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Förord 

Vi vill framföra ett stort tack till kontaktpersonen i företaget för värdefull hjälp, 

och alltid ett vänligt bemötande. Vidare tackar vi alla respondenter för att de tagit 

sig tid att delta med viktig information till uppsatsen. Vår handledare Erna 

Danielsson ska ha ett stort tack för att hon följt oss under denna process, med stöd 

och på ett insiktsfullt sätt gett konstruktiv kritik och värdefulla råd. Sist med inte 

minst ska våra nära och kära tackas för att de hjälpt till och stått ut med våra 

frågor. 
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Abstrakt 

 

Uppsatsen behandlar ämnet recept, med fokus på ett verksamhetsrecept och hur 

det används i ett företag. Recept är generella beskrivningar eller anvisningar för 

hur olika idéer ska användas i organisationers verksamhet. Genom att anpassa ett 

recept till en specifik verksamhet skapas ett verksamhetsrecept, vilken kan 

används som problemlösare. Undersökningens syfte var, att i ett utvalt företag, 

undersöka vilka tankar och idéer som fanns bakom deras verksamhetsrecept, det 

framgångsrika ledarskapet, DFL, samt undersöka hur DFL kan fungera som en 

problemlösare och vilken effekt som företaget förväntar sig av att använda DFL. 

För att besvara dessa frågor användes kvalitativ metod. Dokumentstudie och 

halvstrukturerade intervjuer med öppna frågor genomfördes. Resultatet visade att 

DFL är en överlevnadsstrategi som ska stärka företaget i konkurrensen om 

arbetskraften, genom att utveckla chefernas ledarskap. DFL ska fungera som ett 

verktyg i företaget och symbolisera en bra arbetsplats. 

 

Nyckelord: Recept, verksamhetsrecept, verktygsperspektivet, symbolperspektivet 
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1. Inledning 

Trender som uppstår i samhället skapar ett externt tryck på organisationer att förändras. För 

att organisationer ska kunna skapa legitimitet för sin existens i samhället, väljer många av 

dem att följa dessa påtryckningar, utan att riktigt reflektera över om det verkligen resulterar i 

något bättre. Organisationer i dagens samhälle blir på detta sätt mer och mer likformiga 

(Meyer & Rowan, 1977:340). 

 

Naisbitt och Aburdene (1990:11) menar att megatrender, som de kallar det; ”är ingenting som 

kommer och går utan vidare”. Dessa megatrender växer fram i och med sociala, ekonomiska, 

politiska och teknologiska förändringar. När förändringarna väl finns där påverkar de 

människan under en längre tid. 

 

Inom hårt konkurrensutsatta branscher finns tendenser till att utveckla normer för vilka 

påtryckningar som organisationer ska följa (Björkman & Marking, 1992:106). Björkman och 

Marking (1992:100) påtalar att idéer lätt sprids och att det kan liknas med hur en epidemi 

sprids och att organisationer ”smittas”. I och med idéspridningen förändras organisationer, 

men det är inte förändringen i sig som är en trend, utan små förändringar i samband med 

varandra kan bilda en trend, vilken breder ut sig då fler och fler använder sig av den (von 

Otter, 2003:5). 

 

Nya idéer är sällsynta och det handlar ofta om att någon av de miljarder idéer som finns 

formuleras om genom att en lokal aktör tagit fasta på idén. Detta förklaras genom att; ”idéer 

reser mellan olika lokala ”rumsligt” såväl som tidsmässiga sammanhang” (Johansson, 

2002:111). 

 

Globaliseringen har bland annat resulterat i en större marknad, ökad efterfrågan och även 

ökad konkurrens något som påverkar organisationer på olika sätt. Forskning från sent 1980-tal 

menar att trender är barn av sin tid och i likhet med andra sociala fenomen sker en ständig 

förändring. Det har till exempel skett nya radikala förändringar inom försäljning, teknologi 

och livsstil. Organisationer som skapar förståelse för och igenkännande av betydelsefulla 

trender kommer att kunna förutsäga sin framtid bättre (Naisbitt, 1987:9). 
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Forskningen som belyser att trender skapas och sprids beskriver även hur trender får en mer 

konkret form genom att idéerna bakom trenderna formas till recept. Receptet är en anvisning 

om hur organisationen ska använda den aktuella trenden som till exempel problemlösare. Det 

är enkelt för organisationer att använda sig av färdiga recept, i och med att dessa är generellt 

utformade. Men i regel måste ett recept omformas av organisationen till ett recept som passar 

den egna verksamheten, ett så kallat verksamhetsrecept. 

 

Recept är viktigt att studera med anledning av att organisationer förlitar sig allt mer på recept 

som problemlösare och legitimitetsskapare. En organisation som hittar en egen lösning på 

något slags problem, istället för att använda befintliga och färdiga recept, stärker troligen 

organisationens identitet och legitimitet bättre. Ett bra exempel på föregående resonemang är 

IKEA som skapat sitt eget verksamhetsrecept gällande att kunden själv ska montera ihop sina 

varor. På så vis har IKEA etablerat sig och skapat legitimitet hos kunder i samhället. 

 

1.1. Problembakgrund 

När en organisation uppmärksammar en trend finns det enligt Røvik (2000:14) så kallade 

recept att använda sig av för att följa trenden. Dessa framstår ofta som nutidens främsta 

verktyg och symboler för ”utveckling, effektivitet, framsteg, förnuft och förnyelse” (Røvik, 

2000:24). Dessa recept används av organisationer som problemlösare. I samband med 

införandet av recept i organisationer framkallas i regel omfattande reformaktiviteter, vilket i 

sin tur är mycket resurskrävande.  

 

Receptskaparnas syfte är att skapa en ”produkt” vilken det går att tjäna pengar på, genom att 

sälja den till organisationer. Det är detta som har resulterat i en enorm ”receptmarknad” och 

även en stor efterfrågan av recept hos organisationer. Idag finns, som nämnts, ett stort utbud 

av olika recept, dessa antas kunna användas med gott resultat i alla typer av verksamheter, 

oberoende av dess lokalisering, syfte, storlek, antal medarbetare och typ av arbetskraft. 

Receptens generella användbarhet beror på att de utformas till tolkningsbara och formbara 

problemlösare, vilka olika verksamheter kan adoptera och anpassa efter egna behov (Røvik, 

2000:80). 

 

Människor som arbetar med att framställa framgångsrika recept, är idag mycket eftertraktade 

och hyllas inom managementområdet. Deras auktoritet på området grundar sig i att de påstår 
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sig ha svaren till olika organisatoriska problem. Receptens eventuella svagheter och brister 

lyfts dock sällan fram. Det är snarare organisationernas användning som anses felaktig och 

inte receptet i sig (Collins, 2004:42). 

 

Ett problem som kan uppstå genom att använda ett recept, är en ökad uppmärksamhet på 

problemet och strävan efter att lösa detta, i stället bör förbättring av beteendet som skapar 

problemet vara i fokus (Brunsson, 2006:250). 

 

Ytterligare ett problem är att organisationer använder sig av beslutsfattandet som en 

problemlösare. I stället för att organisationen tar sig tid och väljer ”rätt” lösning (recept) till 

problemet, kan beslutsfattandet i sig användas för att eliminera organisationens osäkerhet 

kring problemet (Brunsson, 1990:48). Det vill säga, att organisationen tar ett beslut för att 

eliminera problemet. Om detta sker kan fel problemlösare väljas. 

 

Inte att förglömma är att trender kommer och går och vad som är ”inne” och ”ute” är olika 

över tid. Detta gäller även vad som anses vara den i tiden korrekta organisationsformen. 

Användningen av recept som verktyg eller symbol för att skapa legitimitet, bidrar till att 

organisationer kontinuerligt måste uppdatera sig om vad som ”gäller”.  

 

1.2. Företaget 

Undersökningen utfördes i ett företag som vi döpt om och namngett som Bygg AB, då 

anonymitet efterfrågats av personer i företaget. Genom vår praktik fick vi uppslag om ämne 

till c-uppsatsen och bestämde oss för att använda Bygg AB som objekt i vår undersökning. Vi 

har även haft en kontaktperson i företaget under uppsatsskrivandet. 

 

Bygg AB verkar inom byggbranschen och inriktar sig mot att finna innovativa lösningar till 

olika kunders behov. Företaget grundades under sent 1800-tal och är numera etablerat på den 

internationella marknaden och även ett börsnoterat företag. Bygg AB består av ett 

moderbolag som ansvarar för samordning och utveckling av den globala verksamheten, samt 

elva koncernstaber i olika länder. 

