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Sammanfattning 
 
Titel: Organisationskultur på E.ON Värme Sverige - Ett hett ämne  

 
Författare: Viktor Josefsson, Erik Malmqvist, Oscar Pettersson 

 
Handledare: Göran Alsén, Företagsekonomiska institutionen, 

Ekonomihögskolan, Lunds Universitet 
 

Per Odenrick, Institutionen för designvetenskaper, 
Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet 
 

Problemdiskussion: Vid nästan alla uppköp och fusioner talas det om olika 
organisationskulturer och därmed finns risken för kulturkrockar 
vilket förklaras som orsaken till många av de konflikter som 
integration mellan företag medför. För att undersöka vilka 
möjligheter och anledningar som finns till att förändra 
organisationskulturen menar en del kulturforskare att det bästa 
sättet är att utgå från en djup förståelse av organisationens själ. 
E.ON Värme Sveriges ledning känner i dagsläget att de inte har 
tillräcklig kunskap om deras organisationskultur.  E.ON Värme 
Sverige är därför intresserade av att kartlägga nuläget för deras 
organisation, gällande de värderingar och beteenden som 
E.ON-koncernen tagit fram.  
 

Syfte: Syftet med arbetet är att kartlägga organisationskulturen på 
E.ON Värme Sverige utifrån de uttalade värderingar och 
beteenden som E.ON-koncernen arbetat fram (se bilaga 1). 
Med utgångspunkt från resultatet av kartläggningen kommer 
även eventuella förändringsförslag att presenteras. 

 
Metod: I detta kapitel ges en beskrivning om hur författarna har gått 

tillväga för att uppnå sitt syfte. De presenterar vilken metod de 
har använt sig av och motiverar också varför de har valt dessa. 
Författarna anser att det är viktigt för läsaren att förstå deras 
tillvägagångssätt för att få en bra förståelse för deras analys och 
slutsatser. 
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Slutsatser: Efter att ha analyserat de olika värderingar och beteenden som 
förekommer på E.ON Värme Sverige har ett mönster kunnat 
urskiljas i organisationskulturen. I detta mönster har vi 
identifierat tre huvudområden som brister i E.ON Värme 
Sveriges organisationskultur.  

 
1. Delaktighet 
2. Förståelse 
3. Reflektion 

 
Bristande delaktighet i organisationen leder till att det inte finns 
förståelse för organisationens handlande. Eftersom inte 
förståelsen finns kan medarbetarna inte heller reflektera över 
de aktiviteter som genomförs. 
 
Eftersom det förekommer skillnader mellan småskalig och 
storskalig verksamhet måste E.ON Värme Sverige acceptera att 
det finns funktionella subkulturer.  

 
Nyckelord: Organisationskultur, värderingar, subkultur, beteenden, 

ledarskap, samarbete, förändringsvilja, kundfokus, mångfald 
och personalutveckling, resultatorientering.  
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Förord 
 
Ända sedan författarna sökte sig till Technology Management utbildningen vid Lunds 
Universitet har intresset för organisationsutveckling funnits närvarande. När 
möjligheten att skriva examensarbetet på E.ON Värme Sverige var författarna inte 
sena att tacka ja till erbjudandet. Det faktum att arbetets upplägg var i stort sett 
identiskt med de önskemål som diskuterats fram innan sökandet av examensarbeten 
inleddes, gjorde inte saken sämre.  
 
Författarna vill rikta ett speciellt tack till Therese Jönmark och Jörn Bue Madsen på 
E.ON Värme Sverige för deras engagemang under examensarbetets utformning. Ett 
stort tack riktas även till alla de medarbetare på E.ON Värme Sverige, vi kommit i 
kontakt med under arbetets gång, i synnerhet alla de intervjupersoner som tålmodigt 
svarat på de frågor som ställts. Tack även till Marianne Larsson från Blueberry Hill 
som fungerat som projektledare för projektet. Marianne har varit till stor hjälp som 
bollplank och handledare av projektet för E.ON Värme Sveriges räkning.    
 
Författarna vill även tacka sina handledare för examensarbetet, Göran Alsén och Per 
Odenrick från Lunds Universitet för deras förmåga att på ett skickligt sätt ge 
författarna den akademiska handledning som arbetet krävt. Ett tack vill de även 
tillägna Sofie Hammer för hennes tålmodiga granskning av deras val av 
formuleringar. 
 
 
Lund 11 maj 2006 
 
 
 
Viktor Josefsson    Erik Malmqvist    Oscar Pettersson 
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1 Inledning 

Kapitlets syfte är att läsaren ska få en inblick i examensarbetet. I bakgrunden ger 
författarna läsaren en introduktion av begreppet organisationskultur vilken mynnar 
ut i en problemdiskussion med tillhörande problemformuleringar. Syftet och 
avgränsningarna spetsar till examensarbetets målbild.  
 
1.1 Bakgrund 
I senare tids kulturforskning har det framkommit att organisationskultur har stor 
positiv inverkan på ett företags framgång. Många forskare hävdar att 
organisationskulturen utgör en viktig framgångsfaktor för företag genom att det 
erbjuder organisationsmedlemmarna riktlinjer och modeller för deras handlande i 
organisationen. Det har blivit allt vanligare att ledare medvetet försöker styra och 
stimulera medarbetarna genom att skapa gemensamma värderingar. Dessa används 
som ett viktigt styrmedel så att det blir lättare att fatta beslut ute i organisationen som 
stödjer företagets övergripande strategi.1  
 
Ett vanligt förkommande problem hos företag är att de uttalade värderingarna inte är 
de som genomsyrar organisationen. Detta kan medföra att spontana kulturer uppstår 
och att ledare och medarbetare inte har en gemensam grund av värderingar vilket kan 
leda till att oönskade kulturer uppstår. Otydliga värderingar skapar ovisshet för hur 
medarbetare ska agera i det dagliga arbetet. För att värderingarna ska få stort 
genomslag gäller det att de går att omsätta i ett konkret beteende, så att de inte bara 
blir floskler. Det är nämligen endast de värderingar som påverkar handlingar som 
utgör företagets värderingar.2 
 
Många företag har anammat tänkesättet om organisationskultur och tagit fram de 
värderingar som ska gälla. Dessa har sedan presenterats på företagets hemsida, vid 
företagspresentationer och i sina årsredovisningar. Men dessa åtgärder räcker inte för 
att skapa förståelse och acceptans för värderingarna. För att lyckas med att skapa 
värderingar som genomsyrar hela organisationen är det viktigt att värderingarna 
diskuteras internt bland medarbetarna. Ledarna har en stor uppgift i att genom 
handling visa vilka värderingar som gäller. Detta kräver ett engagerat 
förändringsledarskap, som på bästa sätt motiverar själva förändringen och ökar 
intresset och delaktigheten från medarbetarna. Företagen står också för en tuff 
utmaning med att hålla värderingarna levande i företaget. För att lyckas med detta 
krävs att värderingsarbetet ses som någonting som fortlöpande måste hållas vid liv.3 
 
Till och med oktober 2005 var E.ON Värme Sverige (EVS) indelat i fyra olika 
värmebolag som vardera agerade självständigt. Respektive värmebolag hade sin egen 
ledning som ansvarade fullt ut för enhetens resultat. Uppfattningen var att den tidigare 
strukturen begränsade samarbetet och risken för konflikter mellan subkulturer ansågs 

                                                      
1 Bang, H. (1995) s. 90-93 
2 Rodau, J, Fexe, F. & Brandén, U. (2005) s. 8 
3 Ibid. s. 6-11 
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stor. För att samarbetet skulle kunna förbättras och organisationskulturen likriktas, 
omstrukturerades organisationen. Den nya strukturen är uppbyggd av fem regioner 
med central styrning från huvudkontoret i Malmö. Fördelarna med omstruktureringen 
ansågs vara att lättare kunna enas om och samordna de processer EVS jobbar med. 
Vidare ansåg ledningen på EVS att möjligheterna till erfarenhetsutbyte skulle 
underlättas.    
 
