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Sammanfattning 
Följande arbete syftar till att undersöka hur geografiskt samt hierarkiskt avstånd påverkar ett 

företags kultur. Det är sedan tidigare klarlagt att kulturen spelar en viktig roll för utveckling. 

Därför undersöktes i denna studie, med hjälp av teorier kring företagskultur, ett relativt nystartat 

företag som expanderat för att se hur kulturen påverkades. En kvalitativ fallstudie på företaget 

Save by Solar har gjorts där dess huvudkontor samt ett kontor på annan ort undersöktes utifrån 

teorin. Datainsamlingen har gjorts med hjälp av kvalitativa intervjuer. Det är genom 

undersökningen tydligt att medarbetare på olika hierarkiskt samt geografiskt avstånd till 

ledningsgruppen har olika uppfattningar om företagskulturen och dess beståndsdelar. Studien 

landar i slutsatsen att det geografiska och hierarkiska avståndet påverkar olika aspekter av 

företagskulturen i olika stor grad. Företagskulturen borde således ses som en viktig resurs för 

företagsledningen då denna har en potential att både stjälpa och hjälpa ett företags framtida 

utveckling. 
 

 

Nyckelord: företagskultur, kulturspridning, geografiskt avstånd, hierarkiskt avstånd, 

expansion 
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1. Inledning 

Mycket har skrivits om att bra företagskultur är något av det viktigaste för nystartade företags 

framgång (Flamholtz & Randle, 2011). Bland annat Brush (2014) hävdar att brister i 

företagskulturen är anledningen till att 50-60 procent av alla nystartade företag tvingas lägga 

ner inom två år. Om företagskulturen är god och stark kommer den att driva utvecklingen 

framåt och öka produktivitet hos de anställda (Doyle, 2017). Detta är inte minst sant i fallet 

med Google där de har lyckats behålla känslan av ett litet företag, trots att de har genomgått en 

enorm expansion. Doyle menar att anledningen till detta är att personalen fortfarande känner 

ett personligt ansvar för företaget samt att kreativt tänkande fortfarande premieras. Något som 

inte minst blir tydligt i matsalen där den oskrivna regeln är att man sätter sig där det finns plats 

- helt utan hänsyn till hierarkier eller avdelningstillhörighet. Denna kultur skapar varje dag en 

stor mängd informella möten där, enligt Doyle (2017), många av Googles bästa idéer har fötts. 

 

I fallet med nystartade företag har entreprenören ofta en stark personlig investering i sina idéer 

(Barringer & Ireland, 2016). Denna person har en vision och ett personligt driv som kan vara 

väldigt medryckande för de personer som hen kommer i kontakt med (Barringer & Ireland, 

2016). Om affärsmodellen är tillräckligt konkurrenskraftig och företaget överlever de inledande 

åren så har det ofta bildats en gruppering kring grundaren eller grundarna som kan anses vara 

bärare av företagskulturen (Barringer & Ireland, 2016). Ett exempel på detta är IKEA där Ingvar 

Kamprad grundade den så kallade “IKEA-andan” som fick spridning och satte sin prägel på  

 

Galit (2016) drar det så långt som att hävda att på dagens rörliga arbetsmarknad där ledare och 

medarbetare byts ut på löpande band kan arbetsplatsens unika kultur vara det enda som är 

beständigt. Kulturen är starkt kopplad till företagets värderingar och långsiktiga målsättningar 

och är således en strategiskt viktig resurs som har förmågan att driva ett företags utveckling 

framåt och skänka vägledning då beslut skall tas (Brush 2014). Brush (2014) betonar 

uttryckligen betydelsen av att kulturen är homogen och omfattar hela personalen.  

1.1 Problematisering  
Det kommer dock en punkt i ett företags expansion som enligt många (Power, 2017; Alton, 

2017; Devine, 2014; Adika, 2014) är kritisk för företagskulturen. Power och övriga författare 
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ovan menar att denna punkt inträffar när grundaren inte längre kan övervaka allt det dagliga 

arbete som utförs inom organisationen och då finns det en risk för att subkulturer börjar ta form. 

Två faktorer som kan bidra till denna utveckling kommer att undersökas närmare:  

 

Den första handlar om geografiskt avstånd. Det kan bli opraktiskt, på grund av det fysiska 

avståndet mellan exempelvis två kontor eller arbetsplatser, att ledningen träffar alla anställda 

på daglig basis. Det leder till att ledningen inte längre har samma möjlighet till informella möten 

med personalen vilket potentiellt kan bidra till att den företagskultur de eftersträvar inte 

etableras. Flera (Green och Ruhleder, 1995; Farazmand, 1999) menar att dagens IT-samhälle 

skulle sudda ut dessa geografiska avstånd, men senare forskning (Goldberg och Levy, 2009) 

visar att även interaktioner via mail och andra sociala plattformar minskar som en följd av det 

geografiska avståndet.  

 

Den andra handlar om hierarkiskt avstånd (eng. structural distance). Det är alltså det 

strukturella avstånd som naturligt uppstår när antalet anställda växer. Företaget tvingas då att 

dela upp sin verksamhet efter olika funktioner med avdelningschefer för varje del osv. Således 

växer det vertikala avståndet och det kan också leda till att medarbetarna träffar 

ledningsgruppen och grundarna mer sällan. Forskning visar även här (ex. Day & Lord, 1988; 

Hunt, 1991) att det hierarkiska avståndet till ledningen kan minska genomslagskraften i den 

kultur som de förespråkar och både sänka motivationen och prestationen hos medarbetarna. 

 

Save by Solar är ett relativt ungt företag, grundat 2014, som nyligen har expanderat. Save by 

Solar är ett solcellsföretag som säljer helhetslösningar till andra företag, där allt från 

projektering och installation till underhåll och drift ingår (Grundare, 2018). Företagets grundare 

berättar för tidningen Dagens industri att man vill förändra den svenska elmarknaden (Karlén, 

2017). Grundarna drömmer om att ta stora andelar av solcellsmarknaden i Sverige, men även 

om att expandera till övriga Norden och vidare ut i Europa (Karlén, 2017). Det är alltså tydligt 

att ledarna är drivna och har visioner för företaget. Under 2017 etablerade Save by Solar ett nytt 

kontor i Lund, vilket innebar en expansion från det enda tidigare kontoret i Uppsala (Grundare, 

2018).  
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1.2. Syfte och frågeställning 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur geografiskt samt hierarkiskt avstånd påverkar 

kulturen i ett företag. Detta genom att undersöka om det finns några skillnader i vilken typ av 

kultur som existerar inom olika delar av ett företag. Vidare syftar undersökningen till att urskilja 

vilka aspekter av kulturen som blir mer eller mindre påverkade av geografiskt och/eller 

hierarkiskt avstånd. Eftersom företagskulturen är en strategiskt viktig resurs är det av intresse 

att klargöra vilka samt var dessa eventuella skillnader uppstår.  

 

För att undersökningen ska kunna landa i en slutsats kommer följande frågeställningar att 

besvaras: 

 

• Vad har aspekten geografiskt avstånd för påverkan på ett företags kultur? 

• Vad har aspekten hierarkiskt avstånd för påverkan på ett företags kultur?  

• Vilka delar av kulturen är det som påverkas och på vilket sätt påverkas de? 
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2. Teori 

2.1. Företagskultur 
Företagskultur kan kort definieras som värderingar och övertygelser vilka hjälper individer att 

förstå hur organisationen fungerar samt därigenom också utforma de normer och beteenden 

som finns inom organisationen (Deshpandé et al., 1993). Schein (2010) utvecklar följande 

resonemang med att företagskultur är något som en grupp individer delar men ingen av 

individerna i gruppen kan definieras som. Företagskultur beskrivs som något som är uppbyggt 

av stabilitet, djup, bredd och mönster (Schein, 2010). Stabilitet betyder att företagskulturen är 

densamma oavsett vilka individer som för närvarande är medlemmar i gruppen. Djupet i sin tur 

betyder att företagskulturen ofta är djupt rotad och därmed ofta undermedveten och inte påtaglig 

(Schein, 2010). Bredden betyder enligt Schein (2010) att alla gruppens funktioner och delar 

styrs av företagskulturen och den brer ut sig över hela gruppen och dess medlemmar samt 

funktioner. Mönstret menar Schein (2010) flätar ihop alla delar till en. Det kan vara värderingar, 

ritualer och beteende som är ett uttryck för företagskulturen. Schein (2010) menar också på att 

företagskultur är produkt av socialt lärande.  

2.1.1. Värdet av företagskultur 
Det finns många som har skrivit om betydelsen av kultur i företag. Flamholtz et al. (2011) 

argumenterar för att stark positiv kultur är en verklig tillgång som har stor inverkan inte bara 

på hur mycket de anställda uppskattar sin arbetsplats, utan även direkt på det ekonomiska 

resultatet. Även motsatsen gäller; är kulturen negativ (Flamholtz et. al.s ordval) så kommer det 

att försämra möjligheterna till framgång för företaget. Som en följd av detta hävdar man att det 

finns stora vinster att hämta för de som är medvetna om kulturens betydelse och kan forma den 

så att den gagnar de egna ändamålen (Flamholtz et al. 2011). Det finns även studier kring vilka 

aspekter av företagskulturen som påverkar företagets prestation och varför de gör det. Ett 

resultat är att uttryckta värden framstår som verkningslösa, exempelvis att man säger att man 

är ett miljövänligt företag men sedan inte följer detta. Dessutom är den här typen av värderingar 

något problematiska, då de delvis används i marknadsföringssyfte för att skapa en bild av 

företaget som etiskt och ansvarstagande (Guiso et al, 2013).  
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2.1.2. Grundare av företagskulturen 
Intraprenörskap är en term som syftar till att beskriva entreprenörens arbete inom företaget 

istället för arbetet utåt. Intraprenörskap anses nuförtiden mer och mer relevant och vikten av 

detta skall inte underskattas menar Bau et al. (2015). Bau et al. (2015) beskriver just att vikten 

av entreprenörens arbete med personal samt ledning i företaget kan vara avgörande för ett 

företags innovation, lönsamhet, strategi och förnyelse inom organisationen. Vidare beskriver 

Bau et al. (2015) vikten av ett bra ledarskap eftersom det kan underlätta engagemang och 

entreprenörsanda bland anställda vilket skulle gynna företaget. Detta kan vara att ha tydliga mål 

inom organisationen, ge sina anställda feedback samt hela tiden betona individuellt ansvar. 

Inom speciellt små företag menar Bau et al. (2015) att även de anställda som är lägst ner i 

hierarkin kan identifiera och upptäcka eventuella brister eller möjligheter inom organisationen. 