 

Bygg AB:s koncernledning anser att ledarskapet har en central roll i deras framgång, inom 

alla områden i affärsplanen. Företagets koncernledning menar att ledarskapet handlar om 
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förmågan att leda en utvecklingsprocess, leda en grupp och individen samt att även kunna 

leda sig själv.  

 

1.2.1. Studieobjektet; Det framgångsrika ledarskapet (DFL) 

Vårt studieobjekt kallas för en inställning av företagets svenska ledning (PowerPoint, 2006), 

och kommer i uppsatsen att kallas för, det framgångsrika ledarskapet, DFL. Detta ska 

genomsyra företaget och alla dess chefer. Genom att utveckla en ledarskapsstil som tar 

tillvara på kompetens och skapar en god arbetsplats, ska Bygg AB bli mer konkurrenskraftigt. 

Företagets koncernledning menar att DFL ska tolkas och förstås av cheferna, för att de ska 

kunna skapa en individuell ledarskapsstil. DFL ska i slutändan leda till ökad lönsamhet och 

framgång. 

 

Genom en medarbetarundersökning som genomförs två gånger per år mäts bland annat 

medarbetarnas uppfattning av chefernas ledarskap, vilket resulterar i ett ledarskapsindex. 

Detta görs för att se om, verksamhetsreceptet DFL, resulterar i bättre trivsel och lönsammare 

medarbetare. 

 

1.3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur ett företag använder sig av ett recept. Vilka 

tankar och idéer som ligger till grund för valet av ett recept, samt vilka effekter ett företag 

förväntar sig genom att använda ett recept? 

 

1. Vilka idéer och tankar ligger till grund för valet av DFL? 

2. Hur kan DFL fungera som en problemlösare? 

3. Vilken effekt förväntar sig Bygg AB utav användandet av DFL? 

 

1.4. Disposition  

Uppsatsens disposition är lineär (Backman, 1998:61). Det första kapitlet inleds med en 

introduktion till ämnet recept. Det fortsätter sedan med problemformulering, studieobjekt, 

syfte och frågeställningar, disposition samt en begreppsdefinition för att ge läsaren förståelse 
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av viktiga begrepp och hur de står i relation till varandra (figur 1). Avslutningsvis i kapitel ett, 

redogörs det för uppsatsens avgränsningar. 

 

Kapitel två innehåller uppsatsens metod och källkritik. I det tredje kapitlet beskrivs teorier på 

ett ingående sätt, teorier sammanfattas även i en tabell (tabell 1). Inledningsvis i kapitel fyra 

redogörs för undersökningens resultat och illustreras i en sammanfattande modell (figur 2) av 

resultatet. Vidare sker redovisningen av resultatet i en berättandeform. 

 

I kapitel fem analyseras resultatet. I det sista kapitlet diskuteras slutsatserna från 

undersökningen och förslag på vidare forskning tas upp. Författarna har skrivit samtliga delar 

i uppsatsen tillsammans och uppsatsens upplägg och struktur grundas till vis del på riktlinjer 

från boken, Rapporter och uppsatser (Backman, 1998). 

 

1.5. Begreppsdefinition 

Det finns många idéer om hur organisering bör ske och hur organisationer bör utformas och 

vara. Idéerna finns överallt och människan håller dem vid liv. Idéerna kan fångas upp, 

omformas och vidareutvecklas, och när detta görs blir idén till ett recept. När recept utformas, 

framställs de som en beskrivning eller anvisning av hur idén ska användas och organisationer 

kan fritt anpassa dem till sin verksamhet. När organisationer anpassat receptet till sin egen 

verksamhet, har de format ett verksamhetsrecept för hur man i den aktuella verksamheten bör 

gå tillväga för att uppnå önskat resultat. 
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Idé: Föreställningar och tankar 

Recept: manuskript av en idé, beskrivning och/eller anvisning 

Trend: utvecklingsriktning, tendens som ligger i tiden 

Verksamheten: Företag och organisationer adopterar ett recept 
och gör det till ett verksamhetsrecept 

Figur 1. Trend- och idéflöde  

 
Idéer och recept resulterar i olika utvecklingsriktningar och tendenser som ligger i tiden, och 

en trend uppstår. Trenderna lever, deinstitutionaliseras (Røvik, 1996:146) och dör ut för att 

sedan uppstå i förnyade idéer, likt en cykel (Figur 1, skapad av Proos/Smedman). 

 

I uppsatsen förs resonemang kring Bygg AB och dess verksamhet. Nedan definieras begrepp 

för de anställdas befattningar och hur dessa ska uppfattas i uppsatsen; 

Chef: En person med personal- och budgetansvar 

Underställda: En person utan personal- och budgetansvar 

Medarbetare: Omfattar både chefer och underställda 

 

1.6. Avgränsningar 

Undersökningen har avgränsats till enbart verksamhetsreceptet DFL och inte recept ur en 

generell aspekt. Vidare ligger fokus på det utvalda företagets tankar och idéer bakom 

framtagandet av DFL. Undersökningen har även avgränsats till endast att studera den svenska 

tolkningen av DFL. 
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2. Metod 

I undersökningen användes kvalitativ metod. Datainsamlingen bestod av två huvudsakliga 

metoder, intervjuer och dokumentstudier. Intervjuerna har varit ett sätt att få djupare 

förståelse för och en uppfattning om DFL. Dokumentstudierna har varit ett sätt för att få 

kunskap om DFL och beskrivningar om användningsområdet. 

 

Tillvägagångssättet i undersökningen liknas med en fallstudie enligt Creswell (2007:78). DFL 

sågs som ett verksamhetsrecept där undersökningen syftade till att beskriva och förstå 

användandet och tankarna bakom DFL. 

 

2.1. Intervjuurval 

En person inom Bygg AB hjälpte oss att hitta respondenter att intervjua. Personen gav oss 

namn på både svenska och norska respondenter, utifrån dessa valdes de svensktalande ut. En 

rundringning till de utvalda respondenterna gjordes för att berätta om undersökningens syfte 

och fråga om de kunde ställa upp på en intervju. Ytterligare urval gjordes från tips av andra 

personer inom företaget. Sammanlagt resulterade detta i fem bokade intervjuer. De fem 

respondenterna innehar högre befattningar i Bygg AB och Bygg AB Sverige. Om intervjuerna 

hade gett ett omättat resultat (Kvale, 1997:97), skulle fler bokas men detta behövdes dock inte 

göras.  

 

Kriteriet i intervjuurvalet var att få respondenter som kunde ge oss riklig information 

(Jacobsen, 2002:199) om DFL. Dessa respondenter fick även frågan om de kunde namnge 

andra tänkbara respondenter. Detta tillvägagångssätt går att liknas med en snöbollsmetod 

(Jacobsen, 2002:201). 

 

2.1.1. Intervjuprocedur 

Intervjuerna var halvstrukturerade med öppna frågor (Kvale, 1997:117). En intervjuguide 

(bilaga 1) utarbetades och skickades till respondenterna i förväg (Kvale, 1997:121), detta för 

att uppnå en samarbetsvilja och åstadkomma en känsla av ömsesidigt utbyte, öppenhet och 

ärlighet under intervjuerna (Kvale, 1997:120). 
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Under undersökningen och uppsatsskrivandet hade vi tillgång till en av Bygg AB:s 

högtalartelefoner och alla intervjuer hölls via denna. Respondenterna garanterades 

anonymitet, på så vis att deras namn och befattning inte skulle lämnas ut i uppsatsen. Med 

tanke på forskningsetiken tillfrågades respondenterna innan intervjuerna påbörjades om den 

kunde spelas in, alla respondenter tillät detta. Efter avslutad intervju informerades 

respondenterna om att intervjun skulle sammanställas och skickas till respondenten för 

korrektur. Mindre ändringar gjordes av respondenterna. 

 

2.1.2. Dataanalys 

De bandade intervjuerna transkriberades. Intervjuerna kategoriserades och kodades (Kvale, 

1997:186), genom en öppen kodning (Starrin, 1996:109). Vi identifierande koder, det vill 

säga meningsbärande delar. Exempel på en kod är; ”som chef känner jag mina styrkor och 

svagheter”. Denna kod och liknande citat, kodades som ”vara nära sina medarbetare”. 

Liknande koder sorterades in under olika kategorier. Den ovannämnda koden; ”som chef 

känner jag mina styrkor och svagheter”, lades under kategorin, ledarskap. Ovanstående 

resulterade i en modell av resultatet (figur 2). 