I likhet med många andra företag så har ledningen för E.ON Värme Sverige fått upp 
intresset för att mer aktivt jobba med värderingar i syfte att skapa mer enhetlig 
organisationskultur. Fusionen medförde att många medarbetare har olika bakgrund 
och därmed olika värderingsgrunder. Det är av denna anledning som ledningen för 
EVS har intresse av att undersöka hur organisationskulturen ser ut inom företaget.  
 
1.2 Problemdiskussion 
Ett flertal kulturforskare är överens om att det går att skilja på starka och svaga 
kulturer. En stark kultur är när det finns en och samma kultur som genomsyrar hela 
bolaget och styr medarbetarnas beteende.4 En stark företagskultur kan förstärka en 
organisation, men också försvåra genomförandet av förändringar, eftersom ledning 
och personal kan ha svårt att överge de ideal och värden som ligger i 
företagskulturen.5 En stark kultur kan även vara uppbyggd av flera olika kulturer, så 
kallade subkulturer. De funktionella subkulturerna stöttar varandra och tillsammans 
bildar de ett framgångsrikt företagsklimat. Organisationer måste överväga om 
kulturen ska likriktas eller om skillnader ska accepteras. En svag kultur karaktäriseras 
av subkulturer som istället för att stötta varandra verkar hämmande, så kallade 
dysfunktionella subkulturer.6 
  
För att undersöka vilka möjligheter och anledningar som finns till att förändra 
organisationskulturen menar en del forskare att det bästa sättet är att utgå från en djup 
förståelse av organisationens själ. Förändringar måste utgå från det befintliga och 
bygga vidare på det.7 Det finns därmed stort behov av att kartlägga 
organisationskulturen för att kunna avgöra vilken utgångspunkt organisationen har i 
förändringsarbetet.  
 
Vid nästan alla uppköp och fusioner talas det om olika kulturer och därmed finns 
risken för kulturkrockar, vilket förklaras som orsaken till många av de konflikter som 
integration mellan företag medför.8 Moderbolaget E.ON i Tyskland har uttryckt sin 
önskan om att organisationen ska försöka likriktas och därför utarbetat en vision för 
att uppnå sin önskan. Visionen innehåller riktlinjer gällande vilka värderingar och 
beteenden som ska gälla för koncernen (se bilaga 1). Genom att E.ON Värme Sverige 
till stor del har växt genom förvärv finns det idag ett behov av att utforska 
organisationskulturen i de olika delarna av organisationen.  

                                                      
4 Louis, M. R. (1985) s. 78-82 
5 http://ne.se/ [2006-05-07] 
6 Bang, H. (1995) s. 30-31 
7 Salzer (1994) i Fredriksson, L. & Södergren, B. (1998) s. 61 
8 Kleppestö, S. (1993) s. 68 
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EVS ledning känner i dagsläget att de inte har den kunskap om vilka värderingar och 
beteenden som gäller i organisationen. Därför är det svårt att avgöra om det skulle 
gagna organisationen att genomföra en förändring av organisationskulturen. Viljan är 
dock, att genom att få klarhet i vad som underbygger organisationskulturen i bolaget 
kunna fatta beslut om en förändring ska initieras eller inte. Det är även intressant för 
bolaget att komma till insikt om i vilken omfattning det i så fall skulle finnas 
anledning att likrikta kulturen. EVS är därför intresserade av att kartlägga nuläget för 
deras organisation, gällande de värderingar och beteenden som beskrivs.  
 
För att utvärdera möjligheterna till ett framgångsrikt kulturförändringsarbete startades 
ett projekt som döptes till KULT. I projektet ingår konsulter från Blueberry Hill i 
Lund och författarna till detta examensarbete. Projektgruppen har i samverkan med 
ledningen på EVS arbetat fram följande problemställningar: 
 
 Vad är det som genomsyrar E.ON Värme Sveriges organisationskultur?   
 Finns det några subkulturer inom E.ON Värme Sverige? 
 Finns det någon anledning att skapa en gemensam kultur eller ska E.ON Värme 

Sverige anpassa organisationskulturen för olika delar av bolaget? 
 
1.3 Syfte 
Syftet med arbetet är att kartlägga organisationskulturen på E.ON Värme Sverige 
utifrån de uttalade värderingar och beteenden som E.ON-koncernen arbetat fram (se 
bilaga 1). Med utgångspunkt från resultatet av kartläggningen kommer även 
eventuella förändringsförslag att presenteras.  
 
1.4 Avgränsningar 
Författarna kommer att avgränsa sig till att undersöka organisationskulturen på E.ON 
Värme Sverige, därmed kommer inga andra bolag att undersökas inom koncernen. 
Som utgångspunkt kommer författarna att ha de värderingar och beteenden som 
E.ON-koncernen arbetat fram.   
 
Någon omfattande studie av E.ON Försäljning Sverige kommer inte att göras även 
om bolaget är en del av de säljteam som på EVS kallas värmeteam. Dock kommer ett 
fåtal intervjuer med medarbetare från E.ON Försäljning Sverige att genomföras för att 
stärka reliabiliteten i den information som kommer fram i intervjuerna gällande 
värmeteamens arbete. 
 
Undersökningen kommer att vara av kvalitativ karaktär och kommer att bestå av 
intervjuer med tio procent av medarbetarna på EVS. Författarna kommer inte att 
genomföra någon kvantitativ undersökning. Författarna kommer inte heller att utföra 
något implementeringsarbete av undersökningens utfall. 
 
1.5 Målgrupper 
Målgruppen för rapporten är de medarbetare som har intresse av projekt KULT på 
E.ON Värme Sverige, i synnerhet de som är aktiva i projektet. Rapporten riktar sig 
även till lärare och studenter på Technology Management utbildningen vid Lunds 
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Universitet. Av den anledningen kommer författarna inte att ingående beskriva 
uttryck som anses kända för målgrupperna. 
  
1.6 Rapportens disposition 
Författarna ger här en översikt över rapportens kapitel och dess innehåll. 
 
Kapitel 2: Metod 
I detta kapitel ges en beskrivning om hur författarna har gått tillväga för att uppnå 
syftet. Författarna presenterar vilka metoder de använt sig av och motiverar också 
varför de valt dessa. Författarna anser att det är viktigt för läsaren att förstå det 
praktiska tillvägagångssättet för att få en bra förståelse för analys och slutsatser. 
 
Kapitel 3: Företagsbeskrivning 
I det här kapitlet presenteras till en början E.ON och E.ON Sverige för att få en 
övergripande bild av företaget. Vidare ges en beskrivning av hur E.ON Värme 
Sveriges organisation är uppbyggd samt vilken verksamhet som bedrivs inom bolaget. 
Slutligen presenteras de värderingar och beteenden som E.ON-koncernen har beslutat 
ska gälla och vara gemensamma inom alla E.ONs bolag. 
 
Kapitel 4: Teori 
I det här kapitlet redogör författarna för de teoriavsnitt som använts. 
Organisationskultur inleder teorikapitlet och ger läsaren en introduktion vad 
begreppet innebär. De efterföljande kapitel tar upp relevant teori om respektive 
beteende som senare kommer att ligga till grund för analyskapitlet. 
 
Kapitel 5: Empiri 
I det här kapitlet skildras de intervjuade medarbetarnas uppfattning om E.ON Värme 
Sverige i förhållandena till följande undersökta beteenden: Ledarskap, Samarbete, 
Förändringsvilja, Kundfokus, Mångfald och personalutveckling samt 
Resultatorientering.  
 
Kapitel 6: Analys 
I det här kapitlet analyseras resultaten från intervjuerna. Först görs en analys utifrån 
organisationskulturen med tyngdpunkt på värderingar och normer. Därefter 
analyseras varje beteende var för sig.  
 
