skoldirektören få reda på om 

budskapet har nått ända ut eller inte. Feedback i detta fall blir då betydande, för på så 

sätt kan högsta ledning få reda på vad som medarbetarna tycker är mindre bra och vad 

som det anser borde ändras. Vilket förhoppningsvis leder till en starkare och mer 

sammanbunden organisation. 

Relationen mellan kollegorna på varje led ansågs fungera bra, dock så kunde det skilja 

sig i hur respondenterna såg på kommunikation, kultur och vad som var bra och dåligt 

mellan de olika leden. Hösta ledning föredrog att ha en organisation med en tydlig 

Det kan vara att man måste informera om något, det kan också vara så att jag vill ha en 

dialog kring en fråga, jag vill få in svar. Det kan vara en uppmaning eller att jag vill 

skapa en delaktighet kring en fråga. Men för mig handlar kommunikationen om att man 

vill sprida ett budskap. 
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organisationsstruktur, men på de underliggande leden föredrogs det en mer personlig 

och öppen relation. 
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5 Analys 

5.1 Kulturskillnad 

Precis som Sackmann (1992) skriver kan man inom skolan se en enhetlig eller homogen 

kultur som finns i hela organisationen. På alla nivåer där intervjuer genomfördes, lyfte 

respondenterna fram att deras yrken alltid är inriktade mot barnen och ungdomarna, och 

att det är där deras huvudfokus ligger. Deras uppdrag är att ge barn och ungdomar en 

bra utbildning och en god start i livet. Skolan ska ge eleverna kunskaper inte bara i de 

ämnen som eleverna studerar, utan även forma dem till goda medborgare, som enligt 

Lärare 2 är medborgare som tar ansvar för sina handlingar och som kan skaffa sig de 

kunskaper de behöver. På alla nivåer vill man skapa en trygg miljö där barn och 

ungdomar kan växa och utvecklas. Det finns en tydlig gemensam uppfattning hur all 

verksamhet hela tiden ska vara för barnens och ungdomarnas bästa, arbetsprocessen är 

alltid kopplad till detta vilket stämmer bra överens med det Sackmann skriver om den 

”directory kowledge” som var den gemensamma faktorn i den organisationskultur som 

hon studerade. 

Det går även att urskilja subkulturer även om det finns saker som genomsyrar hela 

organisationen. På respektive skola kunde man urskilja olika tankesätt, rektorerna och 

lärarna på de olika skolorna beskrev sina arbeten och roller på olika sätt även om det 

fanns många gemensamma nämnare. Det som skiljer skolornas kulturer från varandra är 

framförallt hur kommunikationen fungerade. På Skola 2 var kommunikation ansikte-

mot-ansikte vanligast medan den på Skola 1 fanns en större blandning av vilket 

kommunikationsmedia som används beroende på vilken typ av information som skulle 

kommuniceras. Något annat som också var tydligt var att det fanns en större 

sammanhållning mellan personal på Skola 1 än på Skola 2, något som kan bero på att 

Skola 2 har alla grundskoleklasser från förskola till nionde klass medan Skola 1 är en 

högstadieskola.  

Man kunde också urskilja en professionell subkultur kring det yrke man har, som Bloor 

& Dawson (1994) skriver om. På skolorna, där man har direktkontakten mot eleverna 

handlar arbetet om att implementera de riktlinjer och policys som finns i det dagliga 

arbetet. Rektorer och lärare är eniga om att relationerna mellan kollegor och även 

mellan medarbetare och ledning är goda, det finns en öppen stämning och relationerna 

är av en både personlig och professionell art. Lärarnas viktigaste del av arbetet är 

arbetet med eleverna, dvs. att kunna ge alla elever den hjälp de behöver oavsett vilka 

förutsättningar eleven har. I dagens skola går dock en stor del av tiden till administrativt 

arbete för att som Lärare 1 sa ”hålla ryggen fri. Att lärareyrket nästan lagt allt sitt fokus 

mot det administrativa, istället för att lägga sitt fokus på barn och ungdomars lärande, 

som de båda lärarna skulle vilja. 