 

All data behandlades konfidentiellt (Kvale, 1997:109). Genom att respondenternas visste att 

de inte skulle bli namngivna hoppades vi på att kunna skapa en öppnare kommunikation. 

 

2.2. Dokumentstudie 

Dokumentation som söktes till undersökningen var till exempel, mötesprotokoll, 

inspirationskällor och beskrivning eller definition av DFL. Sökningen av dokument började 

via Bygg AB:s intranät, vilket vi hade tillgång till under undersökningen, och detta gav inget 

resultat. Respondenterna och kontaktpersonen tillfrågades om de kunde tillhandahålla 

dokumentation, detta resulterade i att fem interna dokument erhölls; 

• En PowerPoint presentation av DFL, från 2006 

• En PowerPoint presentation av DFL, från 2007 

• Ett dokument om en intern undersökning om vad bra ledarskap är, från 2006 

• En skrift gällande DFL, från 2007 

• En bok av Bygg AB:s VD, från 2007 
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Dokumenten bifogas inte i uppsatsen i och med att de kan härledas till och avslöja Bygg AB:s 

identitet. Dokumenten studerades efter intervjuerna genomförts, detta för att återfinna 

ytterligare data som kunde kopplas mot respondenternas svar. Genom intervjuerna fick vi 

även vetskap om boken, First, Break All the Rules, av Buckingham och Coffman (1999). 

Även boken studerades efter intervjuerna. 

 

2.3. Validitet och reliabilitet 

Validiteten (Kvale, 1997:85) i undersökningen påvisas då flera av respondenterna har varit 

med och arbetat fram DFL. Dessa respondenter har gett liknande svar på samma frågor, detta 

visar på att de har förstått frågorna på liknande sätt. Alla interna dokument som erhållits 

handlar om DFL, detta visar på att vi och de medarbetare som tilldelat oss dokumenten, talar 

om samma sak. 

 

Reliabiliteten (Jacobsen, 2002:21) påvisas av respondenternas liknande svar. 

Transkriberingen kontrollerades medan bandet spelades upp och fel korrigerades (Kvale, 

1997:150).  

 

2.4. Källkritik 

Intervjutillfällena anpassades efter respondenternas agenda och det underlättade för oss att 

intervjuerna hölls via telefon, i stället för på plats hos respondenterna. Detta kan ha påverkat 

resultatet då det är mer fördelaktig att utföra en intervju mellan fyra ögon. Det som 

intervjuaren exempelvis kan ha gå miste om, är respondenternas kroppsspråk och den icke 

verbala kommunikationen. 

 

Alla respondenterna är anställda av Bygg AB och kan vara partiska och lojala. Även detta kan 

ha påverkat resultatet. Ingen av respondenterna har uttalat sig negativt om DFL, utan de pratat 

med en övertygelse om att DFL som ett vinnande verksamhetsrecept. 

 

Dokumenten som erhölls är framställda inom företaget och riktar sig till deras medarbetare. 

Det är således ingen opartisk dokumentation som erhållits. Även text och bilder i dessa 

dokument ger endast en positiv vinkling av DFL.  
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3. Teori 

Trender förklaras som en stabil social mekanism, vilken kontinuerligt producerar förändring. 

Ett försök till att hänga med i trender blir paradoxalt att å ena sidan viljan att signalera en 

speciell social tillhörighet, en önskan att vara lik andra. Å andra sidan ett individualistiskt 

motiv om att sticka ut från mängden och dra till sig uppmärksamhet, att vara unik (Røvik, 

1996:155). Det vill säga att recept skapas till ett verktyg som ska symbolisera exempelvis; 

”här är vi” och ”detta står vi för”. 

 

Forskningen om recept är begränsad och stor del av litteraturen riktar sig mot speciella delar 

av receptet. Exempel på detta är; hur recept sprids, att recept generaliseras och hur 

organisationer gör receptet till sin eget verksamhetsrecept. Kapitel två i Røviks (2000) bok tar 

upp två olika perspektiv, verktyg och symbol. Dessa perspektiv handlar om hur recept 

används av organisationer och det känns relevanta att redogöra för perspektiven. 

 

Epoker har olika populära recept vilket minskar de för stunden valbara alternativen för 

organisationer. Men receptens popularitet skiftar över tid och därav blir valalternativen 

nästintill oändliga. Recepten har således en symbolisk funktion i att signalera modernitet och 

att organisationen är nyskapande (Abrahamson, 1991:588). Detta resulterar i att 

organisationerna någon gång kommer att uppfattas av dess medarbetare och omgivning som 

omodern och i behov av uppdatering (Brunsson, 2006:248). Vår tids populäraste recept, till 

exempel medarbetarsamtal, har fått sin legitimitet och spridningskraft genom att vara en 

symbol (Røvik, 2000:35). Detta resonemang är ytterligare en anledning till att redogöra för 

det symboliska perspektivet. 

 

Idéer kan spridas snabbt över hela världen, då de sammanläggs i text och tal till ett recept och 

får på så vis en lättgående resa med hjälp av dagens teknologi. Eftersom undersökningen tittar 

på bakomliggande idéer och tankar så redogörs det för hur recept omformas till 

verksamhetsrecept och används i organisationers verksamhet. 

 

3.1. Recept 

Tidigare forskning beskriver recept som universalmedel (Røvik, 2000:80). Med detta menas 

att recepten antas kunna appliceras i alla slags organisationer med framgångsrikt resultat. 
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Recept som bland annat har en förmåga att fånga uppmärksamheten hos många organisationer 

ungefär samtidigt definieras av Røvik (2000:11-13) som institutionaliserade standarder, det 

vill säga; ”ett legitimerat recept på hur man bör utforma delar av en organisation”…//…”det 

är ett recept som slår an och som har uppnått status som en förebild för flera organisationer”. 

Exempel på institutionaliserade standarder är medarbetarsamtal och målstyrning. I linje med 

Røvik påstår Czarniawska och Joerges (1996:25) att de flesta recept kan anpassas till de flesta 

problem med hjälp av lite god vilja och kreativitet och en strävan till konsensus, en slags ad 

hoc lösning.  

 

Något som även påverkar spridningsförmågan är att recept teoriseras (Røvik, 2000:82), det 

vill säga avmaterialiseras och avlokaliseras (Røvik, 2007:68), med andra ord måste recepten; 

”framställas i en så pass generell och abstrakt form att de uppfattas som element i det 

abstrakta begreppet organisation” (Røvik, 2000:83). I och med teoriseringen är recepten 

öppna för tolkning och ger organisationer tillfälle att skapa ett verksamhetsrecept som formas 

efter den aktuella verksamheten (Røvik, 2000:16).  

 

Att generalisera och förenkla recept så att alla slags verksamheter kan applicera dessa går att 

jämföras med att det bara skulle finnas några få modeller jeans på marknaden. Jeans som 

kunden själv får sy om efter eget tycke. Även Strandgaard Pedersen (2006:901) nämner att 

recept vars användningsområden tidigare var exklusivt riktade mot organisationer i 

företagsform, nu förtiden används av allt från religiösa grupper till atletklubbar. 

 

3.2. Verktygsperspektivet 

Verktygsperspektivet härstammar bland annat från scientific management, klassisk 

byråkratiteori och contingency-teori (Røvik, 2000:30). Idéer inom dessa teorier beskriver 

organisationer som endast ett redskap för att effektivt frambringa beslut, produkter, 

handlingar och tjänster. Organisationers legitimitet och möjlighet till överlevnad på 

marknaden är därför totalt sammanlänkade med förmågan att vara effektiva. Den planenliga 

utformningen av organisationen blir således det mest centrala redskapet för att bli effektivare 

(Røvik, 2000:31). 

 

Verktygsperspektivet är på flera sätt ett modernistiskt perspektiv. Det kännetecknas av en 

generell utvecklingsoptimism och en stark rationalistisk orientering. Denna grundläggande tro 
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på förändring och förbättring ska ske med hjälp av organisering och av kunniga och 

förnuftiga aktörer. Medarbetarna måste även ha viljan och förmågan till inlärning (Røvik, 

2000:31). 

 

Organisationer kan skapa och formas om efter vad de för tillfället vill åstadkomma. 

Ledningen kan fritt välja omväxlande former för att uppnå effektivitet och detta görs på ett 

rationellt sätt, genom att försöka förutse vilka konsekvenser de olika formerna kan tänkas ge. 

Organisationen väljer den form som kommer att uppfylla organisationen syfte på effektivast 

sätt (Røvik, 2000:31). 