Kapitel 7: Slutsatser och rekommendationer 
Här redovisas slutsatserna som gjorts utifrån kartläggningen av E.ON Värme Sveriges 
organisationkultur. Rekommendationer ges gällande vad som anses bristande i E.ON 
Värme Sveriges organisationskultur.    
 
Kapitel 8: Diskussion  
I det här kapitlet förs en diskussion av upplägget och valet av metod för 
examensarbetet. 
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2 Metod 

I detta kapitel ges en beskrivning om hur författarna har gått tillväga för att uppnå 
sitt syfte. De presenterar vilka metoder som använts och motiverar också varför. 
Författarna anser att det är viktigt för läsaren att förstå det praktiska 
tillvägagångssättet för att få en bra förståelse för analys och slutsatser. 
 
2.1 Inledning 
Författarna har tidigare under sin utbildning arbetat efter devisen ”failing to plan is 
planning to fail”9, vilket de anser vara en bra utgångspunkt för detta examensarbete. 
Detta gäller inte minst vid kartläggning av en organisationskultur. Författarna började 
med att formulera ett tydligt mål och syfte med examensarbetet. Detta skapade goda 
förutsättningar att veta vilken riktning de skulle arbeta mot och hur de ska fördela 
sina resurser för att komma dit på bästa sätt. Information samlades både från det 
teoretiska och praktiska planet, för att kunna välja vägen till slutmålet. Denna väg 
symboliseras av den metod som används. Metoden beskriver även hur verkligheten 
kan studeras systematiskt och i det ingår hur insamling, bearbetning, analysering och 
tolkning av data ska behandlas.10 
 
2.2 Fenomenologiska tillvägagångssättet 
Det finns vissa svårigheter vid kartläggning av en organisationskultur, vilket delvis 
beror på att kulturbegreppet är ett ”vagt och omedvetet begrepp”11. Kultur är 
benämningen på ett eller flera fenomen som de flesta känner till men det är svårt att 
ange exakt vad kulturen består av. Det fenomenologiska tillvägagångssättet är en 
metod att tolka och analysera ”hur saker och ting egentligen förhåller sig”. Det 
fokuserar särskilt på att finna samband mellan variabler som skapar helheten. Ett 
fenomen är något som går att få klarhet i genom noggrant analyserande och tolkande. 
Fenomenologin belyser vikten av att ha ett helhetsperspektiv och därmed kunna 
analysera ett fenomen genom olika infallsvinklar. De olika variablerna påverkar 
varandra, vilket ger upphov till ett komplext mönster, som slutligen översätts till en 
”begriplig språkdräkt”, där budskapet förmedlas på ett enkelt sätt.12 
 
Fenomenologin kan ses som en iterativ process där det empiriska materialet ligger till 
grund för relevanta teorier, som sedan kopplas tillbaka till praktiken. Den 
fenomenologiska kunskapsprocessen är uppdelad i åtta steg, vilka kommer att 
beskrivas nedan.13 
 
Den första fasen är insamling av information som är relevant för det fenomen som ska 
studeras.  Det gäller att vara närvarande och delaktig i den kontext där företeelsen 
framträder, vilket kan ske genom intervjuer och observationer. För att inte fastna i 

                                                      
9 Procter & Gamble (2005)  
10 Halvorssen, K. (1992) s. 61 
11 Bang, H. (1995) s. 143  
12 Linden, J., Westlander, G. & Karlsson, G. (1999) s. 85-87  
13 Ibid. s. 87 
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givna och förutfattade tankemönster gäller det att vara öppen i sitt sökande. I denna 
fas gäller det att leta efter information ”från många olika tänkbara infalls- och 
utgångspunkter”. Detta ger en helhetsbild som är sammansatt av respondentens 
olikartade utsagor, som baseras på hans eller hennes erfarenheter och prioriteringar. 
Genom att låta den intervjuade fritt reflektera över det som är centralt för honom eller 
henne, skapas en mångdimensionell bild av respondentens syn på företeelsen. Utifrån 
det ställs följdfrågor som anpassas efter den intervjuades berättelse.14 
 
I andra fasen skapas en samlad helhetsbild över respektive genomförd intervju. En 
förutsättning är att forskaren ”har mod och tålamod att stanna i det kaotiska en stund”, 
för att därefter kunna ordna all information på ett meningsfullt sätt. Det gäller att inte 
fastna i detaljer utan försöka ha ett ”helikopterperspektiv” och försöka förstå vad 
respondenten menar. I efterföljande fas struktureras informationen och vissa 
nyckelord identifieras. Ambitionen är att urskilja respektive respondents ståndpunkter 
och dela in dessa i olika betydelseenheter som är tydligt avgränsade från varandra. I 
fas fyra identifieras det centrala budskapet från varje betydelseenhet. Utifrån 
ursprunglig data gallras sedan det som anses vara mest relevant. Kvar blir det mest 
centrala som återges kort och koncist.15 
 
Därefter i den femte fasen, ges ”varje betydelsekärna en plats i tematiskt 
samordnande kategorier”. Det börjar växa fram en röd tråd som gör att det går att 
urskilja vissa centrala tematiska mönster. De olika temagrupperna kan även delas in i 
större kategorier, vilket skapar en meningsfull hierarkisk helhetskultur. Efter att 
tidigare ha haft fokus på de enskilda intervjuerna söks i den sjätte fasen efter en 
gemensam helhetsstruktur för samtliga berättelser. Här identifieras likheter, motsatser 
och variationer mellan de olika betydelseenheterna och dessa förs samman till 
respektive kategori.16  
 
De temakategorier som bildats undersöks och analyseras grundligt i fas sju för att 
finna ”allmängiltiga relationsmönster” som skapar en sammanhållen identitet. Det 
kan ses som att alla pusselbitar börja falla på plats och man kan urskilja vissa frekvent 
förkommande företeelser som kan ligga till grund för ett teoretiskt ramverk. Det 
gäller att finna relevanta teorier som kan förklara sambanden av de mönster som har 
visat sig.17 
 
I den åttonde och sista fasen sätts ord på den djupare förståelse som skapats av det 
studerade fenomenet. I denna fas kommuniceras det resultat som har erhållits från 
studien på ett överskådligt sätt.18  
 

                                                      
14 Linden, J., Westlander, G. & Karlsson, G. (1999) s. 91-93  
15 Ibid. s. 94-98 
16 Ibid. s. 99-101 
17 Ibid. s. 102                                      
18 Ibid. s. 103 
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2.3 Praktiskt angreppssätt 
 
2.3.1 Förberedelser för kulturkartläggningen 

Innan författarna påbörjade undersökningen av organisationskulturen, började data 
samlas in om företaget genom studiebesök, hemsidor, broschyrer och intervjuer. Detta 
för att bestämma vilken metod som skulle användas samt för att lära sig mer om 
E.ON Värme Sverige. De blev inspirerade av det fenomenlogiska tillvägagångssättet 
och har sedan haft det som utgångspunkt för sitt projekt. Författarna uppfattade EVS 
organisationskultur som ett fenomen och deras uppdrag blev att kartlägga detta 
fenomen. Anledningen till att de valde denna metod är att de ansåg att de olika 
delarna som valdes att studera påverkar varandra och tillsammans skapar de ett 
mångdimensionellt mönster. Detta komplexa mönster krävde en strukturerad metod, 
och författarna ansåg att det fenomenologiska tillvägagångssättet utgjorde en bra 
utgångspunkt för analys och slutsatser. Denna metod hjälpte till att bryta ned den 
insamlade informationen i olika beståndsdelar som sedan kunde samordnas tematiskt 
i kategorier vilket gjorde att det gick att urskilja vissa mönster 
 
I samarbete med styrgruppen för projektet beslutade författarna att studera 
organisationskulturen utifrån sex olika infallsvinklar vilka är en del av E.ONs 
värderings- och beteendegrunder. Dessa beteenden är: 
 

• ledarskap 
• samarbete  
• förändringsvilja 
• kundfokus 
• mångfald och personalutveckling 
• resultatorientering 

 
Vid utformningen av intervjuunderlaget utgick författarna från ovanstående 
beteenden och identifierade nyckelord som E.ON koncernen har formulerat som deras 
värderingar och beteenden (se bilaga 1). De sammanställde sedan alla nyckelord i en 
matris och kategoriserade dem under respektive beteende. För att inte intervjuplanen 
skulle bli allt för omfattande var författarna tvungna att välja vissa nyckelord, som 
blev de teman som undersökningen baserades på. Urvalet av teman (se bilaga 2) 
gjordes i samråd med styrgruppen och de blev utgångspunkten för intervjuunderlaget 
där frågor formulerades som ansågs vara relevanta till respektive beteende (se bilaga 
3).  
 