Skoldirektören berättade för oss att det finns en tydlig organisationsstruktur, det 

relationer som finns är professionella, alla vet vad deras uppdrag är och att det är det 

som relationerna baseras på. Arbetet för barnen och ungdomarna görs genom att hela 
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tiden kommunicera de värden som man vill ska genomsyra organisationen, och att det 

finns en respekt för barns utvecklig på alla nivåer. Det är upp till skoldirektören att 

dessa värderingar kommer ut till alla led, och att alla nivåer i organisationen hjälps åt att 

förankra dem, känslan att det är förankrat uppifrån är viktigt för både lärare och 

rektorer, annars finns det risk för att implementeringen misslyckas. Når inte värderingar 

och normer om vad skolan ska göra, och hur de ska göra det ut till alla nivåer, kan det 

uppstå ”grupperingar” så kallade subkulturer på varje enskild skola, och en subkultur 

ses ofta som en starkare grupp enligt Bloor och Dawson (1994).  

Skulle det bli så att varje skolan blir en subkultur med samma värderingar och åsikter 

om hur barns lärande ska ske, men som inte överensstämmer med vilka värderingar som 

högsta ledningen har, kan problem mellan leden uppstå. Så det är BUFs uppdrag att se 

till att de riktlinjer och policys som finns efterlevs för att säkra kvalitén på den 

utbildning som barn och unga får. För att lyckas med det måste ”alla vara med”, 

uppfattningen om att barnen och deras kunskap ligger i fokus fick man i alla intervjuer, 

det som skiljde sig var på vilket sätt man skulle ge barn all kunskap som de kan tänkas 

behöva. Och det kan ses som den övergripande kulturen för skolväsendet. 

5.2 Organisationskulturens definition 

Att använda begreppet kultur för att beskriva den mentala mjukvaran som är gemensam 

för människorna i en organisation är enligt Hofstede et al. (2011) ett behändigt sätt att 

åter popularisera dessa sociologiska uppfattningar. Stepstone och Currie (2008) å andra 

sidan definierar organisationskultur som en gemensam förståelse, delade åsikter, 

minnen, värderingar, attityder och definitioner som individer i en organisation lärt sig 

över tiden. Vad som avgör förväntningar på beteende som lärs ut till nya individer som 

ska socialiseras in i organisationen. I BUF har alla samma värderingar, och det är 

barnen i första hand, samma fokus finns i alla led. Denna åsikt eller värdering är inget 

som har bestämts uppifrån och sedan implementerats, utan det känns som den har 

funnits i skolväsendet länge, något som tillhör läraryrket, något som är en del av dess 

kultur, alltså att människor bör ha barnen i fokus annars har de inte i organisationen att 

göra. Smircich (1983)  antyder att kulturen inte är något organisationen har utan något 

som organisationen är, det vill säga en metafor. Men att se kulturen som en variabel är 

att se den som lika viktig eller oviktigt som andra variabler i en organisation. När det 

kommer till skolväsendet får respondenterna en känsla utav att kommunikationen är ett 

uttryck för kulturen, det vill säga en metafor, och inte som en variabel.   

I arbetet med managementlitteraturen upptäcktes olika definitioner av kulturen, men det 

ledande begreppet kan innehålla läror, föreställningar eller grundläggande antaganden, 

kan se som en uppsättning grundläggande värderingar enligt Sackmann, (1992). 

Macintosch och Doherty, (2010) redovisade effekterna av organisationskultur, 

individens inställning och beteende, men också organisationens övergripande resultat är 

det som gör fenomenet företagskultur ett attraktivt område att studera.  
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5.3 Det individuella valet 

Valet av organisation sker ofta av individen själv, genom dess egen vilja, till skillnad 

från den nationella kulturen enligt referens. Visst kan människor välja sin egen 

arbetskultur med det är nog ändå relativt ofta som individer arbetar på arbetsplatser där 

de inte delar organisationens uppfattning. Men efter intervjuerna uppstod ändå 

uppfattningen om att valet av organisation också sker genom slumpen, det kan bero på 

var en människa är i livet, hur den ser på sker och ting och vad den vill uppnå med sitt 

liv, och vad som är viktigt för henne, precis som det varit för några av respondenterna. 