 

Ur verktygsperspektivet ses organisationers verksamhetsrecept som aktörsredskap vid 

kalkylering och effektivitetssökande. För att kunna värdera receptets kvalitet, utgår 

organisationer endast utifrån hur det fungerar i praktiken. Detta sker genom att studera 

resultat som receptet vanligtvis uppnått i organisationer där recepten tidigare har används. 

Sammanfattningsvis är recept ett verktyg och användandet ska resultera i effektivitet (Røvik, 

2000:45). 

 

3.3. Symbolperspektivet 

Symbolperspektivet har sina rötter i nyinstitutionell teori (Røvik, 2000:34). Resonemanget 

handlar om formella organisationer som befinner sig i institutionella miljöer. Där 

sammandrabbas organisationerna med socialt konstruerade normer och sedvänjor gällande 

hur organisationer vid varje tidpunkt bör vara konstruerade (Røvik, 1992a:29).  

 

Inom det symboliska perspektivet har recept erhållit en betydelse utöver att endast vara ett 

verktyg för effektiv problemlösning. Verksamhetsrecept framstår inom detta perspektiv som 

symboler för grundläggande rationalistiska värden i det moderna samhället, som speglar 

förnuft, effektivitet, styrning, demokrati och vetenskaplighet. På detta sätt har recepten 

associerats med organisationers ständiga framsteg (Røvik, 2000:35; Røvik, 1992a:40). 

 

Socialt konstruerade normer för så kallad ”bra” organisering tolkas ofta som yttre, objektiva 

och givna villkor från omgivningen. Dessa normer handlar om avgränsade idéer om vad som 

vid olika tider är den korrekta organisationsformen (Røvik, 1992b:262). Verksamhetsrecepten 

blir kraftfulla meningsbärande symboler för allmänna normer och värden (Røvik, 2000:46). 



 13

Sammanfattningsvis är receptet en symbol som verkar utöver att vara ett populärt 

effektivitetsredskap (Nedanstående teoriöversikt är skapad av Proos/Smedman). 

 

Tabell 1. Sammanfattande teoriöversikt 

 Verktygsperspektiv Symbolperspektiv Receptet 

Utgångspunkt Verktyget är en 
effektivitetslösning 

Symboler verkar som 
rationalistiska värden 
och modernitet 

Generell, tolkningsbar och 
formbar problemlösare 

Anledning till 
användandet 

Uppnå den ultimata 
organiseringen genom 
effektivisering  

Skapa legitimitet och 
identitet 

Problemlösning och 
modernisering 

Vilket resultat 
förväntas 

En effektivare 
organisation 

Organisering efter 
rådande normer 

Organisationens önskade 

resultat 

 



 14

4. Resultat 

Resultat avsnitten 4.1 och 4.2 är fristående delar och redogör för boken, First, Break All the 

Rules, och respondenternas syn på DFL. Tanken är att på ett naturligt sätt introducera läsaren 

till förståelse av DFL. Vid avsnitt 4.3 och framåt utvecklas ett resonemang som resulterar i en 

resultatmodell (figur 2) som redovisas i avsnitt 4.5. Allt som skrivs i resultatet är data som 

erhållits under intervjuerna, dokumentstudier och ur boken First, Break All the Rules. 

 

4.1. First, Break All the Rules 

Under ett management möte i New York våren 2006, var Marcus Buckingham huvudtalare, 

vilket skulle inspirera till att utveckla ledarskapet i Bygg AB. Buckingham har skrivit 

managementboken, First, Break All the Rules (1999) tillsammans med Curt Coffman. Denna 

bok är ett recept som medarbetare i Bygg AB använt sig av vid framställandet av DFL. 

 

Det som författarna menar med; First, break all the rules, är att chefen ska frångå det 

traditionella tankesättet att hjälpa sina underställda med att stärka deras svagheter. I stället ska 

chefen hjälpa sina underställda att komma över sina svagheter och fokusera på att utveckla 

deras styrkor. Denna del i boken har de som utformat DFL valt att ta fasta på. En respondent 

uttrycker detta genom att säga; ”det är i att förstärka styrkorna som man kan accelerera och bli 

riktigt bra”. 

 

First, Break All the Rules (1999), är en produkt av två undersökningar vilka utförts av Gallup 

(marknadsundersökningsföretag) under en 25-års period. Den ena undersökningen studerade 

vad duktiga medarbetare behöver på sin arbetsplats (Buckingham & Coffman, 1999:11). Den 

andra undersökningen studerade hur duktiga chefer arbetar för att finna, fokusera på och 

behålla talangfulla medarbetare. Detta resulterade i tolv frågor vilka mäter, vilket författarna 

kallar för, ”styrkan” på en arbetsplats (Buckingham & Coffman, 1999:29). 

 

Buckingham och Coffman lyfter i boken fram dessa tolv frågor, vilka medarbetare ska svara 

på. Om medarbetarna svarar ja på många av dem så indikerar detta att medarbetarnas chef är 

en bra ledare och att arbetsplatsen är ”stark”. Vidare kom Buckingham och Coffman fram till 

att chefer som utövar ett bra ledarskap är nyckeln till framgång och utifrån detta resonemang 

utvecklade författarna de tolv frågorna. Dessa frågor har varit en stor inspirationskälla till att 
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forma Bygg AB:s verksamhetsrecept, DFL. Här redovisas frågorna vilka återfanns i 

Buckingham och Coffmans (1999:28) bok; 

1. Do I know what is expected of me at work? 

2. Do I have the materials and equipment I need to do my work right? 

3. At work, do I have the opportunity to do what I do best every day? 

4. In the last seven days, have I received recognition or praise for doing good work? 

5. Does my supervisor, or someone at work, seem to care about me as a person? 

6. Is there some one att work who inencourages my development? 

7. At work, do my opinions seem to count? 

8. Does the mission/purpose of my compani make me feel my job is important? 

9. Are my co-workers committed to doing qualitiy work? 

10. Do I have a bestfriend at work? 

11. In the last six months, has someone at work talked to me about my progress? 

12. This last year, have I had opportunities at work to learn and grow? 

 

Det råder lite olika uppfattningar hos respondenterna om hur många av dessa frågor som 

används vid de svenska mätningarna. Men en respondent menar att av dessa tolv frågor 

indikerar framförallt de sex första ett bra ledarskap. I Buckingham och Coffmans bok 

(1999:48) återfinns detta resonemang; ”the core of a strong and vibrant workplace can be 

found in the first six questions”.  

 

Anställda i Bygg AB:s HR-grupp har använt sig av de tolv frågorna vid framställandet av tio 

egna frågor, vilka i sin tur har kopplats till ett diagnostiskt verktyg. Verktyget mäter chefernas 

ledarskap, i inledningens nämnda medarbetarundersökning. I skriften från 2007, återfanns 

dessa tio frågor; 

1. Jag är nöjd med min totala situation på Bygg AB 

2. Bygg AB är en arbetsgivare jag gärna skulle rekommendera en god vän att söka arbete hos 

3. Jag skulle stanna kvar på Bygg AB även om jag blev erbjuden ett liknande job med ungefär samma 

lön och förmåner på ett annat företag 

4. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete 

5. Under den senaste veckan har jag fått feedback från min chef 

6. På Bygg AB har jag möjlighet att arbeta med det jag är bäst på 

7. Min chef bryr sig om mig 

8. Min chef uppmuntrar min personliga utveckling 

9. Mina åsikter värdesätts inom Bygg AB 

10. Under det senaste året har jag haft möjligheter att vidareutvecklas 
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Mätningar av ledarskapet sker två gånger per år, genom att en medarbetarenkät skickas ut. 

Medarbetarnas svar resulterar i ett ledarskapsindex, vilket illustrerar en ledarskapsprofil för 

deras chefer. I Sverige har företaget idag valt att länka indexet till ett bonussystem. Det vill 

säga att ledarskapsindexet sätter nivån för hur mycket bonus chefen erhåller som ett tillskott 

på sin lön utifrån medarbetarnas svar. Detta kan liknas med en finansiell belöning när chefen 

utövat ett önskvärt ledarskap. 

 

4.2. Oklar definition av receptet – Det framgångsrika ledarskapet (DFL) 

Alla respondenterna har en enig uppfattning om hur DFL ska användas och att DFL är en 

term som används av Bygg AB:s medarbetare. Trots den eniga uppfattningen kan 

respondenterna inte definiera eller sätt ord på vad DFL är för någonting. DFL förklaras av 

respondenterna som ett förhållningssätt, initiativ eller attityd, vilket cheferna inom företaget 

ska arbeta efter och prioritera i sitt dagliga arbete. Med hjälp av DFL ska cheferna vara en 

”förebild” för dennes medarbetare. I PowerPoint dokumentet från 2006, står det att DFL är en 

inställning som ska skapas hos Bygg AB:s chefer. 