I likhet med det fenomenologiska tillvägagångssättet valdes att inte utgå från någon 
förutbestämd teori. Författarna tror att det hade lett till att de utifrån det teoretiska 
ramverket hade haft en föreställning om hur det är på EVS vilket hade fått stor 
inverkan på de frågor som ställdes till respondenten. Författarna var väl medvetna om 
sitt sätt att formulera frågor har påverkats av deras tidigare kunskap och erfarenhet.  
Respondenterna har även blivit påverkade av att det urval av teman som våra frågor 
baseras på. Författarna har dock under intervjuerna varit öppna för om respondenten 
har haft nya infallsvinklar. Genom att de inte har haft ett helt öppet förhållningssätt 
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användes inte det fenomenologiska tillvägagångssättet fullt ut. Men de anser ändå att 
det har varit till mycket stor hjälp i studien. 
 
Innan intervjuturnén påbörjades genomfördes en provintervju och tillvägagångssättet 
utvärderades efteråt. Korrigeringar gjordes i intervjuunderlaget och beslut gällande 
hur dokumenteringen skulle ske togs. Utgångspunkten blev att författarna skulle vara 
två personer på varje intervju, en som intervjuade och en som förde anteckningar på 
datorn. Den som ansvarade för intervjun ställde följdfrågor som till exempel: Varför? 
På vilket sätt? Vad blir konsekvensen av det? Den som hade dokumenteringsrollen 
hade ansvaret att fånga upp det mest centrala i respondentens svar och utläggningar 
samt ställa kompletterande frågor. 
 
2.3.2  Kulturkartläggningen 

Efter att ha fått intervjuunderlaget godkänt av styrgruppen för projektet gavs 
klartecken att köra igång med intervjuerna runt om i regionerna, från Malmö i söder 
till Sundsvall i norr. Genom samråd med regioncheferna och personalchefen togs ett 
förslag fram på intervjupersoner med en stor spännvidd bland medarbetarna inom 
EVS. Denna spännvidd utgjordes av medarbetare från olika positioner inom EVS, 
olika åldrar, kön, och anställningstid inom företaget. Författarna intervjuade cirka 10 
procent av EVS personal vilket innebar 55 personer.  
 
Både intervjuunderlaget och intervjupersoner var nu klara och därmed kunde första 
fasen enligt det fenomenlogiska tillvägagångssättet inledas, insamling av information. 
Författarna var väl medvetna om betydelsen av att vara öppen i sökandet, så att de 
inte fastnade i några förutfattade tankemönster. För var och en av de valda teman 
undersöktes vad de betydde för respondenten, vad de bakomliggande orsakerna var 
samt vad det fick för några konsekvenser.  De försökte även få respondenten att sätta 
in respektive teman i ett konkret sammanhang. 
   
I andra fasen skapades en helhetsbild av vad respektive intervjuperson hade sagt. 
Författarna upplevde en kaotisk situation efter att ha så mycket obehandlade 
information från intervjuerna. Till en början behandlades informationen översiktligt 
och författarna funderade på vad som egentligen sagts. Under fas tre och fyra 
strukturerades informationen och vissa centrala teman identifierades. I fas 5 
analyserades de centrala teman och författarna identifierade vad orsaken och 
konsekvensen var för respektive tema. Detta fördes in i en matris sammanställt per 
intervjuperson (se bilaga 4). 
 
Efter att ha sorterat in alla centrala budskap i matriserna sammanställdes, i fas sex 
varje region för sig i syfte att skapa en gemensam helhetsstruktur för respektive 
region. Det började växa fram en röd tråd som gjorde att det gick att urskilja vissa 
centrala tematiska mönster. De mönster som växte fram var att författarna kunde 
identifiera vissa återkommande orsaker till de olika beteendena. Det kunde 
exempelvis vara att bristande förståelse är orsaken till dålig prioritering av projekt, 
dålig kundfokus och inte mycket nytänkande. 
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I den nästsista fasen noterade författarna ett mönster mellan regionerna som skapade 
den sammanhålla identiteten som efterfrågades. De började alltså få en bild av hur 
organisationskulturen ser ut på EVS. Utifrån denna bild av organisationskulturen 
valdes teorier som ansågs relevanta i förhållande till vad som identifierats under 
kartläggningen. 
 
I den avslutande fasen presenterades resultatet av analysen med hjälp av teorierna i 
detta examensarbete. Författarna genomförde även en workshop för EVS ledning och 
några speciellt utvalda nyckelpersoner inom EVS. 
 
2.4 Validitet och reliabilitet 
Validitet handlar om ifall det som ska mätas verkligen mäts. Det handlar om att 
använda rätt metod vid rätt tillfälle. Med reliabilitet menas om en undersökning är 
tillförlitlig. En hög reliabilitet medför att resultaten är bestående över tiden och det 
spelar ingen roll vem som utför mätningarna. Eftersom undersökningen är av 
kvalitativ karaktär styrs utfallet mycket av omständigheter som inte går att styra över. 
Intervjupersonens humör och vad han eller hon har haft för upplevelser den senaste 
tiden är sådana omständigheter. Risken finns därför att reliabiliteten med svårighet 
kan styrkas vid den här sortens undersökningar.    
 
Vid kartläggning av organisationskultur är det svårt att veta om man mäter rätt 
beståndsdelar av kulturen och får därmed en validitet som är osäker. För att minska 
riskerna för en låg validitet har författarna använt sig av en väl genomtänkt metodik, 
vilket är det fenomenologiska tillvägagångssättet. Metodiken har även hjälpt dem att 
tolka och förenkla den omfattande informationen från intervjuerna.   
 
2.5 Källkritik 
Det empiriska materialet har i huvudsak inhämtats genom de intervjuer som 
genomförts. Eftersom begreppet organisationskultur är ganska abstrakt finns det en 
risk att frågorna tolkats på fel sätt och att intervjupersonerna därav har återgett en 
felaktig bild. Författarna anser dock denna risk vara ganska liten eftersom varje 
intervjufråga följts upp med ett antal följdfrågor som har avslöjat eventuella 
missförstånd.  
 
Det faktum att de intervjuade medarbetarna i många fall har intresse av att återge en 
positiv bild av företaget medför att det finns en risk att det förekommer subjektivitet. 
Det finns också en risk att antalet intervjuer har varit för få till antalet. Risken 
minimeras dock genom att författarna spenderat större delen av våren ute i 
verksamheten.   
 