Det betyder alltså att det inte bara är entreprenörens drivkraft som kan påverka företaget genom 

idéer eller tankar, utan att alla anställda har en roll i arbetet framåt (Bau et al. 2015). 

Intraprenörskap beskrivs ofta som entreprenörens förmåga att skapa en bra kultur inom 

företaget (Bau et al. 2015). 

 

Den kultur som finns på företaget är skapad och utvecklad av dess grundare (Flamholtz et al. 

2011). Vidare skriver Flamholtz et al. (2011) att om grundaren av företaget är nitisk och mycket 

noggrann kommer företagskulturen också yttra sig i att allt företaget gör skall vara perfekt. Då 

företaget expanderar och fler personer anställs är det däremot nästintill omöjligt för grundaren 

eller högt uppsatta på företaget att dagligen möta alla anställda. Kanske är det också så att 

företaget expanderar till en annan stad så att en kontakt med grundaren är något som sker ytterst 

sällan. Denna situation menar Flamhotz et al. (2011) leder till att företaget måste hitta nya sätt 

för att sprida och behålla kulturen på företaget.  

 

Grundarna av företaget har också ett helt vitt blad att utgå ifrån menar Alvesson (2002). Detta 

gör att den kultur som grundarna skapar, genom att till exempel anställa en viss typ av personer 

samt avgöra vilka vägar företaget skall ta, också kommer att spegla företaget fortsättningsvis 

(Alvesson, 2002). Att ledarskapets attityder är väldigt viktiga anser också Guiso et al. (2013). 

Framförallt syns sambandet att det inte spelar någon roll vilken typ av värderingar ledarna väljer 

att kommunicera ut till sina anställda utan i högre grad hur etiskt och hederligt de framstår i 

sina handlingar (Guiso et al, 2013).  
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2.1.3 Kulturens beståndsdelar 
Nu när vikten av kultur inom organisationer har fastställts samt på vilket sätt företagskulturen 

uppstår krävs en mer konkret definition kring vad det faktiskt är, vilket är ett viktigt steg på 

vägen mot operationalisering. I detta stycke konkretiseras det abstrakta begreppet "kultur" 

genom en beskrivning av dess beståndsdelar, vilka har fastställts till: riter & ceremonier, 

berättelser, språk och symboler (Swidler 1986 och Flamholtz et al. 2011). Om kultur ses som 

överföring av information så är detta kanalerna genom vilka informationen sänds. Nedan följer 

en detaljerad förklaring av vad dessa innebär från Swidler (1986) och Flamholtz et al. (2011). 

 

Riter och ceremonier är planerade aktiviteter som ofta är konstruerade för att kommunicera ett 

budskap till personalen. Det är naturligt för ledarskapet att använda denna typ av tillfällen för 

att på ett dramatiskt sätt visa på vilken typ av beteenden som förväntas av de anställda. Daft 

(2007) delar in riter och ceremonier i fyra subkategorier presenterade i Tabell 1 nedan.  

 

Tabell 1, Riter och ceremonier inom företag1 (Daft 2007, s. 241) 

Typ av rit Exempel Sociala konsekvenser 

Passage Introduktionsrit inom den 
amerikanska militären 

Förenklar för individen att kliva in i en ny 
social roll 

Förstärkning  Årlig prisutdelnings-gala  Förstärka sociala identiteter och öka status 
hos vissa anställda  

Förnyelse Aktiviteter för att utveckla 
organisationen (Ex. Team 
building) 

Stöpa om sociala strukturer och förbättra 
organisationens funktion 

Integration  Personalfest Uppmuntra och stärka känslan av 
samhörighet, för att öka känslan av att vara 
investerad i organisationen 

      

Storytelling spelar en viktig roll när det kommer till att kommunicera ut idéer inom en 

organisation. Dess uppgift handlar om att förklara vart man är påväg, men även vilken de 

anställdas roll i detta ska vara. De berättelser som man väljer att kommunicera ut till sin 

organisation kan både vara exempel på eftersträvansvärda handlingar, och sådan som inte är 

önskvärda. Om storytelling används på rätt sätt är det en kraftfull metod för att fokusera 

mänskliga resurser mot ett gemensamt mål och kan bidra till att en diskussion kring 

                                                      
1 Översatt till svenska av författarna 
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affärsstrategiska frågor får så stor spridning som möjligt. Storytelling är ett naturligt sätt för de 

anställda att sprida sina framgångar inom organisationen och få uppskattning för vad man har 

åstadkommit. Detta får effekten att det stärker de interna banden och gör den enskilde mer 

investerad i sin arbetsplats. Därför är det viktigt att alla medlemmar bjuds in att dela med sig 

av sina framsteg i ett forum där de kan få gehör. Om detta existerar så kan resultatet bli en 

återkommande revitalisering av organisationen och att de visioner som är vägledande lyfts fram 

och exemplifieras i vardagen. Det faller sig ofta naturligt när man är ny på en arbetsplats att 

vilja ta till sig den kultur som råder där och man söker ofta efter vägledning kring vilka 

beteenden som förväntas av en. Här har de seniora inom företaget en viktig roll som 

kulturbärare genom storytelling. 

 

Språket är ännu en kraftfull kulturbärare. Många företag använder sig av slogans, värdeord, 

metaforer eller andra typer av språkbruk vilka får en unik innebörd för de anställda. Dessa kan 

även användas utåt i kontakten med kunder för att förmedla företagets styrkor och är ett verktyg 

som används dagligen på många ställen för att stärka kulturen.   

 

Symboler är ytterligare ett sätt att försöka sammansvetsa en organisation. Detta kan vara fysiska 

föremål, såsom en maskot, kring vilken en grupp människor kan känna samhörighet. En symbol 

kan också vara att man exempelvis ringer i en klocka då man fått en ovanligt stor order eller 

liknande vilket också klassas som en symbol även om den inte är fysisk i samma utsträckning 

som en maskot.  

 

2.2. Klassificera företagskultur 
Det som presenterades i föregående avsnitt var fyra aspekter av kultur som går att studera var 

och en för sig, men betraktade som isolerade företeelser kan mycket av dess innebörder gå 

förlorade. Därför är det hjälpsamt att använda en analysmodell som kan sätta de kulturella 

uttrycken i ett större sammanhang. En modell som ofta används är Competing Cultural Values 

model (Lindquist & Marcy 2016). Quinn (1988) syftar inte på att företaget endast ska 

klassificeras i en av fyra kvadranter, se figur 1, utan alla företag har mer eller mindre inslag av 

varje del men har även med alla olika delar. Det handlar alltså inte om att hitta den kvadrant 

som passar bäst för företaget utan vilka kulturellainslag som har störst genomslag i företaget. 

Då modellen heter Competing Cultural Values innebär detta att de aspekter av kulturen som 
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står diagonalt mot varandra (ex. Mänskliga relationer och Rationella mål) är motsatserna till 

varandra rent kulturmässigt (Quinn, 1988).  

 

 
 

Figur 1, Competing Values Framework: Culture2, Quinn (1988) – s. 51 

 

Ett öppet system karaktäriseras av ett strategiskt fokus på yttre faktorer genom att på ett så 

flexibel sätt som möjligt anpassa sig efter sina kunders varierande behov. Inom en organisation 

där anpassningskulturen är stark kommer sådana beteenden att belönas som leder till 

förändringar i arbetsrutiner, nya innovationer och kreativitet. Ett företag som satsar på 

rationella mål drivs i hög utsträckning av en tydlig vision kring var organisationen är på väg, 

om det nu handlar om att ta en viss marknadsandel, bli bäst i sitt segment, uppnå en önskad 

omsättning eller erbjuda en tjänst som kan göra så stor nytta som möjligt. Ledarna har en viktig 

roll här i att kommunicera företagets vision både internt och externt i marknadsföringssyfte. 

Eftersom man har en tydligt bild över vart man siktar så gör en målinriktad kultur ofta det 

möjligt att mäta de anställdas prestation i relation till målsättningen. Därför ser man ibland detta 

förhållande inom väldigt tävlingsinriktade företag. I ett företag med fokus på mänskliga 

relationer är det organisationen i som står i fokus. Mer än någon annan så fokuserar den här 

typen av kultur på de anställdas behov då man anser att om bara de som jobbar är tillfredsställda 

så kommer produktiviteten att maximeras och alla de utmaningar man ställs inför kommer att 

                                                      
2 Bearbetad samt översatt till svenska av författarna 
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angripas med full kraft. Här kan man förvänta sig att finna många evenemang vilka syftar till 

att stärka sammanhållningen, såsom ”team building”-aktiviteter, ”after works”, kurser, 

generösa förmåner och konferenser. Tanken är att skapa en känsla av eget ansvar och 

investering i den egna organisationen. Interna Processer betonar ett starkt internt fokus och 

värderar stabilitet högt. Här läggs tonvikten på metodiskt arbete, följa rutiner och traditioner. 

Tidigare anställda kan lyftas fram som goda exempel på hur man ska utföra sina arbetsuppgifter. 

I mindre utsträckning än i de övriga fallen belönas nytänkande, istället är måttstocken att hålla 

en jämn service av hög kvalitet.  

 

Genom att betrakta en organisation genom Quinns (1988) glasögon så erhåller man vägledning 

kring hur de kulturella uttrycken kan kontextualiseras och det är med hjälp av denna 

analysmodell som kulturen på företaget skall analyseras. Det behöver dock inte vara entydigt 

vilken typ av kultur som är den rådande i det aktuella fallet. Det kan vara så att samma företag 

uppvisar olika karaktär beroende på i vilken utvecklingsfas det befinner sig i. Vid en given 

tidpunkt kan det innehålla element från flera av de ovan nämnda kategorierna, även om en ofta 

är mer dominerande än de andra. Det är också möjligt att olika funktioner inom samma företag 

inte delar samma typ av kultur. Ett sådant fall skulle kunna vara då ledningen drivs av en vision 

att revolutionera den marknad inom vilken man verkar, Rationella mål, samtidigt som säljarnas 

högsta mål är att maximera sina kunders tillfredsställelse, Öppet system, (Quinn, 1988).  

 

Det finns många olika teorier som syftar till att klassificera företagskultur (Maximini, 2015). 