 

En respondent definierar DFL som; ”ett nytt förhållningssätt hur man vill hur någon ska vara 

samt hur du vill att andra ska vara mot dig”. En förenklad bild av DFL är de tio frågorna, en 

respondent uttrycker detta; ”frågorna kan man säga är ett alternativt sätt att beskriva vad DFL 

är för något”. Vidare nämner respondenterna att DFL ska tolkas, förstås och omformuleras så 

att den passar olika delar av företaget. Detta medför att formen för DFL inte ser lika ut över 

allt i Bygg AB. Förhoppningen är att DFL ska styra företagets olika bolags sätt att arbeta med 

sina chefer. En kort och klar definition på DFL återfinns inte i de erhållna dokumenten, men 

däremot återfanns respondenternas olika resonemang. 

 

Vid en intervju säger en respondent; ”DFL är ett stort begrepp och det går att tolka in olika 

saker och det gör folk också, beroende på var man är någonstans”. En annan respondet säger; 

”alla måste göra sin egen tolkning på något sätt och vi i det svenska företaget har väl försökt 

att göra en tolkning av detta och vi kallar det för DFL”. Ytterligare en respondent försöker 

definiera DFL genom att säga; 

”man kan säga att det handlar om att ta fram spegeln och sätta den framför ansiktet och se, så här 

ser jag ut och det här sakerna är jag bra på och de här sakerna är jag dålig på och det är jag 

medveten om och jag agerar utifrån det…//…ett alternativ sätt att beskriva DFL är när man gör det 

jag beskrev så får man den effekten, att folk svarar positivt på frågorna”. 
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Genom ett antal aspekter av DFL försöker sistnämnda respondenten göra en beskrivning av 

det och säger samtidigt att det inte finns någon kort och enkel definition som används. Under 

intervjun säger respondent att denne är övertygad; ”om Bygg AB har bra chefer som agerar ut 

DFL så trivs jag som medarbetarna bättre”. Respondent nämner i förbifarten att DFL även 

handlar om, ”det goda medarbetarskapet”. 

 

4.3. Överlevnadsstrategi 

Satsningen på ledarskapet inom Bygg AB är en överlevnadsstrategi i och med att trycket på 

förändring ökat. En annan respondent tar händelser vid 2000-talets början som exempel; ”med 

alla dessa saker som uppdagades, byggkarteller, byggfel och korruption, sammantaget gjorde 

det nog att trycket på att förändra sig ökade”. En annan respondent säger; 

”Det är väl en allmän trend att vara nära sina medarbetare i och med att det kommer in nya 

medarbetare med nya värderingar och då gäller det att lära av sina medarbetare och lyssna av vad 

som är viktigt idag så som inte var lika viktigt igår”. 

 

En annan respondent pratar om händelserna vid början på 2000-talet som att; ”få bort saker 

som inte ska vara i Bygg AB”. Vidare säger denne att arbetet med detta nu börjat ge en effekt 

och att det är dags att utvecklas ytterligare. Under diskussioner har det framkommit att det är 

ledarskapet som ska vidareutvecklas, med anledning av att företaget är decentraliserat och på 

så vis blir beroende av att ha bra chefer. En respondent pratar om att det är; 

”ett krig för att vinna över talanger till vårat företag och det tror jag att egentligen alla 

organisationer känner av...//…och det innebär att det inte är ur något slags humanistiskt perspektiv 

enbart att vi vill ha bra chefer på Bygg AB utan det är ju en överlevnads strategi”. 

 

Vidare resonerar en respondent kring skapandet av något gemensamt i alla bolagen. Enligt 

några av respondenterna är företaget ute efter att få bort ojämnheter och skapa ett gemensamt 

sätt att se på ledarskapet. Detta ska leda till att; ”Bygg AB blir ett ännu bättre företag och 

förbereda Bygg AB på att vara attraktiv, så att de bästa medarbetarna stannar här, och med de 

bättre menas ett mer lönsamt företag”. En annan respondent säger att det handlar om att 

fokusera på rätt saker gällande hur medarbetarna ska ledas; ”det handlar inte om att göra alla 

till samma sort chef…//…det finns olika stilar i ledarskapet och det finns några saker som är 

gemensamt för vad som utmärker en bra chef”. 
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På långsikt har Bygg AB:s koncernledning som mål att företaget ska vara det mest 

professionella inom branschen och känd för sin personalpolitik. I PowerPoint presentation 

från 2007, fanns ett uttryck vilket de flesta respondenterna använde sig av under intervjuerna. 

Uttrycket sammanfattar koncernlednings idéer, tankar och förväntningar kring satsningen på 

DFL; ”människor kommer till ett företag men lämnar sina chefer”. Det vill säga att chefen 

anses ha en central roll för att medarbetarna ska trivas och vilja stanna. 

 

4.3.1. Arbetskraft - kriget om arbetskraften 

En anledning till att Bygg AB:s koncernledning har valt att satsa på ledarskapet, är den 

kommande arbetskraftsbristen inom branschen, vilket även lyfts fram i boken från 2007, som 

Bygg AB:s VD skrivit. I och med bristen på arbetskraft, menar respondenterna att företaget 

måste skapa en attraktiv bild utåt mot presumtiva medarbetare. Tanken med satsningen på 

DFL, är att vara konkurrenskraftig vid rekrytering och behålla nya som befintliga 

medarbetare. En av respondenterna säger att; ”duktiga människor kommer att vilja jobba i 

företag där det finns bra ledarskap”. 

 

Vidare beskriver en av respondenterna; ”såsom arbetsmarknaden ser ut idag och med den 

press vi har att hitta människor att fylla våra positioner med, så ser vi att det är på gång ett 

krig” En annan respondent uttrycker på liknande sätt; ”det är en större medvetenhet om att det 

kommer att bli ett slagsmål om de bästa medarbetarna i framtiden”. 

 

Den nuvarande arbetskraftsbristen och även den framtida är ett problem vilken respondenten 

ovan lyfter fram. Med DFL ska det skapas starkare relationer internt, för att de externa 

krafterna inte ska bli attraktiva för företagets medarbetare. Genom detta behåller företaget 

sina medarbetare längre och om medarbetarna utvecklas så tror respondenterna att de stannar 

kvar; ”för att vara en attraktiv arbetsgivare och locka tills sig de bästa medarbetarna, krävs bra 

chefer”. 

 

4.3.2. Förbättra ledarskapet – vara nära medarbetarna 

En viktig del som lyfts fram under intervjuerna är att chefen ska ”ta sig tid att träffa 

människor” i företaget, ovanstående citat finns i skriften från 2007. Ett exempel på detta är att 

medarbetare inom Bygg AB, nu för tiden pratar mer om människor och mindre om processer. 
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Det har även visat sig vid rekrytering av chefer; ”då frågan om ledarskap kommer upp mycket 

tydligare än förut”. Under intervjuerna har det även kommit fram något som kan uppfattas 

som ledarskapsproblem. Det har till exempel nämnts;  

”tidigare i Bygg AB har det funnits en vis fördragsamenhet med dåliga chefer. Om de drog in 

pengar och var lönsamma så kunde man på ett sätt acceptera att de inte var så himla bra chefer”.  

 

En anledning till satsningen på DFL är att Bygg AB:s koncernledning vill eliminera ett 

auktoritärt ledarskap vilket hängt kvar och inte gynnar företaget i dagens samhälle. En 

respondent menar vidare att det ”gamla” auktoritära ledarskapet är förankrat i en äldre 

generation och nu när en ny generation är på väg in i branschen måste deras förväntningar 

mötas. Koncernledningen vill genom DFL förändra ledarskapet och attityden hos cheferna. 

De menar att Bygg AB måste vara modernt i och med att de presumtiva medarbetarna 

efterfrågar en ledarskapsstil med positiv människosyn. Detta resonemang återfinns även i 

skriften från 2007. 

 

En definition på den ”positiva människosynen” som dök upp under en intervju är;  

”för att vara en bra chef måste man ta sig tid att vara chef och ledare, vara lyssnande och 

coachande som chef. Det handlar även om att man ska låta människor göra det de är duktiga på”. 

 

Det finns exempel på att kommunikationen mellan chef och medarbetar inte har fungerat. 