Eftersom ledare på EVS konsulterades vid uttagandet av intervjupersoner finns risken 
att valet av intervjupersoner gjordes utifrån vetskapen om vilka personer som är 
positivt inställda till företaget. Genom att mer än en chef konsulterades och fick 
utvärdera valet av intervjupersoner tror författarna att denna risk är ganska liten. 
Denna tro bekräftades under intervjuerna genom att intervjuer genomförts med 
personer som har varit allt ifrån nöjda med allt till ganska missnöjda. 
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3 Företagsbeskrivning 

I det här kapitlet presenteras till en början E.ON och E.ON Sverige för att få en 
övergripande bild av företaget. Vidare ges en beskrivning av hur E.ON Värme 
Sveriges organisation är uppbyggd samt vilken verksamhet som bedrivs inom bolaget. 
Slutligen presenteras de värderingar och beteenden som E.ON koncernen har 
beslutat ska gälla och vara gemensamma inom alla E.ONs bolag. 
 
3.1 E.ON koncernen 
E.ON med huvudkontor i Düsseldorf, är världens största privatägda energikoncern 
med kärnverksamheterna el och gas. Koncernen bildades 2000 vid samgåendet mellan 
VEBA och VIAG som är två framgångsrika industriföretag i Tyskland. E.ON finns 
idag i Europa och USA och har 80 000 anställda som jobbar mot 30 miljoner kunder. 
Årsomsättningen är uppemot 500 miljarder SEK och resultatet för 2005 var på 70 
miljarder SEK. 2001 köpte E.ON majoriteten (55 %) av aktierna i Sydkraft och 
gjordes till ett dotterbolag. September 2005 bytte Sydkraft namn till E.ON Sverige. 
E.ONs vision är att bli världens ledande företag inom el och gas.19,20  
 
3.2 E.ON Sverige 
E.ON Sverige är en koncern inom E.ON med  5 000 anställda som är fördelade på 45 
dotterbolag vilka i sin verksamhet arbetar med bland annat el, naturgas, värme, gasol, 
avfallshantering och kyla.21 Omsättningen för hela koncernen är 26 miljarder SEK per 
år och 2005 blev resultat 3,6 miljarder22. E.ON Sverige jobbar efter en grundidé att 
använda sig av långsiktigt hållbara produktionsmetoder samt flexibla och 
kundanpassade produkter. Miljöarbetet inom koncernen ska stå i absoluta centrum för 
att främja samhällets utveckling och välfärd.23 
 
E.ON Sverige jobbar med följande strategier:24 

 
1. Optimera den befintliga organisationen 
2. Växa genom investeringar i fasta anläggningar 
3. Växa genom förvärv 
4. Bygga en ledande position inom vår industri baserad på kompetenta 

medarbetare och förtroende från kunder och samhälle. 
 
3.3 E.ON Värme Sverige 
E.ON Värme Sverige (EVS) är ett av de 45 dotterbolagen i moderbolaget E.ON 
Sverige koncernen.  I företagsnamnet står värme huvudsakligen för fjärrvärme men 
EVS har också förmåga att leverera kyla. Under 2005 genomförde företaget en 

                                                      
19 E.ON (2005) Årsredovisning E.ON Sverige s. 3 
20 www.eon.se [2006-05-03] 
21 Ibid. [2006-05-03] 
22 E.ON (2005) Årsredovisning E.ON Sverige s. 4 
23 www.eon.se [2006-05-03] 
24 Ibid. [2006-05-03] 
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organisationsförändring vilket resulterade i att de fyra värmebolagen, E.ON 
Mälarvärme, E.ON Värme Norrland, E.ON ÖstVärme samt E.ON VärmeSyd, slogs 
samman till ett bolag. Istället för fyra separata bolag finns det nu fem regioner 
sorterade under E.ON Värme Sverige.  
 

 
    Fig 1. E.ON Värme Sveriges organisation 
 
EVS har under 50 år, visserligen under olika namn, levererat fjärrvärme till Sverige 
och har i dagsläget fjärrvärme i ett 40-tal kommuner, från Malmö i söder till 
Nordmaling i norr. EVS ansvarar även för cirka 800 totalvärmeanläggningar 
(förklaring se nedan) som finns runt om i Sverige25. E.ON Värme Sverige hade i 
slutet år 2005 510 medarbetare och en nettoomsättning på 4 300 miljoner SEK och ett 
resultat på 570 miljoner SEK .26 
 
E.ON Värme Sverige och E.ON Försäljning Sverige (EFS) har en gemensam 
värmeaffär. EFS säljer värmen åt EVS men huvudansvaret har fortfarande EVS. EFS 
uppgifter är att till största del att ha hand om kundkontakten genom att till exempel 
skriva avtal.  
 
3.3.1 Fjärrvärme 

I dagsläget står fjärrvärme för hälften av all uppvärmning i Sverige och finns i cirka 
200 städer. Det krävs stora investeringar när det gäller att anlägga fjärrvärmesystem. 
Pannor med hög effekt och många mil kulvert installeras och i gengäld blir 
driftsekonomin god och ur miljösynpunkt är det ett mycket gott alternativ. 
Fjärrvärmen är den enskilt bästa miljöförbättraren i svenska städer, bland annat för att 
närmiljön blir hälsosammare i tätorterna men även att påverkan på växthuseffekten 
blir mindre.27 
 
Fjärrvärme är ett miljövänligt och långsiktigt hållbart alternativ när det gäller 
uppvärmning av småhus och industrier. Istället för att varje hus ska ha sin egen 
värmepanna samlokaliseras produktionen av värme och därmed minskas utsläppen. 
Merparten av EVS produktionen sker i dag via biobränsle, resterande med naturgas 
eller utnyttjande av spillvärme från avfall28. EVS har även anläggningar på ett flertal 
platser där spillvärme från stora industrier tas om hand och levereras till 
fjärrvärmenät. Till exempel är Mönsterås bruk en av de industrierna. De 

                                                      
25 www.eon.se [2006-05-03] 
26 E.ON (2005) Årsredovisning E.ON Sverige s. 3 
27 www.eon.se  [2006-05-03]  
28 Ibid. [2006-05-03] 
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sammanlagda fjärrvärmeleveranserna uppgår till 5,6 TWh (terawattimmar) per år 
vilket motsvarar 12 procent av Sveriges totala produktion av fjärrvärme.29,30,31    
 
3.3.2 Totalvärme 

E.ON Värme Sverige erbjuder kunden en totallösning gällande värme och tar därmed 
helt enkelt över ansvaret för kundens panna samt att kunden får den värme som 
behövs. Totalvärme riktar sig främst till företag som vill outsourca sin 
värmeförsörjning för att istället ägna sig åt sin kärnverksamhet.32 Cirka 1,2 TWh 
totalvärme producerades av EVS under 200533. 
 
3.3.3 Storskaligt verksamhet 

E.ON Värme Sverige består av fem regioner: Malmö, Norrköping, Örebro, Nord och 
Syd vilka de tre förstnämnda bedriver storskalig verksamhet. De tre regionerna har 
omfattande fjärrvärmenät (40-50 mil kulvert) och en stor fjärrvärmeproduktion till 
både företags- och privatkunder. Produktionen av värmen sker på ett eller flertal olika 
platser inom fjärrvärmenätet. Cirka 100 personer inom vardera region bidrar till att 
kunden får sin värme, från planering, produktion till driftsledning och distribution.34 
 
De tre storskaliga regionerna har i huvuddrag följande organisationsschema (viss 
variation kan förekomma mellan regionerna):35 
 

 
         Fig 2. Huvuddragen för organisationen för Region Malmö, Norrköping och Örebro.  
 