Några har genom en slump hamnat i skolverksamheten genom sitt intresse för barn. Är 

det barn och unga som är viktig i livet så är risken stor att människor väljer att arbeta 

med det. Även om personer inte är medvetna om de grundläggande faktorerna till valet 

av organisation, finns det ofta många liknande värderingar hos de människor som finns i 

en organisation.  

Organisationskulturen är något som en människa enligt Hofstede et al. (2011) endast 

befinner sig i på arbetet, och när man kommer hem befinner man sig i en annan, de 

anser att den kultur som individen befinner sig i på arbetet kommer denne också en dag 

att lämna. Dessa uppfattningar kan tolkas på två sätt, människor beter sig sällan exakt 

likadant på jobbet som hemma, detta kan dels vara på grund av att kulturen eller de 

tankar och värderingar som accepteras på jobbet inte helt överensstämmer med en 

individs personliga åsikter. Men att man ändå accepterar de uppfattningar som 

organisationen står för, då individen i fråga befinner sig på arbetsplatsen.  

Detta beror kanske på att organisationen ska verka som en enad front, som utåt strävar 

efter samma mål och riktning, det vill säga organisationskulturen ska ge identitet, ge ett 

gemensamt åtagande, bygger stabila sociala system och tillåta människor att förstå 

organisationen enligt Stepstone och Currie, (2008). Dock kan det vara mer splittrat i den 

”inre” organisationen, det vill säga mellan de människor som arbetar inom samma 

organisation, det kan skapas små grupperingar av människor som har många saker 

gemensamt, delar samma åsikter och värderingar när det kommer till arbete och/eller 

livet i allmänhet. Människor har inom sig ett mönster av tankar, känslor och olika sätt 

att agera som lärts in från barndomen, då vi är som mest påverkbara för inlärning och 

anpassning till omgivningen. När en människa har lärt sig att agera på ett visst sätt, 

måste hon glömma det inlärda innan hon ska lära sig någonting som skiljer sig från det 

som individen lärt sig från ung ålder. På grund av detta söker individer sig vanligen till 

andra människor som delar samma åsikter och normer som den själv, för att känna 

trygghet och stöd från andra.  

Dessa grupperingar kan kallas subkulturer, dessa ”mindre” kulturer i en större 

organisation är ofta starkare en organisationens övergripande kultur, i och med att de 

människor som befinner sig i en subkultur har många gemensamma åsikter och 

värderingar som gör gruppen stark. Bloor och Dawson (1994) skriver att professionella 

subkulturer kan fungera som formgivare av organisationskulturen, i och med att 

subkulturen ofta i regel är väldigt stark så kan den påverka resten av organisation både 

positiv eller negativt. Det som kan vara positivt med en subkultur är om dess åsikter 
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formar resten av organisationen på ett bra sätt, kommer med bra synpunkter som kan 

hjälpa ledningen att få en mer hållsam organisation, det negativa kan vara att 

subkulturen ”kör sitt eget race”, människorna i den har kanske mer extrema åsikter än 

andra människor i organisationen och struntar därför mer eller mindre i vilka direktiv 

som finns och gör som de vill. Vilket i sin tur medför att organisationen blir mer 

splittrad. 

Kulturen påverkar hur ett företag fungerar när det kommer till kommunikation, i en 

organisation kan det var mer accepterat att kommunicera på ett sätt, medan i en annan så 

kanske det är oacceptabelt. När det kommer till hur skolväsendet kommunicerar fanns 

det olika typer av media som användes beroende på vad som skulle förmedlas ut till de 

olika leden, större och mer komplexa ämnen som likabehandlingsplanen diskuteras och 

gås igenom noggrant innan en implementering påbörjas. Medan i andra ”mindre” viktig 

information mailas ut. Vad som påverkar valet av hur människor i organisationen 

kommunicerar, har att göra med vilka underliggande åsikter och värderingar, det vill 

säga kulturen, som organisationen har. Människor har ofta olika åsikter om hur saker 

ska hanteras, det har att göra med vilka värderingar dem växt upp med, vad som dem 

lärt sig är rätt och fel. Om det är så att en människas värderingar inte harmonierar med 

andra så kan det vara svårt att förutse hur den personen kommer att bete sig i en ny 

situation (Hofstede et al. 2011). 