Detta har i extrema fall resulterat i att chefen sagts upp. En av respondenterna ger ett exempel 

på ett fall där en underställd fick bra återkoppling på sitt arbete. Medarbetare i den 

underställdes omgivning hade uttryckt att denne hade potential om det inte vore för hans chef. 

Det påtalades att den underställdes potential borde komma upp till diskussion med den 

aktuella chefen. Den underställde blev rädd och sa; ”det kan jag inte ta upp med min chef för 

då kommer han att söka upp de människorna som sagt det här och straffa dem”. 

 

Respondenten som gav detta exempel menar att det inte ska var som ovan och alla 

respondenterna uttrycker detta med en ”slogan” som dyker upp under intervjuerna; ”om vi ska 

ha bra människor måste vi ha ett bra ledarskap”, denna slogan återfinns i vissa av 

dokumenten. 
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4.4. Människor börjar i ett företag men lämnar en chef 

Det har gjorts en intern undersökning i Bygg AB, som sammanfattas i dokumentet; vad bra 

ledarskap är, från 2006. Den interna undersökningen gjordes på sex framgångsrika chefer 

inom företaget. Bygg AB:s koncernledning ansåg att dessa sex var bra exempel på bra chefer, 

kombinerat med de sex chefernas positiva ekonomiska resultat. Syftet med den interna 

undersökningen var att skapa förståelse kring hur ett bra ledarskap praktiseras inom företaget. 

Undersökningen resulterade i fyra olika teman gällande vad en bra chef ska visa; personlig 

integritet och mognad, brinna för projekt, vinnarinstinkt och lagkänsla. Detta definierar 

företagets syn på vad ett bra ledarskap är. De underställda har inte tillfrågats om vad de anser 

att ett bra ledarskap består av. 

 

Bygg AB:s koncernledning vill att DFL ska resultera i ett förbättrat ledarskap, vilket ska 

stärka företaget både inåt och utåt. Detta ska ske genom att utveckla ett mer humanistiskt 

synsätt hos cheferna. Detta i sin tur ska grunda sig på tankar om en tro på människans 

initiativkraft och förmåga att utvecklas, en slags ”positiv människosyn”. För att lyckas med 

denna ”positiva människosyn” ska företagets chefer vara nära sina medarbetare och lyssna, få 

medarbetarna att utvecklas och växa genom och ställa krav och stödja. Med hjälp av DFL ska 

det skapas en mer demokratisk ledarskapsstil.  

 

I och med satsningen på DFL nämner en respondent; ”man kan säga att Bygg AB är på väg på 

en resa där vi går emot att man inte kan vara så auktoritär som chef, utan man måste vara 

mycket mer arbetande genom sina medarbetare”. Alla respondenterna uttrycker på olika sätt 

att företagets chefer ska försöka hitta en roll där medarbetaren får arbeta med sina styrkor. En 

respondent pratar om DFL som; ”en chef som får andra personer att växa stödja och ställa 

krav”. Vidare säger en annan respondent att chefen ska; ”inspirera andra genom att själv vara 

en god ledare”. Ytterligare en respondent poängterar återigen att chefen är nyckeln till 

framgång; 

”Chefen är nyckeln till lönsamhet och medarbetarnas hälsa…//…eftersom det är chefen som 

kommer att påverka i vilken mån du får tacksamhet och feedback och får du inte det så kommer du 

till slut att börja titta efter andra möjligheter”. 

 

Vidare ska cheferna enligt en respondent; ”ge alla en chans till att bli bättre” och inte ”skada 

medarbetarna med ett dåligt ledarskap”. Med detta menar respondenten att om inte relationen 

mellan chefer och medarbetare fungerar, så tenderar anställda att lämna sitt arbete. HR-
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gruppen i Bygg AB har arbetat fram en variabel i ledarskapsindexet vilken kallas för, self 

management. Detta handlar om att; 

”chefen ska ha en självkännedom gällande styrkor och svagheter, ha en öppen attityd till feed 

back…//…att uppvisa en stark personlig integritet…//…chefen måste vara autentisk och ha ett 

personligt mod till att våga ta ansvar…//…ha styr på sina känslor”. 

Med ovanstående menar respondenterna att om chefen vet dessa saker om sig själv och om 

sina medarbetare, kommer chefen att leda sina underställda på bästa sätt; ”då kommer 

ledarskapet att mynna ut ur den personen man är”. 

 

4.5. Sammanfattning av resultat 

Denna resultatmodell, figur 2, är skapad av Proos/Smedman och nedan följer ett 

sammanfattande resonemang utifrån den. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Resultatmodell 

 
Respondenterna har tydligt framställt DFL som en överlevnadsstrategi. De bakomliggande 

tankarna för denna överlevnadsstrategi är, som uttrycks av respondenterna och såväl i 

dokumenten, att motverka att; ”människor börjar i ett företag, men lämnar en chef”. I 

Strategin fokuserar på två huvudsakliga kategorier, arbetskraft och ledarskap. De här två 

kategorierna är kopplade till varandra, genom att när medarbetare i Bygg AB arbetar utifrån 

dessa ska det göra företaget konkurrenskraftigt och mer lönsamt. Strategin ska verka för att 

Bygg AB ska attrahera nya medarbetare, minska personalomsättningen och förbättra 

ledarskapet genom att vara nära sina medarbetare. 
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Arbetskraftskategorin består av underliggande delar. Den första är att Bygg AB ska 

konkurrera med andra företag inom samma bransch gällande de ”bästa” medarbetarna. Den 

andra är att företaget vill minska sin personalomsättning. Ledarskapskategorin består även 

den av tvåunderliggande delar. Den första är att Bygg AB:s chefer ska vara nära sina 

medarbetare och känna till individernas styrkor och svagheter, för att stärka relationerna 

internt. Den andra är att företagets chefer ska förändra och förbättra sitt beteende med hjälp av 

DFL, för att möta de presumtiva medarbetarnas förväntningar. 
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5. Analys 

Här kopplas resultat till utvald teori och analyseras i en vidare och djupare kontext, detta för 

att skapa en förståelse utöver det resultatet gett. Analysen inleds med att koppla symbol och 

verktygsperspektivet till DFL och ger en förklaring om hur DFL används av Bygg AB, sett ur 

de båda perspektiven. Vidare analyseras hur företaget skulle kunna använda sig av dessa 

perspektiv för att förtydliga DFL. Analysen fortsätter med att redogöra för hur boken, First, 

Break All the Rules, som kan liknas med ett recept. Vidare analyseras hur Bygg AB:s 

koncernledning inspirerats av boken och att ett verksamhetsrecept utformats vilket, i detta 

fall, kan liknas med en överlevnadsstrategi. 

 

5.1. DFL som problemlösare 

Ingen av respondenterna kan på ett enkelt sätt förklara vad DFL är för någonting. Förklaringar 

som uppkommit under intervjuerna är att det är ett; initiativ, attityd och förhållningssätt. Detta 

kan uppfattas som en omedvetenhet bland respondenterna om att DFL är ett 

verksamhetsrecept, vilket kan användas som ett verktyg enligt Røvik och en symbol i likhet 

med Abrahamsson resonemang. Om ledningen i Sverige väljer att använda sig av orden 

symbol eller verktyg i samband med DFL, skulle detta förtydliga för medarbetarna hur DFL 

ska benämnas och användas. Detta kan stärka medvetenheten för alla medarbetare om vilket 

syfte DFL har och hur de ska arbeta med DFL som verktyg och symbol mot mål och vision. 

DFL kan på ett bra sätt fungera som en problemlösare, enligt Czarniawska och Joerges 

synsätt. 

 

Vi tolkar det som att Bygg AB:s koncernledning vill att DFL ska användas som ett verktyg 

inåt för att uppnå ett symboliskt värde utåt för företaget, i linje med Røviks resonemang. Det 

är även uttalat under en intervju att DFL används som ett diagnostiskt verktyg, för att mäta 

ledarskapet. 

 

Generellt sett vet människorna vad ett verktyg och en symbol är. Orden initiativ, attityd och 

förhållningssätt, vilka respondenterna använder, känns för vida och breda i förhållande till det 

som Røvik benämner som verksamhetsrecept. Det kan vara DFL:s mångtydiga utformning 

som gör att respondenterna har svårt att ge en och samma definition av det, i stället gör 

respondenterna egna tolkningar. 
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Det kan mögligtvis vara så att Bygg AB:s koncernledning vill att DFL ska vara öppet för 

tolkning för att kunna anpassa DFL, både efter företagets olika delar, samt efter chefernas 

individuella ledarskapsstilar. En respondent nämner att; ”ledarskapet ska mynna ut ur den 

personen man är”. Men en allt för öppen och generaliserbar utformning av DFL kan resultera 

i att ingen beteendeförändring sker, i det här fallet skulle det betyda att ledarskapsstilen blir 

oförändrad. 