Att rangordna dessa utifrån vilken som är "bäst" är inte alltid intressant. Varje indelning 

kommer att ge upphov till sina egna distinktioner. Däremot kan det finnas modeller som passar 

bättre in i en kontext än andra, eller modeller som inte passar in alls. Därför uppstår behovet av 

att välja en modell som är tillräckligt väl anpassad för det som ska studeras, men det är inte 

säkert att det finns något sådant som den perfekta modellen (Maximini, 2015). Maximini (2015) 

presenterar fyra olika etablerade modeller med avseende på kultur, varav Quinns Competing 

Cultural Values model var den som framstod som mest lämplig i detta sammanhang. De tre 

övriga [Harrison (1972, 1987); Deal & Kennedy (2000a,b); Schneider (1999)] fokuserar mer 

på beslutsprocesser än Quinn (1988), som är mer lämpad för att undersöka vilka faktiska 

värderingar som existerar inom en organisation. Dessutom har Quinns idéer fått ett stort 

genomslag och används som ett standardverktyg i liknande studier (Maximini, 2015; Lindquist 

& Marcy, 2016). En ytterligare fördel är att modellen är väldokumenterad och kommer med 
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färdiga intervjufrågor, vilket minimerar risken för feltolkningar och avvikelser under 

operationaliseringsfasen. 

 

2.3. Analysmodell 
I denna undersökning har Quinns Competing Cultural Values model använts som utgångspunkt 

för analysen. Denna analysmodell kan specifikt jämföra om uppfattningar och grundläggande 

värderingar skiljer sig åt beroende på var inom organisationen de anställda befinner sig utifrån 

de fyra kvadranterna. För att uppfylla syftet med detta arbete undersöktes medarbetarnas 

uppfattning om kulturen och hur denna skiljer sig med avseende på hierarkiskt och geografiskt 

avstånd. Kulturen inom de olika delarna av företaget kartlades samt analyserades med hjälp av 

analysmodellen. Det kommer att visa på vilken kultur som finns inom de olika delarna av 

företaget. Därefter kan syftet uppfyllas och frågeställningen besvaras, med avseende på 

hierarkiskt och geografiskt avstånd, genom de resultat som analysmodellen ger. 
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3. Metod 

3.1 Studiens utformning 
I denna studie är en och samma modell applicerad på en hel organisation. Detta för att slutsatser 

ska kunna dras kring hur avståndet till ett företags ledning påverkar de kulturella uttrycken. Här 

krävs det en modell som är tillräckligt detaljerad för att kunna uppfatta sådana nyanser, men 

den exakta kategoriseringen är inte det avgörande. Det finns alltså en möjlighet att på många 

olika sätt förklara kulturen, vilka flera skulle kunna fungera lika väl för denna uppgift. För att i 

denna undersökning kunna landa i en slutsats så behövs god kännedom om företagets kultur 

samt hierarki, utifrån detta kommer en kvalitativ fallstudie att användas (Merriam, 1994). En 

fallstudie är även lämplig i detta fall då undersökningens syfte är att skapa förståelse kring 

kulturen i ett företag i dagsläget samtidigt som företaget anses vara representativt även för andra 

unga företag under expansion (Merriam, 1994). Bryman och Bell (2013) skriver bland annat att 

en kvalitativ metod är lämplig då ord snarare än siffror vill undersökas, vilket är fallet i denna 

undersökning. Även Trost (2010) skriver att en kvalitativ metod är rimlig då man vill försöka 

förstå människors sätt att resonera. Vidare skriver Trost (2010) att en kvalitativ metod är 

lämplig då man vill försöka se eller hitta mönster inom en organisation, vilket är fallet med 

kultur i denna undersökning. Undersökningsstrategin kommer att utgå från en 

kunskapsteoretisk ståndpunkt vilket innebär att tyngden kommer att ligga på förståelsen av hur 

personer i en specifik miljö upplever, i detta fall, kultur (Bryman & Bell, 2013).  

 

3.2 Val av studieobjekt 
Save by Solar har valts till studieobjekt i denna studie då företaget är intressant att utforska 

utifrån syftet. Detta för att företaget är i expansionsfasen men också är relativt nystartat. Det 

tordes därför fortfarande till stor del vara grundarna som styr och leder företaget, i teorin 

beskrivet som intraprenörskapet. Däremot har företaget nu nått en punkt där de anställda blir 

fler och fler vilket gör att det är omöjligt för grundarna att träffa alla anställda på en daglig eller 

veckovis basis. Då företaget även expanderat till Lund under år 2017, Region Syd, är det av 

intresse att se hur företagskulturen ser ut där och hur de anställda där upplever den. Detta ger 

en möjlighet att undersöka både det geografiska samt hierarkiska avståndet till ledningen och 

hur detta påverkar företagskulturen. Studieobjektet anses därför på ett intressant sätt uppfylla 

både syftet med studien samt besvara frågeställningen.  
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3.3. Intervjuer 

3.3.1 Intervjumetod 
Primärdatan i detta arbete kommer att vara de intervjuer som gjorts. Detta kommer också att 

utgöra huvudinnehållet i analysen. Datainsamling kommer att ske med hjälp av kvalitativa 

intervjuer. Kvalitativa intervjuer är lämpliga då avseendet är att fokusera på intervjupersonens 

egna ståndpunkter och åsikter om kulturen på företaget (Saunders et. al, 2009). Kvalitativa 

intervjuer ger också i större utsträckning en spegling av vad intervjupersonen tycker är viktigt 

eftersom frågorna kan få styras till viss del av denna, vilket inte sker i en kvantitativ metod 

(Bryman & Bell, 2013). Bryman och Bell (2013) nämner även att om intervjun har 

förutbestämda ämnen som man på det stora hela håller sig till är det möjligt att ställa följdfrågor 

på andra intressanta delar som intervjupersonen nämner om dessa skulle uppstå. Saunders et al. 

(2009) och Lantz (2007) benämner detta som semi-strukturerade intervjuer och poängterar likt 

Bryman och Bell möjligheten att ställa följdfrågor och för respondenten att berätta mer fritt 

kring ämnet. Dock skall poängteras att intervjufrågorna som ställts till majoriteten av de 

intervjuade är detsamma för alla, frågorna har alltså inte anpassats efter respondenten 

inledningsvis utan förklarats vidare om respondenten frågat. Detta skulle kunna vara vad Trost 

(2010) och Saunders et al. (2009) kallar en strukturerad intervju, dock har svaren inte 

kategoriserats i formulär utefter en gradering utan snarare använts som en inledande fråga till 

att få personen att berätta fritt om de ämne frågan rör. Detta gör att intervjuerna snarare skall 

ses som semi-strukturerade. Intervjuerna kom även att hållas endast med en respondent i taget, 

detta för att minska risken för att man blir styrd eller känner sig tvingad att svara på ett visst 

sätt på grund av andra personer (Holme & Solvang, 1997).  

 

Besöksintervjuer på företaget är det som i första hand har prioriterats däremot har hälften av 

intervjuerna gjorts via telefon då det geografiska avståndet samt tidsbristen hos de anställda på 

företaget gjort telefonintervjuer till ett bra alternativ för att få kontakt med så många 

respondenter som möjligt. Saunders et al. (2009) skriver däremot om vikten av att ha personliga 

intervjuer, öga mot öga, då kontakten oftast blir mer personlig och tillitsfull. Det skall därför 

poängteras att medvetenhet kring avsaknaden av gester och annat uttryck än talet har tagits i 

beaktning vid dessa intervjuer. Då respondenterna var viktiga för undersökningen och kunde 

bidra med sina erfarenheter var det ändå av vikt att ha med dessa intervjuer. Respondenterna 

fick välja tid och plats för intervjun själva då miljön kan medföra att samtalet blir så naturligt 
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och tryggt som möjligt för respondenten (Holme & Solvang, 1997). Hänsyn har även tagits till 

intervjuareffekten där intervjuare och respondent kan styra varandra (Lantz, 2007). 

 

3.3.2 Operationalisering 
Intervjufrågorna kommer till stor del från Quinns teori kring Competing Cultural Values vilken 

har utformade frågor som testar på ett ungefär var företaget befinner sig i den kulturella 

kontexten. Det ses som en fördel att använda frågor som redan är utvalda och testade vilket 

medför att man kan jämföra dessa med de resultat som Quinns studie visade. Det är alltså 

möjligt att ytterligare utesluta andra faktorer, felformulerade frågor etc., vilka skulle kunna ge 

ett skevt resultat. I kombination med detta kan ett jämförande av nyckelord som nämns under 

intervjuerna jämföras mot teorin. Intervjufrågorna har bearbetats något, för att göra frågorna så 

lättförståeliga som möjligt för respondenten, samt översatts till svenska. Det finns givetvis en 

risk att frågan då kan tappa sin ursprungliga mening genom en språklig barriär. Utöver dessa 

frågor kommer frågor gällande grundläggande information om personen att ställas. Exempelvis 

hur länge personen jobbat i företaget, utbildning och liknande för att få en lite tydligare bild om 

personen och roll på företaget. För intervjufrågor se Appendix A. 

 

3.3.3 Urval av intervjuobjekt 
Inledningsvis hölls en pilotintervju med en av grundarna till företaget på kontoret i Uppsala. 

Syftet med pilotintervjun var dels att få tillåtelse att utföra intervjuer med övriga anställda samt 

att få information om hur företaget är uppbyggt och vilka som skulle kunna vara intressanta att 

intervjua utifrån undersökningens syfte. För att kunna samla in ett så heltäckande material som 

möjligt analyserades företagets struktur, med hjälp av grundaren, och sedan kom 

intervjupersoner från olika funktioner att väljas ut för att på så sätt få en bild av hur kulturen 

ser ut i hela företaget. Detta urval är gjort efter det avstämnings- och rapporteringsansvar som 

de olika delarna av Save by Solar är uppdelade i. Förhoppningen är att de flesta om inte alla 

delar av företaget skall ha minst en person som blivit intervjuad för att på så sätt få en 

helhetsbild över kulturen på företaget. Bryman och Bell (2013) betonar att fördelen med 

teoretiskt urval är att vikten ligger på teoretiska reflektioner som vilket senare styr behovet av 

ytterligare data till undersökningen. Det betyder enligt Bryman och Bell (2013) att den 

teoretiska reflektionen blir viktigare än statistiska krav på intervjupersonerna, även om det är 

viktigt att få spridning genom hela organisationen. I denna undersökning ses det teoretiska 
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urvalet som en fördel då det är viktigare att intervjua nyckelpersoner, som framkommit av 

analysen av företagets struktur, om deras upplevelser av kultur än att intervjua viss andel 

anställda på en specifik post.  