5.4 Kulturella lager 

Då en individ ska socialiseras in i en organisation är det ofta så att denne måste anpassa 

sig till organisationen moraliska cirklar, och vanligen är det inte bara en cirkel utan 

många olika typer av kulturella cirklar. Oftast tillhör en människa flera olika cirklar 

eller grupperingar på samma gång, varje cirkel motsvarar olika nivåer av kultur 

(Hofstede et al.) precis som en rektor måste göra, hon måste anpassa sig den kultur som 

finns på skolan men även den kultur som finns på högsta ledning. Därför kan det vara 

svårt för en ny individ i en organisation att ”komma tillrätta” i alla dessa kulturella 

cirklar, just för att det finns olika nivåer inom organisationen och/eller avdelningen. 

Skoldirektören tycker relationen mellan henne och hennes medarbetare är bra, det finns 

en tydlig organisationsstruktur, och det är något som är positivt. Dock så finns de ändå 

”spänningar” mellan olika nivåer i organisationen relationen. Hennes syn på att det ska 

finnas en tydlig organisationsstruktur, är hennes grundläggande värderingar och åsikter 

om hur en organisation ska se ut. Det ska finnas ”spänningar” mellan leden, för det gör 

relationen mellan medarbetare mer professionell. Hennes syn på organisationen, även 

fast den ligger under ytan påverkar hela organisationen precis som Schein (2004) 

antyder.  

Anpassningen till de olika nivåerna kan bli problematiskt om de skiljer sig markant från 

varandra, ett kulturellt utryck kan vara hur de olika cirklarna/lagren kommunicerar. I 

BUF kan det bli svårt då skoldirektören kommer med direktiv till berörda rektorer, och 

som sedan ska föra det vidare till ”sina” lärare som i sin tur ska föra vidare ut till elever 

och föräldrar. Skulle det bli missförstånd eller att människor inte delar samma åsikter, 

kanske någon utav leden inte bryr sig om att föra informationen vidare som denne 
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kanske gjort om den uppfattade att informationen var betydande och förmedlades på ett 

sätt som denne ansåg ”mer” rätt. Vad som varje människa tycker är rätt och fel i hur en 

organisation ska se ut och fungera, har i grunden att göra med hennes kulturella 

värderingar. Ju högre upp i BUF författarna kom ju mer acceptabelt var det att det fanns 

en tydlig organisationsstruktur. På de lägre nivåerna var det viktigaste att det fanns en 

öppenhet mellan kollegorna, att människor kunde prata med varandra om det mest och 

acceptera olika värderingar och åsikter.    

5.5 Kulturell medvetenhet 

Schein (2004) men även Bloor och Dawson (1994) påpekar att det ofta uppstår onödiga 

kommunikationsproblem mellan människor och missförstånd mellan gruppmedlemmar, 

som inte borde uppstå mellan förståndiga människor. Men oavsett om en individ är 

förståndig eller inte kan människor uppfatta budskap på olika sätt även om avsändaren 

kanske tycker budskapet är självklart. De kulturella skillnaderna som människor har 

inom sig gör att människor kan tolka, se och bete sig på olika sätt trots att de är i samma 

situation och utsätts för samma sak. Men om individer är medvetna om att 

kommunikationsproblem kan ha att göra med människors kulturella skillnader att göra 

så kanske medlemmar i en organisation inte behöver bli så förvirrade, förargade då olika 

beteende uppstår. Utan personer kommer förhoppningsvis bli mer förstående då 

organisationen eller grupper kan se olika ut och varför beteenden i dem kan vara svåra 

att byta ut. 

Teorin får det att låta så enkelt att människor bara ska acceptera varandras olikheter, 

men i och med att de kulturella skillnaderna ofta ligger långt inom oss kan det bli svårt 

att acceptera en annan människas olika åsikt. En av rektorerna till skillnad från övriga 

respondenter upplevde att det inte var smärtfritt att upprätthålla en god och 

tillfredställande relation mellan alla medarbetare. För vad det än gäller så finns det alltid 

några som inte känner sig helt tillfreds med sin situation, och det har att göra med att 

alla har inte samma grundläggande värderingar, och det påpekar rektor att det kan vara 

svårt att komma ifrån. Han upplever att den finns negativa ”spänningar” mellan leden.  