 

5.2. Recept som framgång 

Genom att Bygg AB:s koncernledning har valt att inspireras av en bok, kan de ha gått miste 

om andra viktiga faktorer som går mer i linje med hur företaget ska uppfylla sitt mål och sin 

vision. Detta är, enligt Røvik ett typiskt beteende hos organisationer i och med att recepten är 

så pass enkla att anpassa och applicera på den egna verksamheten. Bygg AB:s koncernledning 

har fått sina idéer och tankar för DFL från den allmänna trenden i dagens samhälle bland 

byggföretag att ”man” ska satsa på ledarskap. 

 

I First, Break All the Rules, beskriver Buckingham och Coffman boken som en produkt 

bestående av nedskrivna idéer och ger en förklaring på hur boken ska användas. Detta kan 

tolkas som att författarna menar att användaren ska inspireras och anpassa innehållet efter den 

egna verksamheten och inte följa boken till punkt och pricka. Detta visar tydligt på att boken 

kan ses som ett universalt recept, vilken de som tagit fram DFL använder som 

inspirationskälla till sitt verksamhetsrecept, DFL. Medarbetare inom företaget har 

uppmärksammat en trend och tendens i samhället om att organisationer satsar på ledarskap. 

 

Røvik beskriver recept som universalmedel och genom att studera Buckingham och Coffmans 

tolv frågor, så uppfattas dessa som generaliserbara. Frågorna är möjliga att appliceras i stort 

sätt på vilken organisation som helst, i likhet med Strandgaard Pedersens resonemang. Ändrar 

Bygg AB sitt syfte med receptanvändandet i verksamheten, kan företaget fortfarande använda 

sina tio frågor i och med deras allmänna karaktär. Frågorna blir på så vis användbara på olika 

sätt och de är inte direkt kopplade till DFL. Detta går i linje med Czarniawska och Joeregs 

resonemang kring generalisering. De tolv frågorna kan tyckas representera människans sunda 

förnuft och självklara. Frågorna blir på detta sätt lätta att applicera och brukas inom olika 

organisationer. Självklarheten kan leda till att frågorna inte används som de ska, i och med 

deras generella art. 
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Boken, First, Break All the Rules, som använts för att skapa DFL är i detta fall ett universalt 

recept. Därefter har de som framställt DFL valt ut delar ur boken och generaliserat och 

anpassat dessa efter Bygg AB:s mål och vision, samt utformat det egna verksamhetsreceptet, 

DFL. Bygg AB har på så vis inspirerats av ett recept i framtagandet av DFL. 

 

5.3. Den påverkande arbetskraftsbristen 

DFL:s syfte som överlevnadsstrategi är att göra Bygg AB konkurrenskraftig och attraktiv, 

genom att förändra ledarskapsstilen, således är detta en önskad effekt. Detta ska i sin tur 

attrahera presumtiva medarbetare att söka sig till dem. Användandet av DFL ska även bidra 

till att behålla befintliga medarbetare, skapa en öppnare kommunikation och ökade 

utvecklingsmöjligheter. Ledningen i Sverige har uppmärksammat den stundande 

arbetskraftsbristen och på så vis påverkats till att adoptera ett recept och utvecklat DFL. Detta 

resulterar i att receptet kan ses som en problemlösare vilket Czarniawska och Joerges påpekar. 

 

Arbetskraftsbristen är den stora påverkande faktorn som påverkat Bygg AB att satsa på DFL. 

Att företaget är framtidsorienterade visar sig genom att Bygg AB:s koncernledning har en 

vilja att utveckla och värnar om sina medarbetare, både nya som befintliga. Genom att 

använda DFL som en symbol utåt, vilket Røvik påpekar, mot presumtiva medarbetare kan 

företaget skapa en positiv bild av sig som arbetsgivare, en bild av ett modernt företag med bra 

personalpolitik.  

 

Vi tolkar det som att DFL inte endast ska verka som en symbol, utan med hjälp av att 

sammankoppla chefernas lön med ett ledarskapsindex så har ett verktyg skapats, vilket även 

en respondent uttrycker. Detta verktyg ska effektivisera förändringen, vilket Røvik påpekar, 

av beteendet och attityden hos cheferna. Enligt Røviks resonemang, kan detta ge en möjlighet 

till att överleva på marknaden. DFL blir ett redskap till att påverka chefernas beteende och 

attityder, i den svenska ledningens önskade riktning. 

 

Tendenser i samhället visar att satsning på ledarskap ligger i tiden, vilket även en respondent 

påpekar; ”det är en allmän trend att vara nära sin medarbetare”. Medarbetare har fått en känsla 

av att företaget är omodern i och med deras kvarhängande auktoritära ledarskap. Detta går i 

linje med Brunssons resonemang kring, att medarbetare och omgivning kommer att uppfatta 
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företaget som gammalmodigt. Bygg AB:s koncernledning vill att företaget ska symbolisera 

modernitet, därför har koncernledningen valt att satsa på utveckling av ledarskapet, detta går i 

linje med Abrahamssons resonemang kring modernitet. Företagets satsning på ledarskapet 

passar ihop med en av deras önskade effekter, nämligen att framstå som en attraktivare 

arbetsgivare och att kunna leva upp till nya presumtiva medarbetares förväntningar på 

ledarskapet. Bygg AB:s koncernledning vill genom ovanstående resonemang att effekten utav 

användandet av DFL ska leda till en överlevnad på markanden. Vidare effekter är att DFL ska 

fungera som; Behålla befintliga medarbetare och attrahera presumtiva och ha ett ”nära” 

förbättrat ledarskap.  

 

5.4. Det framgångsrika ledarskap som verktyg och symbol 

Cheferna inom företaget ska genom sitt ledarskap vara en symbol för Bygg AB utåt i 

samhället. DFL ska bidra till att företaget symboliserar utveckling och en ”positiv 

människosyn”, DFL får i likhet med Røviks resonemang en betydelse utöver att endast vara 

ett verktyg för att effektivisera förändringen. Cheferna kan liknas med ett verktyg genom att 

de utövar sitt ledarskap mot den svenska ledningens önskemål och förändrar sitt beteende i 

riktning mot Bygg AB:s koncernlednings syfte med DFL, i linje med Røviks resonemang. 

Detta humanistiska synsätt som företaget vill förmedla, blir en symbol och enlig 

Abrahamsson resonemang får DFL i detta fall även en symbolisk funktion. 

 

Respondenterna har olika definitioner på vad en bra chef är, de pratar om att man som chef 

ska tolka och förstå DFL. På så vis går det återigen på ett utmärkt sätt att likna DFL med ett 

verksamhetsrecept enlig Røviks kriterier. 
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6. Diskussion 

Syftet med undersökningen var att få en fördjupad förståelse för hur ett företag använder sig 

av ett recept. Vi ville även väga in vilka tankar och idéer som varit grundläggande vid val av 

recept. Det har även varit intressant att studera vilka effekter ett företag önskade sig i och med 

användandet av ett verksamhetsrecept. Detta undersöktes i Bygg AB:s svenska företag och 

både syftet och frågeställningarna kunde besvaras. 

 

I början av undersökningen antog vi att DFL var ett konkret verktyg för cheferna att använda 

sig av vid utveckling av sitt ledarskap. Vi utgick även från att DFL definierats och fanns 

nedskrivet som ett policydokument. Vid första kontakten med företaget blev vi införstådda 

med att så inte var fallet. Även intervjuerna och dokumentanalysen gav samma resultat. En 

klar definition av DFL saknas, vilket blev allt mer tydligt under undersökningen. 

 

Att ingen av respondenterna kunde ge en klar definition på vad DFL är för något, gjorde oss 

förvånade. DFL är som sagt svårdefinierat, men vad målet är och vad företaget strävar mot, är 

däremot tydligt. Hur kan det komma sig att företaget har tydliga mål men en oklar definition 

av DFL? Vi tror att det är lättare att sätta upp mål för olika verksamheter, än att veta vad som 

krävs av medarbetarna för att uppnå dessa mål. Bygg AB:s koncernledning kan ha tagit ett 

beslut i linje med Brunssons resonemang, kring beslut som problemlösare, vilket nämns i 

inledningen. 