 

Tabell 2, Lista över genomförda intervjuer 

Nr: Respondent Typ av intervju Position på Save by Solar Datum Varaktighet 

1 Grundare Pilotintervju på 
huvudkontoret i 

Uppsala 

Grundare av företaget och 
medlem i ledningsgruppen 

1/3-18 25 min 

2 Person A Intervju på 
huvudkontoret i 

Uppsala 

Medlem i ledningsgruppen 26/3-18 55 min 

3 Administratör Intervju på 
huvudkontoret i 

Uppsala 

Administratör på 
huvudkontoret 

9/4-18 34 min 

4 Arbetsledare 
Syd 

Telefonintervju Arbetsledare i region Syd 9/4-18 48 min 

5 Arbetsledare 
Mitt 

Telefonintervju Arbetsledare i region Mitt 11/4-18 33 min 

6 Person B Intervju på 
huvudkontoret i 

Uppsala 

Medlem i ledningsgruppen 19/4-18 35 min 

7 Installatör Syd Telefonintervju Installatör i region Syd 23/4-18 52 min 

8 Installatör Mitt Telefonintervju Installatör i region Mitt 24/4-18 30 min 

 

Den andra intervjun gjordes även denna på kontoret i Uppsala där en person från 

ledningsgruppen, person A, blev intervjuad. Person A är relativt ny på företaget men har 

samtidigt en viktig roll i ledningsgruppen och får mycket utrymme och gehör för sina frågor. 

Det är därför ur undersökningens syfte intressant att se hur person A uppfattar företagskulturen.  

 

Intervju nummer tre gjordes även den på kontoret i Uppsala med Administratören. 

Administratören har inte någon tidigare relation till grundarna utan har hittat till företaget 

genom en traditionell ansökningsprocess då administratören ansåg att företaget verkade 

spännande och nytänkande. Administratören jobbar under ledningsgruppen, men inte i något 

speciellt team, utan snarare med administrativa frågor av olika slag.  
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Arbetsledare i region Syd intervjuades därefter via telefon. Arbetsledaren leder ett 

installationsteam som är ute hos kund och installerar. Region syd är en relativ nystartad del av 

företaget, grundades år 2017. Det är därför intressant att se hur både en relativt ny del av 

företaget samt en del av företaget som har långt geografiskt avstånd till ledningsgruppen och 

grundarna uppfattar företagskulturen. Arbetsledaren hade sen tidigare ej kontakt med någon 

inom företaget. 

 

Intervju nummer fem var med arbetsledaren för region mitt även denna via telefon. Genom att 

intervjua arbetsledare både från region Syd och Mitt kan vi täcka in hur den geografiska 

kontexten påverkar men även den hierarkiska då avdelningen Mitt samt huvudkontoret delar 

kontor i Uppsala och på daglig basis skulle kunna träffas. Arbetsledaren för region Mitt hade 

heller ej kontakt med någon på företaget innan anställning. 

 

Ytterligare en person ur ledningsgruppen, person B, blev sedan intervjuad på kontoret i 

Uppsala. Person B har under sin studietid lärt känna grundarna av företaget och var en av de 

fem första personerna in i företaget. Person B har i dagsläget en roll i ledningsgruppen men har 

under sin tid på företaget provat på olika roller. Detta gör den kulturella aspekten intressant då 

person B både varit med i företaget under längre tid men även har en personlig relation till 

grundarna.  

 

En av installatörerna för region Syd blev sedan intervjuad via telefon. Installatören jobbar i ett 

installationsteam under en arbetsledare i region Syd och har sökt till jobbet via en traditionell 

ansökningsprocess utan tidigare koppling till företaget. Då region Syd, som nämnt ovan, är 

relativt ny är även installatören relativt ny på företaget. Installatörens upplevelser av kultur är 

intressanta ur undersökningens syfte då både en geografiskt samt hierarkisk aspekt finns med.  

 

Slutligen intervjuades en av installatörerna i region Mitt. Installatören blev tipsad att söka 

jobbet via en anställd på företaget och har således kontakter inne på företaget sedan innan 

anställningen. Installatören för region Mitt har likt installatören för region syd långt hierarkiskt 

avstånd till ledningen men delar kontor med dessa vilket skulle kunna göra att de ses på en 

daglig basis. Detta gör att tankar kring kulturen som installatören för region Mitt har intressanta 

för denna undersökning. 
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3.4. Analys och bearbetning av data 
För att minska risken för missförstånd och eventuella brister gällande anteckningar vid 

intervjuerna spelades samtliga intervjuer in. Dessa intervjuer transkriberades sedan med 

avseende inte bara på det som sagts utan även med tanke på tonläge och andra aspekter 

(Saunders et al. 2009). Datan delades sedan upp efter de fyra olika aspekterna som var 

intressanta att undersöka. Detta gjordes för att lättare kunna få en överblick över materialet samt 

även få en helhetsbild av intervjuerna och vad som sagts ur en analytisk synpunkt (Holme & 

Solvang, 1997).  

3.5. Studiens trovärdighet 
Kvalitet och trovärdighet är två viktiga aspekter i en uppsats vilka ofta analyseras med hjälp av 

orden reliabilitet och validitet (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). Då semistrukturerade 

intervjuer har genomförts är det av vikt att ta hänsyn till reliabiliteten på den insamlade datan 

(Saunders et al. 2009). Detta innebär att det råder en osäkerhet kring om andra skulle få ut 

samma information som i denna undersökning då frågorna i och för sig är detsamma för alla 

anställda men olika följdfrågor och teman har diskuterats med de olika respondenterna, vilket 

har gett olika svar i slutändan (Saunders et al. 2009). Då den insamlade data i detta arbete 

kommer från ett företag i sin expansionsfas är det därför inte troligt att en liknande studie om 

några år skulle ge samma resultat beroende på de naturliga förändringar som sker inom 

företaget. Givetvis bör medvetenhet finnas kring att intervjuareffekten är något som skulle 

kunna påverka i detta fall. Därför är det i denna undersökning positivt att redan etablerade frågor 

från Quinns teori använts. Validitet i sin tur innebär att man mäter det man faktiskt skall mäta 

i sin undersökning (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). Generellt i semistrukturerade 

intervjuer är validiteten relativt hög (Saunders et al., 2009) men även här hjälper det att använda 

de redan etablerade frågorna utifrån Quinns teori. Dessa hjälper till att uppnå kvalitet på de 

frågor som ställts samtidigt som att de fångar upp de aspekter av kultur som är relevanta för 

undersökningen. Trovärdigheten i den information som har erhållits via intervjuerna bedöms 

som hög då respondenterna noggrant valts ut med tanke på dess ansvars- samt 

kompetensområden på företaget utifrån det syfte och de frågeställningarna som undersökningen 

har (Holme & Solvang, 1997). Det ses också som positivt att personer med olika hierarkiskt 

samt geografiskt avstånd till ledningsgruppen intervjuats då personer på höga positioner ibland 

tillrättalägger bilden av verkligheten på företaget istället för att berätta hur det egentligen ser ut 

(Holme & Solvang, 1997).  
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4. Empiri 

4.1 Save by Solar 
Save by Solar är ett Uppsalabaserat företag som säljer helhetslösningar för större 

solcellsanläggningar. Kunder är bland annat handelsfastigheter och bygghandel där man väljer 

att montera solceller på taket för att minska sina elkostnader (Grundare, 2018). En av grundarna 

berättar att företaget startades år 2014 i Uppsala, numera kallat region Mitt. Företaget har haft 

en snabb utveckling och antalet anställda har ökat kraftigt det senaste året. I dag arbetar cirka 

30 heltidsanställda inom företaget och deras arbetsuppgifter omfattar allt från ansvar för 

ekonomi, juridik och projektering av anläggningar till installation av solceller ute hos kund 

(Grundare, 2018). Företaget gick in i en ny expansionsfas då ett kontor öppnade i Lund, Region 

Syd, under slutet av 2017 (Grundare, 2018). I den inledande pilotintervjun erhölls information 

om hur företaget är uppbyggt rent strukturellt. En schematisk skiss över detta visas nedan, 

Figur 2.  

 

 
Figur 2, Företagsstruktur på Save by Solar gjort efter inledande intervju med en av grundarna. 

 

Figur 2 beskriver den struktur företaget har utifrån det rapporteringsansvar som finns på 

företaget. Installatörer Mitt och Syd är på samma hierarkiska avstånd från ledningsgruppen men 

på olika avstånd geografiskt, detta förklarar de två olika grenarna. Vidare följer 

Arbetsledare/Regionansvariga Mitt och Syd enligt samma princip vilka i sin tur rapporterar till 
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ledningsgruppen. HR/Övrig administrativ personal är närmare ledningen hierarkiskt och träffar 

dagligen ledningsgruppen. Dessa rapporterar också till personer i ledningsgruppen.  

4.2. Aspekter av företagskulturen 

4.2.1 Framtid 
Hur planeringsarbetet ser ut varierar beroende på var i organisationen man befinner sig. 

Arbetsledare i båda regionerna sätter den övergripande planeringen för projekten tillsammans 

med projektledarna, medan montörerna endast har ett visst inflytande över hur varje vecka 

utformas. Arbetsledaren i region Mitt beskriver att de inom hens team försöker jobba 

demokratiskt och planera så mycket som möjligt tillsammans. Hen poängterar att detta bidrar 

till en känsla av samhörighet kring avdelningens målsättningar. Arbetsledaren betonar dock 

samtidigt att graden av planering mer sträcker sig till i vilken ordning de olika momenten ska 

utföras, än att faktiskt bestämma över hela projektets utformning. Liknande svarar även 

arbetsledaren i Syd och installatörerna. Högre upp i organisationen skiljer man mellan kortsiktig 

och långsiktig planering.  

 

Generellt svarar respondenterna att de har en kort tidshorisont för sitt arbete. Det är sällan som 

planeringen sträcker sig längre fram än några månader, oftare kortare än så. Det är vanligt att 

se sitt arbete som indelat i projekt som kan vara upp till någon månad, med kortare delmål. De 

som skiljer ut sig här är dels de två personerna i ledningsgruppen, men även administratören, 

som utöver sina dagliga sysslor även blickar längre fram. Person B i ledningsgruppen beskriver 

att det ständigt är många deadlines att förhålla sig till vilka kräver snabba beslut, men utöver 

detta bedrivs även ett mer långsiktigt strategiskt arbete och där är tidsramen en annan.  

 

En genomgående uppfattning som sprids i intervjuerna är att man är väldigt medvetna om målen 

för sin avdelning. Installatören i Region syd formulerar målet för hens avdelning på följande 

sätt:  

 

”Det är att göra ett fulländat solcellsfält, leverera kvalitet och bra slutfinish till kunden” 

(Installatör Syd, 2018) 

 

Samtliga inom installationsverksamheten är överens om att detta är vad deras arbete syftar till, 

med adderingen från installatören i region Mitt att det även är viktigt att arbeta säkert.  
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Person B i ledningsgruppen menar att de övergripande målsättningarna inte ändras speciellt 

mycket, men att metoden för att nå dit är under konstant utveckling. För Person A i 

ledningsgruppen är kulturen viktig. Hen betonar betydelsen av att den kultur som råder inom 

företaget sprids till alla anställda och nämner specifikt att det är viktigt att det känns som ett 

bolag, även efter att man har skalat upp från nuvarande storlek.  