5.6  Varför man kommunicerar, skoldirektörens syn 

Beroende på vilken nivå i organisationen en intervju genomfördes, blev svaren olika 

gällande vilken funktion kommunikationen hade och vilken anledningen till att 

kommunikationen var. På BUF såg skoldirektören om kommunikation som ett sätt att 

sprida ut information, något som kan kopplas till Careys (2009) transmissionssynsätt på 

kommunikation. Hon ansåg att den huvudsakliga funktionen kommunikation har är att 

sprida information att få de som arbetar ute på skolorna att göra som det bestäms på 

BUF.  

På andra frågor svarade skoldirektören dock att en av hennes huvuduppgifter var att 

försöka sprida ut de värderingar som hon vill ska genomsyra hela organisationen, vilket 

är en mer meningsskapande syn på kommunikation. Det är möjligt att anledningen till 

att spridningen av värderingar, som en av kommunikationens funktioner, inte kom på tal 
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som svar på den direkta frågan vad kommunikationens funktion var, är att även den 

kommunikationen kan ses som spridning av information.  

Om kommunikationen ses på det viset blir överrensstämmer det med Careys (2009) 

transmissionssynsätt där kommunikationen bland annat är till för att utöva kontroll på 

olika sätt i det här fallet kontroll över de värderingar som organisationen ska bygga på 

och arbeta utifrån. Å andra sidan går det att tänka sig att anledningen till att spridning av 

värderingar inte kom upp som svar på frågan om kommunikationens funktion är att 

kommunikation som informationsspridning är det man i västvärlden tänker på först när 

man hör ordet kommunikation. Om spridning av värderingar i så fall inte ses som en 

informationsspridning utan som ett sätt att få en gemensam grund att stå på och en 

gemensam verklighetsuppfattning utifrån vilken man arbetar, blir anledningen till 

kommunikationen att skapa mening och då kan vi koppla samman den med Careys 

(2009) meningsskapande synsätt på kommunikation. Knyter vi utifrån detta an till 

kulturen i organisationen går det att se ett samband med kulturen som antingen metafor 

eller variabel. 

5.6.1 Kultur som metafor eller kultur som variabel 

Ser man kommunikation av värden som informationsspridning blir inte målet att skapa 

en gemensam förståelse kring värderingarna utan helt enkelt att berätta för alla vilka 

värderingar organisationen har. Det skulle betyda att kulturen ses som en variabel i 

organisationen som Smircich (1983) skriver om och som är relativt enkel att påverka 

och anpassa efter andra variabler i organisationen (struktur, strategi osv.) och att 

information om vilka värderingar som gäller och vilken kultur man vill ha skulle kunna 

räcka. 

Något som talat emot att det är så kommunikationen uppfattas är dock ordvalet att 

värderingarna ska genomsyra organisationen. Ordvalet indikerar att värderingarna inte 

bara är något som alla i organisationen ska arbeta efter och veta om, utan något som ska 

styra hela det tankesätt som finns i organisationen. Det skulle betyda att man vill att alla 

i organisationen ska se på allt i organisationen med utgångspunkt i de värderingar 

organisationen har. Värderingar blir ett filter genom vilket man tolkar världen; kulturen 

blir en metafor (Smircich, 1983). 

5.7 Varför man kommunicerar, rektorers och lärares syn 

Svaren som erhölls av rektorer och lärare var relativt lika varandra. Alla svarade de att 

kommunikationen är till för att sprida information (Careys [2009] transmissionssynsätt) 

och för att se till att alla får en gemensam bild av den information som kommuniceras 

(Careys meningsskapande synsätt). Anledningen till att lärare och rektorer svarade att 

kommunikationens funktion var båda dessa medan Skoldirektören bara svarade 

informationsspridning på den direkta frågan om vad kommunikationens funktion var, 

kan vara att det är lärarna som är den operativa nivån. De arbetar ut mot eleverna, som 

har många olika lärare, och behöver ha en delad verklighetsuppfattning, i enlighet med 

Careys (2009) meningsskapande synsätt på kommunikation. Detta för att det är viktigt 

att alla har samma bild av den information som förmedlas ut eftersom lärarna sedan ska 
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förmedla information vidare till eleverna, och den informationen får inte vara tvetydig. 