 

Vidare undrar vi hur lätt eller svårt det är att ändra ett beteende som lärts in under ett flertal år 

som chef i Bygg AB. Det är svårt att försöka ändra attityder hos människor, i och med att 

attityd består av handling, tanke och känsla, och detta är något som är djupt rotat inom oss. 

Att förändra beteende och attityden tar lång tid och för att företaget ska främjas av DFL krävs 

en längre tids arbete, vilket även en respondent är medveten om och poängterar. Vi tycker att 

Bygg AB:s koncernledning har tänkt igenom detta, och ser DFL som en ledstjärna som ska 

följa med under en längre tid. Detta är viktigt att förmedla, annars kan cheferna uppfatta DFL 

som en tillfällig ”fluga”, som för tillfället ska följas. Ett exempel på att undvika detta är att 

arbeta fram en slogan för DFL, till exempel; DFL ska symbolisera en attraktiv arbetsplats. 

 

Arbetet med att förändra ledarskapsstilen för att skapa en arbetsplats där medarbetarna trivs 

och utvecklas, är ett bra mål. Men för att Bygg AB ska symbolisera detta utåt krävs ett 
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långsiktigt arbete, vilket nämnts tidigare. Därför anser vi att ledningen i Sverige, även borde 

satsa på mer direkta rekryteringsmetoder i arbetet med att attrahera presumtiva medarbetare.  

 

En respondents tanke kring DFL som även ett framgångsrikt medarbetarskap, är något som vi 

anser att ledningen i Sverige borde utveckla. Det är synd att Bygg AB:s koncernledning 

fastnat i ett tänk om att chefen är nyckeln till att en attraktiv symbol skapas. Vi anser vidare 

att det finns andra faktorer som gör att medarbetare trivs på sin arbetsplats. Med hjälp av att 

kombinera DFL med förmånliga villkor för alla medarbetare, skulle detta kunna stärka Bygg 

AB:s konkurrenskraft och symboliska värde. Vi kan även tänka oss att om alla medarbetare 

involveras i visionen av skapandet av denna ”positiva människosyn”, så kommer det att ge ett 

snabbare och mer kraftfullt resultat. 

 

Att cheferna ska ha en ”positiv människosyn” känns som självklarheter och sunt förnuft för 

oss. Detta får oss att fundera på om ledarskapet tidigare har varit för auktoritärt och om så är 

fallet har företaget verkligen tagit tag i detta problem. Vidare funderingar kring satsningen på, 

för oss, en självklar ledarskapsstil är; att om cheferna som ska utöva DFL redan anser sig ha 

denna ”positiv människosyn”. Kan det tänks att DFL prioriteras bort av cheferna och 

beteendeförändringen uteblir. 

 

Som det ser ut nu, att ledningen i Sverige valt att använda sig av en finansiell belöning, undrar 

vi hur mycket bonus företaget väljer att ge cheferna för att utöva det önskvärda ledarskapet. 

Vi anser att det föreligger en risk i att om bonusen inte utgör någon större skillnad på 

chefernas lön, motiveras kanske inte cheferna till att utöva ledarskapet som önskas. Om 

bonusen däremot utgör en större skillnad på lönen, kan användandet av DFL få stor 

genomslagskraft. Detta är något som vi endast spekulerar om, då vi inte vet storlek på 

bonusen. 

 

Det är även uttalat att chefernas ledarskapsstil ska utveckla de underställda genom DFL och 

att det ska ske ett ömsesidigt utbyte mellan parterna. Hur ska då de underställda motiveras till 

detta utbyte, när det endast är cheferna som får bonus för sitt beteende? Det skulle kunna vara 

så att vetskapen om bonus leder till att de underställda får en känsla av att chefens beteende 

inte är äkta, utan motiveras av en finansiell belöning. Enligt oss skulle detta kunna leda till att 

de underställda inte känner sig delaktiga i arbete mot att skapa en attraktiv arbetsplats och 
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”ny” ledarskapsstil. Den ”positiva människosynen” kommer då inte att symboliseras av de 

underställda. 

 

Flera av respondenterna uttrycker att de verkligen tror på DFL som en problemlösare mot 

Bygg AB:s mål och vision, men samtidigt väljer ledningen i Sverige att uppmuntra cheferna 

genom bonus för att de ska utöva DFL, mot sina underställda. Vi anser att ovanstående är 

motsägelsefullt och signalerar att den svenska ledningen har en undertro på DFL. Det 

motsägelsefulla är att om den svenska ledningen verkligen tror på DFL så ska de inte behöva 

ge en finansiell belöning, utan cheferna ska inspireras av DFL och inte av belöningen. Om 

syftet med DFL är att skapa en symbol utåt för att dra presumtiva medarbetare till sig, anser 

vi att den finansiella belöningen ska tas bort. 

 

6.1. Vidare forskning 

Det vore intressant att undersöka om DFL skulle kunna bli ett ännu kraftfullare verktyg och 

symbol, om Bygg AB:s koncernledning även skulle ta hänsyn till de underställdas åsikter 

kring vad ett bra ledarskap är och deras behov på arbetsplatsen. En eventuell brist i vår 

undersökning är att den endast är vinklad ur ett uppifrånperspektiv. Forskning visar faktiskt 

på att användandet av ett underifrånperspektiv vid förändring, genererar i ett bättre resultat, än 

uppifrånperspektiv. Vi anser att företaget har använt sig av ett uppifrånperspektiv. Ett 

underifrånperspektiv skulle kunna resultera i att fler medarbetare känner sig delaktiga mot 

uppfyllandet av Bygg AB:s vision och alla medarbetarna skulle få symbolisera en ”bra” 

arbetsplats och visa att DFL fungerar som ett verktyg. Därför anser vi att ett ”framgångsrikt 

medarbetarskap” borde utvecklas inom företaget. 

 

Vidare vore det intressant att undersöka hur Bygg AB:s olika delar valt att tolka och arbetat 

med DFL, för att finna likheter och olikheter. Då vår undersökning är intern i och med att vi 

endast intervjuat interna medarbetare och endast erhållit interna dokument, så kan detta 

uppfattas som en brist. Vidare forskning som då skulle vara intressant, är att studera vad andra 

företag inom samma bransch har anammat för överlevnadsstrategier och eventuellt 

användande av recept mot deras strategier. Har andra företag fångat upp liknande recept eller 

utformat helt andra inför det kommande kriget om presumtiva medarbetare? Vi vet inte svaret 

på denna fråga, men det kanske kan vara så att andra företag håller med Bygg AB:s 
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koncernledning om chefens viktiga roll och att; ”människor börjar i ett företag, men lämnar 

en chef”. 
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Bilaga 1 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur ett företag använder sig av ett recept. Vilka 

tankar och idéer som ligger till grund för valet av ett recept, samt vilka effekter ett företag 

förväntar sig genom att använda ett recept? 

 

1. Vilka idéer och tankar ligger till grund för valet av DFL? 

- Kan du förklara vad DFL för någonting och vad du känner till om det?  

- När (tidsmässigt) uppkom DFL? När hörde du talas om DFL först gången? 

- Hur och var uppstod idén om att skapa DFL?(Vart kom initiativet ifrån?)  

- Vilka individer var inblandade vid framtagandet av DFL?(nedifrån upp/uppifrån ned?) 

- Var (geografiskt) uppkom DFL? 

- Togs det ett formellt beslut kring att starta framtagningen? 

- Vilka var inblandade i beslutet? 

- Hur gick man tillväga från idéstadiet till att DFL var färdigställt? 

- Hur gick framtagningsprocessen till (medel, resurser och verktyg användes)? 

- Samarbetade ni med någon utomstående organisation vid framtagandet? 

- Kan du se någon särskild inspirationskälla till DFL? 

- Vet du vilka idéer, ideologier och värderingar ligger till grund för DFL? 

- Fanns eller finns det någon förebild för företaget gällande ledarskap? 

- Såg ledarskapsstilen annorlunda ut innan införandet av DFL? 

2. Hur kan DFL fungera som en problemlösare?  

- Vilket syfte ska DFL uppfylla? Varför togs DFL fram? 

- Var det någon speciell händelse som föranledde idéen DFL?  

- Fanns det några konkreta problem som införandet av DFL skulle lösa?  

- Skedde det någon annan förändring inom företaget i samband med uppkomsten av DFL 

idéen? 

- Skedde det någon samhällsförändring som påverkade företaget inför skapandet av DFL 

idéen? 

3. Vilken effekt förväntar sig Bygg AB utav användandet av DFL?  

- Vilket resultat förväntar företaget sig av att använda DFL?  

- Vilka visioner och mål förväntas företaget nå med hjälp av DFL? 