 

Både arbetsledare och installatörer tror att deras avdelningar kommer att växa framöver. Person 

A tror att dennes avdelning kommer att vara ungefär lika stor framöver som den är i dag. Hen 

nämner ökad effektivitet och stordriftsfördelar som anledningen till att hens avdelning 

huvudsakligen kommer att klara sig med nuvarande bemanning när övriga organisationen 

expanderar. Person B menar att det finns en korrelation mellan målen om ökad omsättning och 

ett växande behov av arbetskraft i organisationen i stort.  

 

4.2.2 Produktivitet och effektivitet 
Samtliga respondenter menar att arbetsbelastningen är hög, så länge det faktiskt finns arbete att 

göra. Detta gäller framförallt för installatörer och arbetsledare i båda regionerna som precis har 

varit inne i en period med lite färre projekt än vanligt. I region Syd kan dock arbetet upplevas 

som tungt när man väl är inne i ett projekt, installatören har en förklaring till varför detta är 

fallet: 

 

”Det har med att vi inte är jätteerfarna i momenten att göra så när man får ett nytt system 

som ska installeras så är det en lärofas… Man får göra om saker. Så just nu kan det vara rätt 

tungt” (Installatör Syd, 2018) 

 

Arbetsledaren i region Mitt upplever att de är “hundra procent produktiva”. Installatören i 

region Mitt är något mera försiktig i sitt svar, men är imponerad över hur pass produktiva de är 

med tanke på att många inom hens team är så pass nya på jobbet. I region Syd är bilden lite mer 

komplex. Arbetsledaren i Syd menar att de är produktiva i slutändan medan installatören i Syd 

är betydligt mera självkritisk och menar att de inte alls är särskilt produktiva i dagsläget 

(Installatör Syd, 2018). Ledningsgruppsmedlem B ser en potential att öka produktiviteten. Hen 

menar att i en ny bransch som deras så blir problemlösning en stor del av arbetet och ju större 

erfarenhet de får av att lösa sådan, desto mer effektiva blir man.  
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På frågan kring hur effektiva man upplever sig vara på respektive avdelning så svarar alla 

respondenter väldigt lika, att det blir bättre och bättre. Endast arbetsledare och installatörer 

uttalar sig direkt om hur effektiva de är i dagsläget. De menar att de fortfarande inte har uppnått 

full effektivitet och härleder detta till att många av installatörerna fortfarande inte har arbetat 

tillräckligt länge på företaget. Ledningsgruppsmedlem B anser både att det finns ett stort behov 

av automatisering, men att det samtidigt är mycket som inte kan automatiseras.  

 

4.2.3 Personal 
De två personerna i ledningsgruppen svarar att de i dagsläget inte har några problem med att få 

in arbetsansökningar, men Person A betonar att svårigheten snarare ligger i att hitta kandidater 

med rätt personlighet och driv. Administratören och arbetsledaren i Mitt delar denna 

uppfattning. Arbetsledaren i region Syd uttrycker dock en annan åsikt och menar att de inte får 

in tillräckligt många ansökningar.   

 

Båda arbetsledarna betonar vikten av att den som anställs ska passa in i kulturen på företaget. 

Arbetsledaren i region Mitt lyfter fram att personkemin måste stämma och gör den bara det kan 

all nödvändig kunskap komma genom arbetet. Installatören i region Mitt menar att det 

underlättar om den som kommer som ny till deras avdelning är en person med erfarenhet från 

hantverkaryrken och montering i största allmänhet.  

 

De enda personer som har slutat på företaget är studenter eller unga personer vars 

förutsättningar har förändrats, exempelvis genom att de har tagit examen och rört sig mot den 

bransch de är utbildade inom (Person B i ledningsgruppen, 2018). Installatören i region Syd 

framhåller däremot att någon eller några av hens kollegor troligtvis kommer att sluta framöver 

om de inte ser till tillräckliga möjligheter att växa inom företaget. Hen menar att dessa är 

överkvalificerade som installatörer och har sett jobbet som ett första steg in i företaget.  

 

4.2.4 Återkoppling 
Administratören menar att det kan vara svårt att avgöra vad som är ett väl utfört arbete inom 

företaget. Arbetsledarna i sin tur hävdar att de inte har något tydligt system för att bedöma folks 

arbetsinsatser, mer än att göra en bedömning av slutprodukten. Båda installatörerna är inne på 

liknande spår, med adderingen att det är bra om arbetet går snabbt, blir snyggt och med så lite 
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skador som möjligt. Person B i ledningsgruppen berättar om att man försöker utveckla ett mer 

avancerat mätsystem för vad som är ett väl utfört arbete, eftersom det kan vara svårt att hålla 

koll på alla anställda när företaget växer så mycket. Själv försöker Person B använda 

värdeorden ”enkelt, lönsamt och säkert” som en vägledning. Hen menar att om de har lyckats 

leverera en bra produkt till kunderna enligt de tre värdeorden så är det ett väl utfört arbete.  

 

Administratören berättar att det endast är säljarna som kan få en bonus, baserad på hur stor 

deras försäljning har varit. Övriga respondenter vittnar om att den främsta belöningen är positiv 

feedback, i form av beröm och uppskattning. Person B i ledningsgruppen poängterar däremot 

att en anställd som gör ett bra jobb kan märka av det i lönekuvertet, samtidigt som den förbättrar 

sina möjligheter till att klättra inom företaget. Person A i ledningsgruppen säger att det märks 

att man satsar på personalen i och med event såsom temadagar.  

 

Person B ur ledningsgruppen tror att vissa ser hen och hens närmaste kollegor som ”NEJ-

sägare”. Person B menar att de måste fungera som en bromsande funktion mot säljsidan, som 

hen upplever ibland lovar sådant som inte går att hålla. Arbetsledaren i region Mitt upplever att 

det allmänna omdömet om installationsteamen är positivt och att folk anser att de jobbar snabbt 

och levererar bra kvalitet. Även installatören i region Mitt vittnar om en bra gemenskap där 

man ofta känner sig uppskattad för det jobb man gör. Installatören i region Syd däremot tror att 

hens avdelning ibland uppfattas som något passiv, vilket förklaras med att de inte alltid tar så 

mycket initiativ. Hen betonar dock att de ännu inte har varit ute på så många projekt och därmed 

inte byggt upp tillräcklig rutin än. Samtidigt upplever installatören i region Syd att de uppskattas 

för att de alltid ställer upp.  

 

Den feedback som installatörerna upplever att de får kommer i första hand från arbetsledaren i 

det specifika teamet och i Syds fall även från säljavdelningen. Installatören i region Syd berättar 

att de ibland kan få höra att det inte alltid ser tillräckligt ”snyggt och rakt ut”. Arbetsledaren 

och installatören i region Mitt mottar mycket positiv feedback från representanter ur 

ledningsgruppen och får många frågor om deras arbete vilka känns uppenbart intresserade och 

ärliga. 

 

Person B i ledningsgruppen berättar att det existerar en ”kamratlig konkurrens” mellan sälj och 

projektledning. Hen upplever att dessa två avdelningar inte alltid är överens men betonar 
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samtidigt värdet i de ständigt utmanar varandra. Person B tror också att dessa två avdelningar 

inom företaget är de som berömmer varandra mest.  

4.2.5 Samarbete och engagemang 
Alla som har intervjuats vittnar om en mycket hög samarbetsgrad, oavsett vilken avdelning man 

tillhör. Däremot tycker installatören i region Syd att arbetet ibland kan bli lite uppdelat. Trots 

att man är på samma plats så ägnar man sig åt skilda arbetsuppgifter. Hen betonar dock att detta 

framförallt sker under uppstart och avslut av ett projekt och inte under själva installationsfasen.  

 

Samtliga respondenter beskriver att folk inom företaget generellt är väldigt investerade i sitt 

arbete. Administratören säger att det tydligt syns att folk har en stark driftkraft att göra bra ifrån 

sig. Installatörerna berättar om att det ofta händer att de jobbar över när de vill bli klara med ett 

arbete i tid och att det vissa veckor har handlat om arbete nio timmar om dagen.  

 

4.2.6 Krav och fastlagda procedurer 
Administratören vittnar om att hens roll är fri från tydliga pekpinnar. Kraven som hen upplever 

handlar snarare om att helheten ska vara bra än att någon går in och har åsikter om alla detaljer. 

Arbetsledaren i region Syd svarar att de har krav på sig att installera en viss mängd varje vecka, 

vilket är viktigt eftersom koordineringen mellan olika projekt måste gå ihop. Arbetsledaren i 

region Mitt svarar att det viktigaste är att inga personer eller material blir skadat och därefter är 

att hålla deadlines. Person B ur ledningsgruppen är inne på att det viktigaste är att leverera vad 

kunden har beställt enligt den kvalité som de har förväntat sig. Installatören i region Syd menar 

att det viktigaste är att hålla rent och snyggt på arbetsplatsen ute hos kund. Hen pratar mycket 

om ett första intryck och menar att det alltid går att åka tillbaka och fixa något som inte fungerar 

men inte går att ändra ett första intryck. Installatören i region Mitt svarar däremot att det inte 

finns några som helst egentliga krav på arbetet utan att det snarare har fått poängterat för sig att 

det är viktigt att ha kul på jobbet och att det skall kännas inspirerande. 

 

Alla svarar att kraven är förutsägbara och väl kopplar ihop med de som de själva förväntar sig 

att få gjort på sitt arbete. Arbetsledaren i region Mitt berättar att kraven som ställs är framtagna 

i samråd med alla inblandade vilket gör att det känns naturligt. Person B i ledningsgruppen är 

den ende som upplever att kraven ibland inte känns förutsägbara utan för höga eller att de ibland 

plötsligt ändras.  
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Alla arbetsledare och installatörer menar att fastlagda procedurer är en jätteviktig del av deras 

arbete, men nämner då enbart hur detta är kopplat till säkerhet, vilket står i kontrast till bristen 

på fastlagda procedurer bland de med mer administrativa arbetsuppgifter (Administratör, 

Person A i ledningsgruppen, 2018). 

 

”Internt så lägger vi inte jättemycket vikt vid att vi ska ha strukturerade arbetsflöden.” 

 (Person B i ledningsgruppen, 2018). 