Rektorerna som arbetar tillsammans med lärarna på skolan, har då som sin uppgift som 

informationsförädlare och tolkare enligt Simonsson (2009) att se till att den information 

som sprids ut får samma betydelse för alla som arbetar på skolan. 

5.8 Medarbetarorientering 

Båda rektorerna anser att de får för mycket information. Rektor 1 berättade att samma 

information från barn och ungdomsförvaltningen kunde komma flera gånger och att det 

tar mycket tid att sålla i informationen som skulle kunna användas till annat. Kopplas 

detta samman med det som Simonsson (2009) skriver om att chefer inte vill ta på sig 

rollen som förädlare och tolkare i en organisation utan vill fortsätta att enbart vara 

informationsspridare går det att se en överrensstämmelse här, Skoldirektören sa till 

exempel att kommunikationens funktion är att sprida information och förmedla 

budskap. Som Simonsson skriver borde en medarbetarorientering ge en bättre 

kommunikation i organisationen, det som Rektor 1 berättade om att han tycker att alla 

informationsutskick borde gå genom en person är ett exempel på detta. Hade en 

medarbetarorientering funnits och ledningen hade lyssnat på liknande förslag hade 

möjligen de dubbla utskicken kunnat undvikas och på så sätt kan möjligen 

kommunikationen bli effektivare. 

I kommunikationen mellan rektorer och lärare verkar det dock som att rektorerna har 

tagit på sig sin roll som informationsförädlare och tolkare enligt Simonsson. Lärarna 

tyckte inte att det kom för mycket information eller information som skickades mer än 

en gång, att det blev för mycket kommunikation var snarare undantaget än regeln. 

Rektor 1 berättade att han försöker undvika att skicka ”överskottsinformation” när han 

kommunicerar med lärare. En möjlig förklaring till detta kan vara att rektorerna för 

mycket information som inte är relevant eller som de redan har tagit del av och därför 

vet hur mycket tid som går åt till att sålla den informationen och att de därför försöker 

se till att inte skicka vidare för mycket information för att inte lärarna också ska behöva 

ägna en stor del tid åt att sålla i informationen. En annan förklaring skulle kunna vara att 

rektorer och lärare arbetar nära varandra och har mycket personlig kontakt dagligen, 

vilket inte skoldirektör och rektorer har på samma vis. En närmare kontakt gör det 

möjligen lättare att ge och ta kritik när det gäller bland annat kommunikationen, än en 

mindre nära kontakt. 

5.9 Inflytande 

Kontakten mellan de olika nivåerna bidrar också till hur relationen mellan de olika 

nivåerna i en organisation ser ut. Shockley-Zalabak (2009) skriver, om den 

meningscentrerade infallsvinkeln på kommunikation, att vilka personer som är 

inflytelserika, hur de försöker påverka andra och hur en organisations medlemmar 

bemöter detta, bidrar till organisering och beslutsfattande. Hon skriver också att 

kommunikation genom vilken inflytande utövas är också en del av skapandet av en 

organisations medlemmars delade verklighet och vanor som även kan kallas 

organisationskultur. 
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 Detta överrensstämmer men vad som kunde ses i undersökningen, där både rektor och 

skoldirektör menade att hur arbetet fungerar på de högre nivåerna i organisationen 

avspeglas längre ner. Hur organisationen fungerar beror på hur de som är inflytelserika 

utövar sitt inflytande (Shockley-Zalabak), i det här fallet hur skoldirektören utövar 

inflytandet över rektorer och lärare. Skoldirektören berättade att när hon till exempel 

ska förmedla en policy är det viktigt att hon själv sätter sig in i vad dokumentet och vad 

det innebär. Därefter förmedlar hon de nya riktlinjerna vidare i organisationen på ett sätt 

som gör att det är tydligt att det är förankrat uppifrån, det är nämligen något som både 

hon och rektorerna är eniga om att det är viktigt att det som ska implementeras är 

förankrat uppifrån för att det ska få önskad verkan. Sitt inflytande använder 

skoldirektören också för att förmedla de värden hon vill ska genomsyra organisationen, 

för att få alla att arbeta utifrån samma värdegrund.  