Enheter kallas de block som ligger under regionchefen (region) och har specifika 
ansvarsområden. Driftsledningsenheten, till exempel, ansvarar för driften dygnet runt 
av pannorna medan distributionsenhetens ansvar är att tillse att värmen kommer till 
kunden genom att underhålla och reparera fjärrvärmenätet.36   

                                                      
29 E.ON (2005) Med Värme s. 10 
30 E.ON (2005) Årsredovisning E.ON Sverige s. 38 
31 Ibid. s. 20  
32 www.eon.se  [2006-05-03] 
33 E.ON (2005) Årsredovisning E.ON Sverige s. 20 
34 Hilvardén, H. Studiebesök på Heleneholmsverket (2006-01-24) och Flintrännans värmeverk 
(2006-01-31) 
35 E.ON (2005) Power Pointpresentation: Region Norrköping 
36 Hilvardén, H. Studiebesök på Heleneholmsverket (2006-01-24) och Flintrännans värmeverk 
(2006-01-31) 
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3.3.4 Småskalig verksamhet 

Om de tre stortskaliga regionerna var koncentrerade till en stad så är det motsatt 
förhållande i den småskaliga verksamheten. Verksamheten är utspridd över stora 
geografiska områden och är indelade i två regioner, Syd och Nord. Region Syd har 
verksamheter bland annat i Ljungby, Kungsbacka, Mölnlycke och Mönsterås. Region 
Nord har sina produktionsanläggningar i höjd med Stockholm och vidare norr ut till 
Nordmaling. Mora, Vännäs, Sundsvall och Sollefteå är exempel på orter där region 
Nord är representerade. I den småskaliga verksamheten ingår både fjärr- och 
totalvärme.37 Fjärrvärmenäten är betydligt mindre än de storskaliga regionernas nät 
och är koncentrerade till mindre samhällen där 300 – 800 hushåll och företag är 
anslutna. Totalvärmeanläggningarna finns utspridda i regionerna där kunderna har sin 
verksamhet som till exempel skumplastframställning i Gislaved och Skånemejeriers 
produktion i Lunnarp38.  
 
På grund av den geografiska spridningen av verksamheterna inom de två småskaliga 
regionerna skiljer sig organisationen från den storskaliga verksamheten. Även region 
Nord och Syd skiljer sig något åt emellan varandra, främst mellanchefernas 
ansvarsområden och arbetsuppgifter. Enheterna har varsitt geografiskt område som de 
ansvarar för.   

 
  Fig 3. Huvuddragen för organisationen för Region Nord och Syd. 

 
3.3.5 Ledningsgrupper39 

EVS leds av ett antal ledningsgrupper på olika nivåer. Den nationella 
ledningsgruppen (NLG) har till uppgift att ta hand om de strategiska frågorna som rör 
EVS. Medlemmarna i gruppen är VD, vice VD, representanter från E.ON Försäljning, 
kommunikationschef, HR-chef, strategichef, ekonomichef samt affärsprocesschef. 
NGL fungerar även som högsta ledningsorgan för EVS.  
 
Den operativa ledningsgruppen för Värmeaffären kallas för GLG. I gruppen finns 
vice VD, regionchefer, representanter från E.ON Försäljning samt chefer från 
stödfunktioner, IT och ekonomi. GLG behandlar operativa frågor som till exempel 
samordning mellan regioner och process- och affärsutveckling. 
  
Varje region har sin egen regionledningsgrupp som kallas för RLG. Den består av 
regionchefen, enhetschefer (till exempel produktions- och driftledningschef), HR-

                                                      
37 Albertsson L. G. Studiebesök i Ljungby och Lagan (2006-02-01) 
38 E.ON (2005) Med Värme s. 18 
39 E.ON (april 2006) Sändlista till ledningsgrupperna 
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chef, stödfunktioner samt kommunikationsansvarig. RLG ansvarar för den operativa 
verksamheten i regionen som till exempel distribution och produktion av värme.  
 
Den utökade ledningsgruppen (ULG) är den största ledningsgruppen till antalet. Den 
består till huvudsak av NLG och GLG, men beroende på vad som ska diskuteras på 
mötena väljs ytterliggare nyckelpersoner ut för att delta. Till exempel kan RLG samt 
stödfunktioner bjudas. Samarbetsformen på gruppmötena är ofta workshops för att till 
exempel förankra strategi och mål.  
  
3.3.6 Stödfunktioner 

Inom E.ON Värme Sverige finns det ett antal funktioner som stödjer hela 
verksamheten, de så kallade stödfunktionerna. De finns till viss del i Malmö stad och 
till viss del i varje region. I stödfunktionerna ingår ekonomi, HR, kommunikation, 
strategisk utveckling, IT, SMAK (Säkerhet, Miljö, Arbetsmiljö och Kvalité), 
affärsprocess samt verksamhetssamordning.40 
 
3.3.7 Värmeteam 

Värmeteam kallas de grupper som är i hopsatta av representanter från E.ON Värme 
Sverige (EVS) och E.ON Försäljning Sverige (EFS). Grupperna syftar till att 
upprätthålla samarbetet mellan de båda bolagen och har som uppgift att vårda 
befintliga kunder, skapa affärer och därmed öka antalet kunder. Värmeteamen är 14 
stycken till antalet och är uppdelade i geografiska områden, till exempel Åmål, 
Norrköping, Mora/Orsa och Norrbotten/Västerbotten.41,42  
 
3.4 Värderingar och beteenden43  
E.ON har uttalat vilka värderingar och beteenden som ska vara  
koncerngemensamma. ”Värderingarna ligger till grund för hur kompetensen hos 
E.ON Sveriges (således även E.ON Värme Sverige, författarnas notering) 
medarbetare ska utvecklas44”. Vidare lyder formuleringen: ”Genom att värdesätta 
våra anställda, samhället och miljön når vi våra mål med följande värderingar”:45,46 
  

• Integritet – ”Vi gör vad vi säger”  
• Öppenhet – ”Vi säger vad vi tänker” 
• Förtroende och ömsesidig respekt – ”Vi behandlar andra såsom vi själv vill 

bli behandlade”  
• Mod – ”Vi gör och säger det som vi tror på”  
• Samhällsansvar – ”Vi agerar med ett långsiktigt samhällsintresse” 

 

                                                      
40 Nortén, Staffan (2006-05-03) 
41 E.ON (2005 september) Lista över värmeteamen 
42 Lindholm, Per-Olof (2006-01-27) 
43 www.eon.se  [2006-05-03] 
44 Ibid.  
45 E.ON (2005) PowerPoint presentation: Värderingar och beteenden s. 4 
46 www.eon.se [2006-05-03]  
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De sex beteenden som är uttalade som ”viktiga” för E.ON Sverige är:47 
 

• Kundfokus – ”Vi strävar efter att tillmötesgå våra kunders behov och att 
hitta lösningar som skapar ett mervärde för privatpersoner och företag” 

• Resultatorientering – ”Vi är pålitliga och resultatinriktade och vi söker 
ständigt bästa tänkbara lösningar” 

• Förändringsvilja – ”Vi slår oss inte till ro med det vi uppnått. Vi blickar mot 
framtiden och de möjligheter den erbjuder” 

• Samarbete – ”Vi uppnår mer genom att samarbeta och vi uppskattar andras 
kunskap och goda avsikter” 

• Ledarskap – ”Vi lyckas bäst när vi har ett starkt, kompetent ledarskap i hela 
företaget. Alla ledare arbetar i enlighet med företagets övergripande 
strategier och intressen” 

• Mångfald och personalutveckling – ”Våra medarbetare är vår största 
tillgång. Vårt företag och våra medarbetare gynnas av att möta olika 
perspektiv och metoder” 

 

 

 

                                                      
47 www.eon.se [2006-05-03]  
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4 Teori 
 

I det här kapitlet redogör författarna för de teoriavsnitt som de använder sig av. 
Organisationskultur inleder teorikapitlet och ger läsaren en introduktion av vad 
begreppet innebär. De efterföljande kapitel tar upp relevant teori om respektive 
beteende som senare kommer att ligga till grund för analyskapitlet. 
 