 

Dock så verkar en process vara inledd för att skapa lite mera struktur i informationsflödet och 

vid överlämningar mellan arbetsgrupper (Person B i ledningsgruppen, 2018) 

4.2.7 Flexibilitet 
Samtliga respondenter svarar att de är flexibla även om det har olika innebörd för de olika 

rollerna. Arbetsledaren i region Syd menar att man fortfarande är ett litet bolag där beslut kan 

komma snabbt, till skillnad mot hur det är i större bolag med mer byråkrati. Installatörerna i 

båda regionerna berättar om hur de ofta med kort varsel blir ombedda att utföra arbetsmoment 

som de inte har någon tidigare erfarenhet av. Personerna i ledningsgruppen svarar båda att de 

upplever sig själva som mycket flexibla och bra på att anpassa sig efter sådant som dyker upp. 

Att lösa många och skiftande problem ser de till och med som en naturlig och betydande del av 

deras arbete.   

4.2.8 Arbetsordning 
För de som arbetar med installationsverksamheten så kommer arbetsuppgifterna huvudsakligen 

från projektledningen (Arbetsledare Mitt, 2018). För de två som sitter i ledningsgruppen finns 

det en större frihet att själva formulera relevanta arbetsuppgifter, men för Person B så sätts hens 

agenda delvis av vilka försäljningar som har genomförts. Arbetsledaren i Mitt vill inte kännas 

vid att hens arbetsflöde bryts, men hen beskriver ändå att telefonen kan ringa vid de mest 

olämpliga tillfällen. Arbetsledaren i Syd menar att arbetsflödet störst ”jämt och ständigt”. 

Installatören i Syd är inne på ett liknande spår och menar att arbetsflödet bryts när energin är 

slut, det saknas ledarskap, nödvändigt material saknas eller ett att man har stött på ett problem. 

Detta mynnar ut i att hen berömmer den toleranta inställningen på företaget till när man inte vet 

hur de ska lösa en uppgift. Installatören ställer detta i kontrast till tidigare anställningar där hen 

upplever att cheferna har skuldbelagt då hen hamnade i liknande situationer. Enligt installatören 



 

 
  

24 

har detta tidigare skapat en väldigt olustig atmosfär, som hen inte alls känner igen på Save by 

Solar. I sin nuvarande anställning upplever hen att hen uppmanas ställa många frågor och att 

det finns en stor öppenhet och grad av kommunikation som hen uppskattar. Att just svara på 

frågor från medarbetare och andra innebär ett avbrott i arbetet för administratören och de två i 

ledningsgruppen. För Person B i ledningsgruppen händer detta ideligen, hen tror sig vara den 

som får flest frågor av alla i företaget under en dag.  

 

Ledningsgruppsmedlem B svarar utförligt på frågan kring hur besluten tas:  

När det kommer till frågan kring hur besluten tas så svarar Person B i ledningsgruppen utförligt. 

Hen kan bestämma att en åtgärd ska genomföras, men formen för utförandet diskuteras fram 

med samtliga inblandade.  

 

”Andra beslut är folk ganska fria att bestämma, i projekt osv. Vi försöker ha ett resultatstyrt 

arbete där det här är din budget som du ska klarar dig på hela året och du får lägga upp den 

precis som du vill” (Person B i ledningsgruppen, 2018). 

 

4.2.9 Internt kunskapsutbyte 
Generellt ger de tillfrågade i denna undersökning inte uttryck för att det finns några större 

problem med den interna kommunikationen. Arbetsledaren i Syd menar dock att det stora 

antalet kommunikationsplattformar kan vara besvärligt. Hen beskriver att det inte finns någon 

tydlig struktur för vilken typ av information som ska gå igenom vilken plattform och att viktig 

information kan finnas på olika plattformar vid olika tillfällen. Även Person A i 

ledningsgruppen kan ha svårt att veta vilken plattform som ska användas till vad. Trots att det 

är en liten organisation så upplever hen att folk missar viktig information och att detta kan leda 

till att man känner sig exkluderad. (Person A i ledningsgruppen, 2018). Ledningsgruppsmedlem 

B kan uppleva att det ibland uppstår missförstånd i kommunikationen mellan projektteamen 

och säljavdelningen. Installatören i region Syd menar att i det i hens grupp kan uppstå förvirring 

vid uppstarten av nya moment kring vem som ska göra vad. Hen förklarar detta genom att de 

alla är relativt nya i jobbet och tror att när de har blivit mer erfarna så kommer detta att minska 

i omfattning.  

 

På frågan om interna utbildningar svarar installatörerna och administratören att dessa inte 

existerar och att de endast erbjuds de externa utbildningarna som är lagstadgade, exempelvis 
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ställningsbygge och fallskydd. Person B i ledningsgruppen är dock av en annan åsikt och 

berättar att de faktiskt har praktiska utbildningar som innebär att en installatör blir certifierad 

på ett moment när detta har utförts tillräckligt många gånger med hög kvalitet. Arbetsledaren i 

region Syd berättar att det finns interna utbildningar i mål och visioner, men det är ingenting 

som installatörerna nämner. Enligt Person A i ledningsgrupper finns det inom företaget såväl 

kompetensutvecklingar och teknikluncher som ”Team Leader”-utbildningar. Under den senaste 

utbildningen pratades det om värderingsarbetet samt hur man ska jobba med feedback och 

rekrytering.  
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5. Analys 

5.1. Rationella mål  

5.1.1 Installationsteam Mitt & Syd  
Från det som har framkommit ovan står det klart att tidshorisonten för 

installationsverksamheten är relativt kort, vilket inte är förenligt med de ”Rationella målen” i 

Quinns modell. De målsättningar som driver installationsteamen framåt är mycket konkreta till 

sitt innehåll, exempelvis att leverera ett ”fulländat solcellsfält” och det kan vara värt att notera 

att ingen av dessa respondenter nämnde en målsättning av mer visionär karaktär än så. Även 

om företagets långsiktiga målsättningar eventuellt kan ha en motiverande effekt på de som 

arbetar med installation så finns det ingenting i intervjumaterialet som styrker detta. Den 

sammantagna bilden blir därmed att de ”Rationella målen” inte är speciellt starka inom 

installationsverksamheten. 

Produktiviteten verkar vara högre i region Mitt än i Syd. Arbetsledaren i Syd svarar att de ”är 

produktiva i slutändan”, vilket kunna tolkas som att vägen dit inte har varit optimal och att 

deras faktiska produktivitet ligger under max-nivå. Det är ett rimligt antagande att göra om man 

även tar installatören i Syds berättelse i beaktande. En intressant notering här är att 

installatörens förklaring till att varför situationen ser ut som den gör är att hens team är så 

oerfaret, men i region Mitt är många av installatörerna också oerfarna - och där är 

produktiviteten på topp. Den stora skillnaden verkar ligga i att i Syd så är alla oerfarna, medan 

bara en viss andel av installatörerna i Mitt är det. Om detta är den verkliga anledningen till den 

stora skillnaden i produktivitet så verkar tillgången till ett fåtal erfarna individer i gruppen ha 

en stor inverkan på dess totala produktiviteten.  

5.1.2 Ledningsgrupp och administratör  
Högre upp i organisationen skiljer man mellan kortsiktig och långsiktig planering, vilket är en 

distinktion som inte finns inom installationsteamen. De långsiktiga målen är relativt konstanta 

enligt Person B i ledningsgruppen, vilket indikerar att hen har en tydlig bild av vart man är på 

väg. Dessutom talar Person A i ledningsgruppen och administratören om att det planeras för att 

expandera verksamheten och därmed kan det finnas målsättningar kopplade till hur snabbt man 

vill att denna process ska gå, eller hur stor omsättning man vill uppnå, men ingen har under 
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intervjuerna nämnt exakt vad företagets övergripande målsättningar är eller hur de påverkar det 

dagliga arbetet.  

5.1.3 Avslutande reflektioner 
Eftersom ingen inom installationsverksamheten nämnde någonting om expansion eller var 

företaget kommer att befinna sig inom de närmsta åren så är det en möjlig tolkning att detta 

endast är frågor som berör personer med direkt koppling till ledningen. Om denna tolkning är 

korrekt så innebär det att det går en kulturell skiljelinje genom organisationen som skiljer de 

som befinner sig högre upp i företagshierarkin (där ”Rationella mål” har ett visst fäste) från de 

anställda längre ner. Det är svårt, givet materialet i denna undersökning, att direkt jämföra 

produktiviteten mellan installations-teamen och ledningen, men det är tydligt att 

produktiviteten är som lägst i region Syd, där det också finns ett tydligt geografiskt avstånd till 

ledningen.  

5.2. Mänskliga relationer  

5.2.1 Installationsteam Mitt & Syd 
Flera respondenter talar om betydelsen av att en nyanställd passar in i kulturen på företaget. 

Respondenterna verkar resonera att kunskap kan vem som helst tillgodogöra sig, men de rätta 

karaktärsdragen är svårare att utveckla. Att denna screening pågår redan vid 

anställningsprocesserna skulle kunna förklara den låga graden av uppsägningar inom företaget 

och det verkat ha gett utdelning i att de som jobbar på Save by Solar känner en hög grad av 

engagemang i sitt arbete – indikation på att kulturtypen ”Mänskliga relationer” är utmärkande.  

Ett gott kvitto på att folk trivs är att de flesta som börjar stannar kvar i sin tjänst. Det man dock 

måste ta hänsyn till är dock att företaget är relativt ungt och att det därmed är få som har hunnit 

arbeta en längre tid. Ingen verkar ha lämnat företaget på grund av missnöje än, men det finns 

indikationer från Syd att fler kan komma att lämna framöver om karriärsutvecklingen inte är 

tillräckligt tillfredsställande. I dessa fall rör det sig om individer som ser installationsjobbet som 

en språngbräda till högre poster inom företaget och som egentligen har kvalifikationer kopplade 

till andra arbetsuppgifter än kroppsarbete. Av just denna anledning kan det vara en idé att de 

drivna individerna som rekryteras till installationsverksamheten kommer från just 

hantverksbakgrund, vilket installatören i Mitt själv påpekar.  
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Installatören i region Mitt menar också att något av det viktigaste är att ha kul på jobbet. Den 

typen av uttalande pekar mot att man lägger stor vikt vid att gruppen ska fungera bra - typiskt 

för ”Mänskliga relationer”. Att just denna är kulturyttring är stark inom installationsteamet 

Mitt tyder även arbetsledarens svar kring att denne vill se en hög grad av delaktighet och 

demokrati inom sin arbetsgrupp och att de krav som de har på sig har tagits fram i samråd med 

ledningen. 