Här går det dock att fråga sig om de arbetar utifrån samma värdegrund för att 

Skoldirektören förmedlar värden ut i organisationen eller om man väljer att arbeta inom 

skolan för att man har dessa värderingar i grunden. Detta går också att koppla samman 

med de professionella subkulturer Bloor och Dawson (1994) skriver om. Det går att 

tänka sig att de som arbetar inom skolan i alla fall om de har en lärarutbildning i 

grunden har en gemensam kultur och som bygger på samma värdegrund. Dock är det 

nog ändå viktigt att det förmedlas ut en gemensam syn på dessa värden för att alla ska 

arbeta på ett likvärdigt sätt. 
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6 Slutsats 

I uppsatsen har relationen mellan kommunikation i organisationer och förekomsten av 

subkulturer diskuterats. Uppsatsen har studerat hur kommunikation mellan olika nivåer i 

organisationen påverkas om det finns olika subkulturer på olika enheter i 

organisationen. Först analyserades kulturen i organisationen och vi försökte urskilja om 

det fanns olika subkulturer på olika nivåer i organisationen, när en kulturskillnad 

hittades gick vi vidare till att försöka bedöma om kulturskillnaden hade en påverkan på 

den kommunikation som sker i organisationen. 

Vid analysen av kulturen i skolverksamheten kunde en gemensam kultur urskiljas men 

också en skillnad identifierades. En skillnad fanns både mellan BUF och skolorna, och 

mellan de två skolor som undersöktes. Skillnaden bestod i hur kommunikationen 

fungerade, men även hur relationerna mellan kollegor och relationen mellan ledning och 

medarbetare såg ut. Hur kommunikationen fungerade skilde sig både mellan de två 

skolorna och mellan skolorna och BUF. På Skola 1 skedde kommunikationen med olika 

typer av media beroende på vad som skulle kommuniceras, både möten och mail 

användes ofta i kommunikationen och kommunikationen ansågs vara till för att sprida 

information och skapa en gemensam syn på denna information. Stämningen mellan 

kolleger och även mellan rektor och lärare var avspänd och relationerna både personliga 

och professionella. På Skola 2 skedde kommunikationen till störst del ansikte-mot-

ansikte, bara en liten del av kommunikationen var skriftlig, exempelvis mail eller lappar 

kommunikationen var även här till för att sprida information och skapa en gemensam 

syn på denna information. Relationen var även här både av personlig och professionell 

art men sammanhållningen inte lika stark, förmodligen för att skolan inkluderar fler 

årskurser. På BUF var kommunikationens viktigaste funktion att sprida information och 

kommunikationen byggde till största delen på en kombination av möten och mail. 

Relationen nedåt i organisationen var framförallt av en professionell natur och enligt 

både skoldirektören och rektorerna fanns det en viss spänning fanns i relationen vilket 

var tydligt bland annat när rektorerna pratade om hur mycket information som skickades 

ut. 

De olika subkulturerna påverkar inte hur kommunikationen uppfattas mellan olika 

nivåer i organisationen, respondenterna var alla överens om att de förstod varandra när 

de kommunicerade. Dock påverkar kulturen hur mycket man kommunicerar inom den 

egna enheten och påverkar därför den information som skickas ut. Kulturen påverkar 

hur man väljer att kommunicera och vilka man väljer att kommunicera till, det går att 

säga att relevansen i meddelanden som skickas mellan olika nivåer i organisationen är 

beroende av hur den som kommunicerar ser på kommunikationen. Något som också 

påverkas av kulturen är hur många gånger samma information skickas ut. Vi kunde 

urskilja en ”informationsspridningskultur” på BUF där det anses viktigt att alla hela 

tiden är uppdaterade vilket resulterar i att rektorerna ibland får samma information flera 
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gånger från olika personer. Något som förmodligen skulle avhjälpas om alla 

informationsutskick gick genom en person innan de förmedlades vidare. 