 
4.1 Organisationskultur 
Organisationskultur anger vad som gör varje företag unikt. En ”bra” 
organisationskultur kan skilja vinnare från förlorare.48 Det finns dock vissa 
svårigheter med att uttala en distinkt definition av begreppet kultur. Orsaken till detta 
är att begreppet kultur syftar till att beskriva något immateriellt och abstrakt. Många 
människor kan känna sig bekanta med en kultur men svårigheten är att sätta ord på 
vad som underbygger den.49  
 
En definition av kultur är ”form i vilken (viss) större grupp människor ordnar sin 
försörjning och organiserar gemensamma angelägenheter på samhällelig nivå”. 50 
 
Ett annat sätt att definiera organisationskultur är som ett mönster av delade åtaganden. 
Mönstret formas när gruppen löser gemensamma problem, för att anpassa sig till 
omgivningen, samt genom att skapa samhörighet inom gruppen. Det är viktigt att de 
delade åtagandena fungerar bra och har stor betydelse för gruppen. Om så är fallet 
hjälper åtagandena även till att sprida kunskapen om vilka normer och regler som 
gäller i gruppen, till nya medlemmar.51 
 
Gemensamt för många olika definitioner av kultur är att de är uppbyggda av två delar, 
kognitiva system och överförda handlingsmönster. Den del som beskrivs som den 
kognitiva, det vill säga den tankemässiga delen, består av gemensamma idéer, 
värderingar, uppfattningar och betydelser. Den del som beskrivs som överförda 
handlingsmönster, grundar sig i observerbara objekt och händelser i en grupp det vill 
säga individer ser hur andra agerar och utifrån det vet de vad som är accepterat och 
inte.52 
 
Det som ligger till grund för hur Henning Bang har valt att beskriva begreppet 
organisationskultur kan beskrivas utifrån fyra olika kärnelement (värderingar, normer, 
grundläggande antagande och verklighetsuppfattningar) som är de mest använda 
sätten att beskriva en kulturs innehåll.53 
 

                                                      
48 Salzer-Mörling, M. (1998) s. 102 
49 Bang, H. (1995) s. 21 
50 www.ne.se/ [2006-02-06] 
51 Schein, E. H. (1992) s. 186                    
52 Bang, H. (1995) s. 22                        
53 Ibid. s. 50  
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Fig. 4. Översikt på vad som, enligt Bang, ingår i kulturen och hur det visar sig. 

 
4.1.1 Kulturinnehåll 

4.1.1.1 Värderingar 
Värderingar kan definieras som en vilja att föredra vissa tillstånd framför andra. De 
kan delas in i tre olika nivåer, den första är den universella nivån och beskriver sådant 
som är gemensamt för i stort sett alla människor på jorden. Denna nivå kan beskrivas 
som människans operativsystem och innefattar på vilket sätt han eller hon uttrycker 
sig. Den andra nivån är den kollektiva nivån som är gemensam för ett antal 
människor, de som tillhör samma grupp. På denna nivå delas värderingar, språk och 
hur olika sätt att uppföra sig uppfattas av andra individer och så vidare. Den sista 
nivån är den individuella nivån, det är den som är mest personlig och i denna nivå 
finner man den individuella personligheten.54  

 
Fig. 5. Triangeln beskriver människans tre mentala programmeringsnivåer.55  

 

                                                      
54 Hofstede, G. (2001) s. 2   
55 Ibid. s. 3 
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Nivåerna kan i sin tur delas upp i värderingar som är uttalade, så kallade förfäktade 
värderingar. Det vill säga sådana värderingar som individer säger att de tror på. Som 
exempel kan nämnas uttalade mål och visioner. Den andra delen är de outtalade 
idéerna de så kallade bruksteorierna vilket innebär de värderingar som ligger till 
grund för individen i dennes handlanden.56  
 
Det är alltså viktigt att skilja på de värderingar som uttalas av organisationen och de 
värderingar som verkligen ligger till grund för hur anställda agerar. Värderingar 
beskriver vad det är som anses bra eller dåligt inom en organisation. Samtidigt 
fungerar de som en vägledare i olika valsituationer. Värderingar hjälper även till att 
motivera personalen samt upprätthåller självaktning inom en grupp. Långvarig 
användning av samma värderingar blir till slut så väl förankrade i organisationen att 
de övergår till att bli normer.57 
 
4.1.1.2 Normer 
En norm är vad gruppens medlemmar ska göra, bör göra och förväntas göra. 
Avvikelser från normen ska bestraffas för att det ska kunna anses vara en norm.58 
Normer hjälper till att reglera gruppmedlemmars beteende men de är varken bra eller 
dåliga i sig. Normer kan vara antingen relevanta eller irrelevanta beroende på dess 
betydelse för gruppen. Relevanta normer är målorienterade och med det menas att de 
är knutna till gruppens arbete och samarbete. Lyhördheten för normer styrs av 
gruppens betydelse och den individuella personligheten.59 
 
Normer kan delas in i två delar, en som organisationens medlemmar är medveten om 
så kallade formella och en annan del som de inte är medvetna om så kallade 
informella. Båda ligger till grund för medlemmarnas beteende. Normer innefattar 
beteende som förväntas och accepteras av övriga gruppmedlemmar oavsett om 
normen är uttalad eller omedveten.60 
 
4.1.1.3 Grundläggande antaganden 
Genom att en grupp med tiden utvecklar gemensamma lösningar på problem uppstår 
grundläggande antaganden vilket innebär att respektive individ får en föreställning 
om hur man löser uppgifter61. Organisationsmedlemmarna tar dessa för givet och det 
brukar inte förekomma någon kulturell skillnad inom företaget. Enligt Schein är 
grundläggande antaganden ”inlärda svar eller lösningar på en grupps 
överlevnadsproblem i dess externa omgivningar och på dess interna 
integrationsproblem”.62 Den externa delen innefattar hur arbetet ska utföras och 
utvärderas. Det är därmed viktigt att organisationens medlemmar är medvetna om 
företagets primära uppdrag och strategi.  Den interna delen beskriver hur medlemmar 

                                                      
56 Bang, H. (1995) s. 52 
57 Ibid. s. 54 
58 Ibid. s. 53 
59 Lennéer-Axelsson, B. & Thylefors, I. (1979) s. 15 
60 Bang, H. (1995) s. 54 
61 Ibid. s. 54 
62 Ibid. s. 54-57 
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ska förhålla sig till varandra och då är ett gemensamt språk och tydliga 
ansvarsområden bra för att bli framgångsrik.63 
 
4.1.1.4 Verklighetsuppfattningar 
Hur grupper tolkar verkligheten innebär vilken kollektiv uppfattning medlemmarna 
har gällande det som händer i organisationen samt vad olika symboler står för. 
Symboler kan definieras som objekt, handlingar, eller lingvistiska produkter som på 
ett tvetydligt sätt har många olika betydelser, väcker känslor och driver människor till 
handling. I många organisationer symboliserar storleken på kontoren status och 
chefen förväntas sitta i det största rummet. Detta är ett exempel som kan beskrivas 
som gruppens verklighetsuppfattning.64 
 
För att ändra på en grupps verklighetsuppfattning krävs ett starkt ledarskap. Det gäller 
att förstå medarbetarna för att inse vad som är viktigt för dem och på det sättet 
underlätta förändringen av verklighetsuppfattningen. Genom att kontrollera 
medarbetarnas tankar och forma deras verklighetsuppfattning, värderingar och bild av 
organisationen lyckas man även med viljan att övertyga och övertala dem. Att 
övertyga innebär att man får sina medarbetare att vilja förändra sig i en speciell 
riktning medan övertalning innebär att med alla medel försöka lura eller tvinga 
medarbetarna till förändring.65   
 
4.1.2 Subkulturer 

I takt med att organisationen växer ökar utmaningen att skapa en gemensam kultur i 
hela bolaget. Det som är självklarheter i en liten organisation behöver inte vara lika 
självklart i andra delar av organisationen när den växer. Av denna anledning är det 
viktigt att specificera vad det är som avses med organisationskultur. Frågan är om det 
är den kultur som är gemensam för hela organisationen, den kultur som är den 
dominerande i organisationen, summan av olika subkulturer eller samverkan mellan 
dem. Alla subkulturer har någon form av samverkan med de andra subkulturerna i 
organisationen. De kan antingen vara:66  
 