 

Installatören i region Mitt upplever dessutom att de får mycket uppskattning för sitt arbete, 

bland annat direkt från ledningsgruppen, och det bidrar till att de känner sig delaktiga i företaget 

i stort. I detta har de en möjlig fördel gentemot installatörerna i Syd som inte har samma 

naturliga kontaktyta med ledningen. Detta ligger i linje med att det finns installatörer i region 

Syd som ser sin anställning som ett sätt att avancera inom företaget och därmed eventuellt inte 

känner samma engagemang i sitt nuvarande arbete som sina kollegor i Mitt gör. De svar som 

har inkommit tyder på att just positiv feedback är viktigt för att hålla motivationen uppe och 

stärka grupperna, men när installatörerna i Syd får beröm är det oftast från säljare och 

regionansvariga. 

Installatören i Syd kan uppleva att arbetsflödet ofta störs och att anledningen till detta kan vara 

brist på ledarskap (när arbetsledaren inte är på plats), eller att ett oväntat problem dyker upp 

som måste lösas innan arbetet kan fortgå.  

När installatören i region Syd beskriver hur arbetsflödet ofta kan störas hamnar hen i en 

intressant utläggning som fångar en aspekt av företagskulturen som kan peka på att ”Mänskliga 

relationer” i grunden är starkt förankrat inom organisationen. Det finns, enligt installatören, en 

grad av öppenhet som är ovanlig på andra arbetsplatser och en vilja från företagsledningen att 

man ska våga ställa frågor, vilket resulterar i en konstant dialog mellan ledare och installatörer. 

Enligt installatören så är detta någonting ovanligt och det ligger nära till hands att tro att detta 

bidrar till en känsla av delaktighet och engagemang hos personalen.  

5.2.2 Ledningsgrupp och administratör 
Det är tydligt att kulturfrågor har hög prioritet för Person A i ledningsgruppen. Hen betonar 

betydelsen av att den kultur som råder inom företaget sprids till alla anställda och nämner 

specifikt att det är viktigt att det känns som ett bolag, även efter att man har skalat upp från 

nuvarande storlek. Även här ser vi det fokus på gruppen som är utmärkande för ”Mänskliga 

relationer”.  
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Person A ser dessutom kulturfrågor som något av det viktigaste för företagets framtid och det 

kan vara en förklaring till att personalen känner sig så investerade i sitt arbete. Hen berättar 

vidare att de har ”Team Leader”-event ett par gånger om året, vilket tyder på att de har gett 

arbetsledarna spelar en viktig roll i att upprätthålla kulturen inom installationsteamen.  

5.2.3 Avslutande reflektion 
Av det som har framkommit i denna undersökning så är ”Mänskliga relationer” (i kombination 

med det “Öppna Systemet”) den mest utmärkande kulturtypen på företaget, då mycket talar för 

att engagemang, delaktighet, diskussion, samarbete och ett fokus på en väl fungerande 

gruppdynamik är djupt förankrat. Denna aspekt av kulturen är närvarande i hela organisationen, 

men något svagare inom installationsteamet Syd. Det kan bero på att organisationen i Syd 

endast är några månader gammal och att en stark kultur ännu inte har hunnit få fäste där, men 

det går inte att utesluta att den relativt sparsamma kontakten med ledningen bidrar till en 

minskad känsla av gemenskap. 

5.3. Öppet system  

5.3.1 Installationsteam Mitt & Syd  
De svar som har erhållits pekar mot att graden av detaljstyrning är relativt låg. Ingenting tyder 

på att företagets ledning direkt lägger sig i montörernas dagliga arbete. Det har framkommit att 

de är ganska fria inom installationsverksamheten att själva disponera över sin tid efter att ett 

projekt väl har dragit igång. Avsaknaden av pekpinnar talar för förekomsten av en plattare 

organisationsstruktur/informell organisation. Detta, i kombination med att flera inom 

installationsverksamheten har ett tydligt kundfokus, talar för en kultur där det ”Öppna 

systemet” är starkt.  

Att det är ett flexibelt arbete håller alla med om. Fram växer en bild av att beslut kan komma 

snabbt och arbetsuppgifter variera från dag till dag, även om de grundläggande 

arbetsuppgifterna är desamma. Förändring kommer fort och så också anpassning till nya 

omständigheter. Den byråkrati som kan finnas i mer etablerade firmor saknas. Detta är 

signifikant för ett företag som präglas av ”Öppna systemets kultur” – där flexibilitet och 

problemlösning värderas högt.  

  

Installatören i region Syd tror att de vid hens avdelning upplevs som något passiva och 

initiativlösa. Detta står i viss kontrast till det som nämndes ovan om flexibilitet. Om det 
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stämmer att de är passiva eller ej är svårt att avgöra, då ingenting i det övriga intervjumaterialet 

skänker ytterligare kunskap i ämnet. Däremot så har de fått kritik för att deras installationer inte 

har uppfyllt de estetiska krav som ställs på den. Denna ”initiativlöshet” förklarar installatören 

själv med bristen på erfarenhet inom hens grupp och det är inte en orimlig tanke att det är svårt 

att ta egna initiativ när man inte vet vad som behöver göras. Oavsett orsak så är det en anledning 

till att det ”Öppna systemets” kultur inte verkar vara lika stark inom installationsteamet i region 

Syd som i region Mitt.  

5.3.2 Ledningsgrupp och administratör  
De krav som ställs på den administrativa personalen i undersökningen är inte lika tydliga som 

de som ställs på installatörerna. Generellt inom organisationen så har svaret varit att kraven 

som ställs upplevs som förutsägbara, men Person B i ledningsgruppen är den enda i denna 

undersökning som hävdar att kraven på denne ibland är för höga och/eller föränderliga och att 

hens avdelning ibland kan ses som ”NEJ-sägare”. Det är dock inte så enkelt att säga att detta är 

någonting negativt, utan möjligen ett oundvikligt resultat av det större förhållandet som innebär 

en ”kamratliga konkurrens” mellan säljavdelningen och projektledningen. Person B kan själv 

se hur detta vitaliserar organisationen i stort och leder fram till många nya lösningar som annars 

kanske inte skulle ha sett dagens ljus. Att denna spänning i grunden är kamratlig understryks 

av att säljarna i slutändan är de som ger mest beröm till projektledningen. Allt detta tyder på en 

organisation i ständig förändring som hela tiden anpassar sig efter de nya förutsättningar som 

uppstår. Det verkar som att flexibilitet är ett viktigt karaktärsdrag för de som arbetar inom 

administrationen av företaget och att problemlösning, småskaliga innovationer och 

kundanpassning är en stor del av vardagen – allt detta uttryck för att det ”Öppna systemet” 

sätter en tydlig prägel på företagskulturen.  

5.3.3 Avslutande reflektion 
Om man utifrån detta och övrigt empiriskt material ska rangordna de avdelningar där ”Öppna 

systemet” verkar vara starkast förankrat så kommer  Ledningsgrupp och administratör i topp, 

följt av Installationsverksamheten i Mitt och sist Installationsverksamheten i Syd. Det är 

talande, sett till denna undersökning, att ju närmare man är ledningen (daglig kontakt/mindre 

geografiskt avstånd) desto starkare är det ”Öppna systemets”-kultur. Urvalet är dock litet och 

resultatet skulle eventuellt komma att ändras om en större andel av personalen tillfrågades.  
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5.4. Interna processer  

5.4.1 Installationsteam Mitt & Syd 
Det finns en tydlig hierarki när det kommer till arbetsflödet. Installatörerna får sina 

arbetsuppgifter från arbetsledarna som får sina från projektledningen. Troligtvis är detta en 

mycket vanlig modell för hur arbetet organiseras på många företag och ingenting att anmärka 

på. Det som däremot står ut i svaren är den allmänna uppfattningen att arbetsflödet ofta störs 

av yttre faktorer, vilket inte är någonting som man inte kan förvänta sig i ett företag där ”Interna 

processer” är starkt förankrat. Arbetsledaren i Syd menar till och med att ”det sker jämt och 

ständigt”. Detta i kombination med vad som kommer att presenteras nedan talar för att ”Interna 

processer” inte är den av Quinns klassificeringar som bäst beskriver företagskulturen på Save 

by Solar i dagsläget. 

Det finns dock ett område där de ”Interna processerna” är starka och det har med säkerhet att 

göra. Det finns en stor medvetenhet kring vikten av att säkerhetsföreskrifter följs, vilket är sunt 

när potentialen för allvarliga olyckor föreligger.  

Den interna kommunikationen verkar huvudsakligen fungera väl, men arbetsledaren i Syd 

efterfrågar en tydligare struktur bland kommunikationsplattformarna. Det finns mycket 

kunskap att tillgå, men det är inte alltid tydligt var man ska leta efter viss specifik information. 

Arbetsledaren nämner att samma information lika gärna kan dyka upp via fyra olika plattformar 

och Person A i ledningsgruppen indikerar att denna uppfattning delas av fler i personalen. Här 

finns alltså ett område där företaget har en tydlig potential till förbättring. I ett företag där de 

”Interna processerna” är starka ska dokumentationen vara tydlig och strukturerad.  

5.4.2 Ledningsgrupp och administratör 
Ett kommunikationsproblem kan leda till att beslut som har tagits inte alltid förankras hos de 

som berörs av dem, vilket kan leda till missförstånd. Person A i ledningsgruppen resonerar 

kring att detta är ett generellt problem inom relativt nystartade företag. Den informella 

informationsstruktur som existerar när ett företag är ungt påverkar den interna 

kommunikationen fortfarande efter det att organisationen har vuxit och informationsflödet ännu 

inte har formaliserats. Mycket tyder på att det är i denna fas som Save by Solar befinner sig i 

dagsläget. Men samtidigt beskriver man att en process är inledd för att strukturera upp 

informationsflödet mellan avdelningarna. Detta, i kombination med synen på att det finns ett 
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stort behov av att automatisera arbetsmoment är dock ytterligare bevis för att de ”Interna 

processerna” ännu inte är speciellt välutvecklade.  

Att döma av Person B:s svar så är beslutsprocesserna ganska fria. Hen kan bestämma att en viss 

förändring ska ske, men sen är det en allmän diskussion som leder fram till lösningen. I andra 

fall kan besluten tas direkt, längre ner i organisationen, om det endast berör ett specifikt projekt. 