6.1 Kritisk granskning 

Vid genomförandet av undersökningen erhölls inte alltid liknande svar av de 

respondenter som befann sig på samma nivå i organisationen, det vill säga lärarna 

svarade inte alltid likadant och det gjorde inte heller rektorerna. De svar vi fick som 

skiljde sig åt mellan respondenter på samma nivå var dock lika mellan rektor och lärare 

på samma skola vilket gör att skillnaden mellan respondenterna på samma nivå kunde 

härledas till deras olika arbetsplatser. Ändå hade det nog varit till fördel för uppsatsen 

om fler skolor hade undersökts för att få ett mer korrekt resultat.  

Något som bör tas med i beräkningen är också att då undersökningsresultatet är baserat 

på en timslång intervju med varje respondent blir den bild som kan fås av kulturen 

begränsad. Den begränsade bild som är möjlig att få gör att trovärdigheten minskar 

eftersom bilden är baserad på vad respondenterna valde att berätta om sin kultur, 

respondenterna kan välja medvetet eller omedvetet att utelämna vissa delar vilket i så 

fall ger en felaktig bild av kulturen. Vidare bygger uppsatsen på en fallstudie vilket gör 

att det inte går att göra några generaliseringar av resultatet, det resultat som har 

framkommit kan bara kopplas till det specifika fallet. Dock skulle vissa slutsatser kunna 

användas i andra sammanhang om man ser liknande tendenser i andra organisationer. 

6.2 Förslag till vidare forskning 

Under arbetets gång blev vi mer och mer medvetna om att vi bara ”skrapade på ytan” av 

kulturen i organisationen. Under de intervjuer som genomfördes fick vi en bild av 

organisationskulturen och det sätt på vilket man kommunicerar. Dock blir det många 

mellanled när respondenten ska tolka frågan som ställs, sedan sin kultur för att kunna 

förmedla den synen vidare, sen ska vi tolka svaren. Detta kan leda till att man missar 

viktiga aspekter av kulturen och kommunikationen. Av det skälet skulle en etnografisk 

undersökning kunna vara intressant att göra för att komma djupare ner i kulturen och på 

så sätt få en mer rättvisande bild av den undersökta miljön. 
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Bilaga A 

Intervjuguide 

Bakgrund 

 Din titel är alltså skoldirektör/rektor/lärare. 

 

 Hur skulle du beskriva ditt arbete? Vad går det ut på?  

 

 Varför har du valt att jobba med detta?  

 

 Är dit arbete vad du föreställde dig innan du började jobba som 

skoldirektör/rektor/lärare? 

Organisationskultur 

 Hur skulle du vilja beskriva BUF/skola som arbetsplats? 

 

 Vad är barnomsorg och skola för dig? (vad ska skolan göra för elever? vad är 

viktigt med skola omsorg?) 

 

 Vad är det som gör att du har den bilden? 

Organisationskommunikation 

 Hur kommunicerar ni inom BUF? 

 

 Vad har kommunikationen för funktion(3 funktioner, informell/formell)? 

Koppling kultur - kommunikation 

 Speglar kommunikationen organisationens kultur och i så fall på vilket sätt 

(enligt dig)? 

Konkret exempel, likabehandlingspolicyn 

 När du ska förmedla en policy (likabehandlingspolicyn) vidare i organisationen 

till rektor/lärare, hur gör du då? 

 

 Vad vill du uppnå när du förmedlar policys? Vad vill du att rektor/lärare ska ge 

för respons?  

 

 När du förmedlar policys (likabehandlingspolicyn) vilket språk använder du, det 

vill säga hur skriver/pratar du? (abstraktionsnivå) 
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 Upplever du att du lyckas nå ut med det du vill förmedla? 

 

 Hur skulle du vilja beskriva relationen mellan olika nivåer 

(skoldirektör/rektorer/lärare) i organisationen i allmänhet? 

 

 När du får information från skoldirektör/rektor om policys 

(likabehandlingspolicyn) hur tycker du att den presenteras? Hur får du 

informationen? Vad tror du att de vill uppnå med att ge dig informationen? 

 

  När du fått information om en ny policy (likabehandlingspolicyn) vad gör du 

då? Vad är ditt ansvar för att tydliggöra innehållet i den? Vad är ditt ansvar i 

implementeringen av den? 

 

 Är detta exempel typiskt? 

 

 