Hen beskriver denna process som resultatstyrd, vilket kan ses stå i kontrast mot detaljstyrd, det 

vill säga att resultatet av ett arbete är det som värderas högst och formerna för hur det utfördes 

är sekundärt. Även här ser vi en avsaknad av de ”Interna processerna” där beslutsprocesserna 

är tydligt dokumenterade och med en hierarkisk uppdelning. Nästan övertydligt blir detta 

mönster när Person B i ledningsgruppen själv säger att det inte läggs speciellt stor vikt vid att 

hålla de interna arbetsflödena strukturerade. Administratören känner igen beskrivningen av det 

ofta störda arbetsflödet, vilket indikerar att detta är någonting som pågå inom hela 

organisationen.  

5.4.3 Avslutande reflektion 
Personerna i ledningsgruppen talar om att det generellt inte finns något formellt mått på vad 

som är ett väl utfört arbete, men att ett mätsystem för just detta är planerat och kommer att tas 

fram. Bakgrunden till detta är att man förväntar sig att växa som företag och att detta kommer 

att kräva en mer formell organisationsstruktur då antalet anställda blir stort och det är svårt att 

personligen ”övervaka” hur väl alla presterar. Detta kommer att innebära en förflyttning mot 

mer välutvecklade ”Interna processer” inom en snar framtid och det kan bidra till att omforma 

företagskulturen. 

Att Quinns kulturmodell består av konkurrerande kulturaspekter blir särskilt tydligt på en punkt. 

Viljan från företagsledningen att man ska våga ställa frågor framstår utifrån det ”Öppna 

systemets” och de ”Mänskliga relationernas” synvinklar som någonting positivt som bidrar till 

förändring och en ökad känsla av samhörighet, men sett genom de ”Interna processernas” 

glasögon så är det ett beteende som hela tiden stör arbetsflödet och sänker produktiviteten hos 

de anställda.    
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6. Slutsats 
 

Syftet med detta arbete har varit att undersöka hur geografiskt samt hierarkiskt avstånd påverkar 

kulturen i ett företag. Arbetet har också haft för avsikt att undersöka vilka delar av kulturen som 

påverkas mer eller mindre beroende på det geografiska samt hierarkiska avståndet. 

 

Det som har framkommit i denna studie tyder på att i en organisation där det öppna systemets 

kultur i grunden är stark så kan geografiskt avstånd påverka de kulturella uttrycken. Om det 

existerar en hög grad av flexibilitet, fokus på externa parter samt en vilja att lösa problem inom 

ledningen så sprider sig dessa egenskaper även ut i organisationen, men i mindre utsträckning 

desto mindre kontakt personalen har med ledningen. Produktiviteten kan minska med avseende 

på det geografiska avståndet. Det kan eventuellt även vara ett resultat av att medarbetarna inte 

känner ansvar för de i de vinstkrav och målsättningar som finns högre upp i företaget. Det visar 

sig även att känslorna av engagemang och delaktighet inom organisationen påverkas av 

geografiskt avstånd. Däremot tyder ingenting på att det hierarkiska avståndet skulle vara 

betydelsefullt här. 

 

Utifrån denna undersökning är det tydligt att de visioner som finns inom ledningsgruppen 

tappar fäste ju längre ut i organisationen man kommer. Visioner är en strategiskt viktig resurs 

som går förlorad ju större det hierarkiska avståndet blir och det kan leda till att de anställdas 

driv och motivation minskar. Även om övrigt empiriskt material kan visa på högt engagemang 

bland medarbetare så är detta troligtvis inte ett resultat av delade visioner med ledningsgruppen, 

utan snarare en produkt av andra kulturella aspekter, som att man exempelvis trivs med sina 

kollegor. Risken för att visionerna stannar i ledningsgruppen är uppenbar och där har de inte 

möjlighet att påverka organisationen fullt ut. Visioner och långsiktiga målsättningar har en viss 

särställning bland de beståndsdelar som utgör företagskulturen, eftersom det rör sig om 

abstrakta begrepp utan uppenbar koppling till det dagliga arbetet. Det är lätt att exempelvis 

känna stark social gemenskap med sina kollegor, medan ett företags visioner endast är idéer 

som aktivt måste repeteras för att inte suddas ut. 
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6.1 Implikation för företag 
Företagskulturen är en viktig aspekt att ta i beaktande för den som vill skapa ett framgångsrikt 

företag. Både geografiskt och hierarkiskt avstånd kan leda till att de anställda inte känner 

samma driv eller engagemang som företagsledningen, vilket kan vara skillnaden mellan 

framgång och fall i ett ungt företag. Det borde därför vara av stort intresse för en företagsledning 

att aktivt arbeta med att få alla delar av företaget att känna sig som del av samma kultur, vare 

sig det har med värderingar eller andra kulturella uttryck att göra. Vid en expansion är det 

således viktigt att inte se den nyöppnade filialen som en avknoppning utan snarare som en del 

av det stora bolaget och att aktivt försöka involvera dem som jobbar där genom informella 

möten och andra former av interaktion. Om den potentiella drivkraft som finns i personalen får 

blomma ut så kan den fungera som den motor som får företaget att utvecklas både ekonomiskt 

och innovativt. 

6.2 Förslag på vidare forskning 

I denna undersökning har ett företag undersökts där det öppna systemets och de mänskliga 

relationernas kultur har visat sig stark, så det är med bakgrund av det som dessa slutsatser har 

dragits. Det skulle därför ur forskningssynpunkt vara intressant att se hur ett företag som präglas 

av en annan kulturtyp påverkas av hierarkiskt och geografiskt avstånd. Detta för att se om andra 

aspekter påverkas av avståndet på annat sätt än de identifierade i detta arbete. Det skall även 

noteras att i denna undersökning har endast ett ytterligare kontor undersökts utanför 

huvudkontoret. Det är därför svårt att uttala sig om det är det geografiska avståndet i sig, 

exempelvis 60 mil, eller de faktum att det finns ett geografiskt avstånd som är av vikt. För att 

utreda detta skulle vidare studier krävas där flera kontor inom samma företag undersöks för att 

på så sätt få en djupare förståelse kring vad det i den geografiska aspekten som är avgörandet 

för eventuella förändringar av delar inom företagskulturen. 
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Appendix A – Intervjufrågor från Quinns teori 
 
Rationella Mål 

-   Vilken typ av planering gör ni inom er avdelning? 
-   När du planerar ditt arbete hur tänker du då på tidsaspekten? Timmar, dagar, veckor, månader, 

år? 
-   Vad är målen för denna avdelning? 
-    Håller alla på avdelningen med om att detta är målen? 
-    Ändras någonsin era mål? (Varför? och Hur ofta?) 
-    Hur hög är arbetsbelastningen? 
-    Överlag, hur produktiv är din avdelning? 
 

Mänskliga relationer  
- Hur lätt är det att hitta folk som vill jobba på den här avdelningen?  
- Hur väljer ni ut lämpliga kandidater till den här avdelningen? Vilka procedurer och kriterier 

använder ni er av?  
- Hur länge stannar folk kvar i den här rollen?  
- Vilka typer av interna utbildningar erbjuder ni?  
- När det kommer till att bedöma folks arbetsinsatser - hur avgör ni vad som är ett väl utfört 

arbete?  
- Vilka är dom viktigaste belöningarna som ni kan få på den här avdelningen efter ett väl utfört 

arbete?  
- Hur mycket samarbetar ni inom den här avdelningen?  
- Hur investerade är folk i sitt arbete här? 
 

Öppet system 
-    Vilka krav ställer folk utanför er avdelning på er? Och vilket av dessa är det viktigaste? 
-    Hur förutsägbara är dessa krav? Är de ofta detsamma eller förändras det alltid? 
-    Hur flexibel är er avdelning, alltså hur bra anpassar sig din avdelning efter/för förändring? 

(Kan du ge några exempel?) 
-    Hur tänker folk utanför er avdelning om er avdelning? Vad har avdelningen för ”bild” eller 

rykte? 
-    Från vilken utomstående/utomstående avdelning får er avdelning mest kritik? 
-    Från vilken utomstående får er avdelning mest beröm? 
-    I termer av resurser (pengar, utrustning, personal etc.) hur stora tillgångar/resurser eller brister 

uppskattar du att ni har? 
-    På det stora upplever du att er avdelning, växer, är i liknande storlek eller blir mindre? 
 

Interna processer 
- Hur fungerar arbetsflödet på den här avdelningen? (Var får du dina arbetsuppgifter ifrån och 

vad är resultatet av ditt arbete) 
- Blir arbetsflödet någon gång avbrutet?  
- Vilka är de viktigaste besluten som fattas inom denna avdelning? Hur tar ni dem?  
- Vilka är de vanligaste (formella) kommunikationsproblemen som ni upplever?  
- Gör du samma typ av arbete på samma sätt varje dag, eller förändras dina arbetsuppgifter 

konstant?  
- Hur stor tyngd lägger ni vid regler och fastlagda procedurer vid er avdelning?  
- Hur betydelsefullt är "automatisering" vid er avdelning?  
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- Generellt, hur effektiva är ni vid er avdelning?  
 
Avslutande frågor: 

-    Är det någon fråga du känner att jag borde ha frågat men inte har frågat? 
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Appendix B- Intervjufrågor pilotintervju 
 
Berätta kort om dig själv? 
 
Idéen bakom SBS? Affärsidé? Kunskap? Engagemang? 
 
Berätta om något på SBS som har gått bra och som ni har lyckats med! Ge gärna exempel på 
saker! 
 
Vad är det ni faktiskt gör på SBS? 
 
Din roll på SBS? Hur ofta träffar du alla anställda?  
 
Hur är företaget uppbyggt? Strukturen Hur många anställda? Män respektive kvinnor? Hur 
mycket är du involverad i dessa gruppers dagliga arbete?  
 
Utbildningar på det anställda? Hur ser utbildningsnivån ut? 
 
Uppsala? Platsen? Varför? Finns ni på fler platser? Hur ser verksamheten utanför Uppsala ut?  
 
Hur tänker ni när ni anställer? Vem är det som sköter anställningarna?  
 
Vad tycker du utmärker en väl fungerande företagskultur? 
 
Har ni upplevt några problem som skulle kunna kopplas till företagskulturen?  
 
Hur skulle du beskriva företagskulturen på SBS? Har ni några saker ni brukar göra aktivt för 
att stärka företagskulturen?  
 
Hur kommunicerar ni med er personal?  
 
Har ni planer på att expandera? Hur ser dessa ut? Hur tänker ni kring företagskultur och 
expansion?  
 
Okej med intervjua fler på företaget om kultur? Förslag på personer som kan vara intressanta 
för oss? Skulle du kunna tänka dig att ställa upp på en till intervju.  
 
Skulle det vara okej och mejla ut en enkät och fråga om kulturyttringar på arbetsplatsen till 
alla anställda?  
 

 
 

 

 
 
 