• Funktionella subkulturer som stödjer eller främjar varandra  
• Dysfunktionella subkulturer som är motstridiga och därmed hämmar varandra 
• Oberoende och därmed inte påverkar varandra 
 
4.1.2.1 Konflikter mellan subkulturer  
I takt med att utbytet mellan subkulturer ökar finns det även en risk att det lättare 
uppstår konflikter mellan dem. Exempel på typiska subkulturkonflikter ges nedan:67 
 

1. Funktionsenheter 

                                                      
63 Schein, E. H. (1984) s. 3-16 
64 Pettigrew, A. (1979) s. 570-580. 
65 Pettersson, O. & Carlberg, I. (1990) s. 8-10 
66 Bang, H. (1995) s. 30-31 
67 Ibid. s. 32 
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2. Vertikala skikt 
3. Yrkesgrupper 
4. Olika åldersgrupper 
5. Geografiska enheter 
6. Organisationskulturer som slagits ihop 

 
Konflikter mellan olika funktionsenheter utvecklas mellan olika avdelningar, 
divisioner, grupper eller arbetslag i organisationen. Typiska konflikter är mellan 
försäljning och produktion, mellan ekonomi och marknadsavdelningen och mellan 
linje- och stabsavdelningar. Konflikter mellan olika vertikala skikt i organisationen 
innebär till exempel konflikter mellan arbetare och ledning. Konflikter mellan olika 
yrkesgrupper innebär konflikter mellan olika grupper av kompetenser i 
organisationen, det kan vara till exempel mellan ekonomer och ingenjörer.68  
 
Den fjärde subkulturkonflikten som tas upp är mellan olika åldersgrupper, ett aktuellt 
exempel är acceptansen för att bära keps inomhus. Men även mer avgörande bitar 
som olikheter i kompetens för att lösa arbetsuppgifter kan ligga till grund för 
konflikter. Skillnader i kompetensen kan bero på olika utbildning och bakgrund. 
Vidare kan det uppstå konflikter mellan olika geografiska enheter som styrs av olika 
förutsättningar för enheterna. Det gäller konflikter mellan såväl nationella som 
internationella enheter. Förutsättningarna för enheterna påverkas av vilka värderingar 
och normer som gäller i deras organisation. Ett exempel på en subkulturkonflikt 
mellan enheter som kan uppstå är när moderbolaget ligger i en storstad och har sina 
värderingar och normer, medan dotterbolagen ligger i mindre orter eller ute på 
landsbygden där det råder andra värderingar och normer. Den sista punkten beskriver 
konflikter mellan olika organisationskulturer som slagits ihop.69  
 
4.1.3 Socialisering 

Det finns ett samspel mellan människors beteende och organisationens kultur. 
Beteendet påverkar kulturen genom att vara både en produkt av, och en källa till, 
kulturen. När nya medarbetare anställs genomförs en socialiseringsprocess. Denna 
process är uppbyggd av två delar, primärsocialisering och sekundärsocialisering. 
Primärsocialisering är en process som genomgås under den tidigare delen av livet 
långt innan arbetslivet inleds. Det är formandet av personligheten som bidrar till att 
individens personlighet passar in i den samhällsbild som är gällande. 
Sekundärsocialiseringen är den socialiseringsprocess som genomgås senare i livet och 
styrs av vilken roll människan hamnar i. När han eller hon kommer in i en ny grupp 
människor, till exempel som student, byggnadsarbetare eller professor, startas 
sekundärsocialiseringsprocessen. I processen lär sig individen vilka normer och 
värderingar som gäller i gruppen samt på vilket sätt han eller hon förväntas lösa sina 
uppgifter. Primärsocialiseringsprocessen är dock den tongivande av de båda och 

                                                      
68 Bang, H. (1995) s. 32 
69 Ibid. s. 33 
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sekundärsocialiseringsprocessen hjälper endast till med korrigeringar av de 
uppfattningar som skapades i primärsocialiseringsprocessen.70 
 
4.1.4 Kännetecken för en stark kultur 

Ett flertal kulturforskare är överens om att det går att skilja på starka och svaga 
kulturer. En stark kultur är när det finns en och samma kultur som genomsyrar hela 
bolaget och styr medarbetarnas beteende. Hur stark kulturen är kan beskrivas utifrån 
tre dimensioner nämligen den sociologiska, psykologiska och historiska dimensionen. 
Sociologisk genomträngning innebär i vilken omfattning kulturen delas i 
organisationen. Finns det en kultur eller flera olika subkulturer? Ju fler medarbetare 
som delar kulturen desto starkare anses den vara. Storleken på organisationen har 
betydelse för hur lätt det är att skapa en gemensam kultur. Det är svårare att skapa en 
likriktad kultur i en stor organisation än i en liten. Psykologisk genomträngning 
innebär i vilken utsträckning medlemmarna av organisationen tolkar kulturen på 
samma sätt och hur djupt förankrad denna uppfattning är. Ett exempel är inställningen 
till vad som ska levereras till kunderna, är det kvalitet eller kvantitet, oavsett vilket 
det är görs aldrig avkall på det i en stark kultur. Historisk genomträngning innebär att 
organisationens historia har betydelse för dess kulturella styrka. I en äldre 
organisation där sättet att arbeta och leda har gått i arv från generation till generation 
är möjligheten till en stark kultur större än i en nybildad organisation med många 
olika åsikter bland medarbetarna.71 
 
Nedan ges fem exempel på områden att fokusera på för att lyckas med skapandet av 
en stark kultur.72  
 

1. Organisationskulturens ursprung – Genom att rekrytera personal internt till 
ledande befattningar försäkrar organisationen sig om att förstärka den kultur 
som finns eftersom den rekryterade ledaren är väl medveten om vilka normer 
och värderingar som gäller. 

2. Ständiga påminnelser om organisationskulturens innehåll – I takt med att 
frekvensen av att påminna anställda om vilka värderingar och normer som är 
viktiga ökar förbättras chanserna till att få ut budskapet. Påminnelser om vad 
som är viktigt för bolaget kan ske genom till exempel slogans, ordspråk, tal 
eller ritualer. 

3. Rekrytera extern personal med rätt socialiseringsprofil – När nya medarbetare 
anställs ser organisationen till att reda ut vilka normer och värderingar 
aspiranten har innan han eller hon anställs. På detta sätt försäkrar sig 
organisationen om att värderingarna och normerna delas även av nyanställda. 

4. Utveckla tekniker för att behålla personal – Olika tekniker för att binda 
personalen till bolaget stärker kulturen. Exempel kan vara genom 
framtagning av program för avancemang, tillhandahålla billiga lån och 
tilldelning av aktier. 

                                                      
70 Bang, H. (1995) s. 100 ff 
71 Louis, M. R. (1985) s. 78-82 
72 Ibid. s. 82-87 
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5. Visualisera fokusområden – Många organisationer med stark kultur har 
ceremonier och ritualer gällande vad som är viktigt för bolaget. Är det viktigt 
att ha hög kundtillfredställelse ska organisationen uppmärksamma när den 
förbättras för att poängtera för alla hur viktigt det är, vare sig de direkt 
medverkat till det eller inte. 

 
4.2 Ledarskap 
 
4.2.1 Ledarens roller 

Genom forskning har det växt fram ett klassificeringssystem för ledarens 
arbetsuppgifter. Detta system beskrivs nedan och det består av de tre huvudgrupperna 
information, beslut och samspel.73  
 

 
          Fig. 6. Ledarens roller74 
 
I informationskategorin ingår det att inhämta och föra vidare för organisationen 
viktiga budskap, sprida information till nyckelpersoner samt som talesman ge 
information om gruppen till andra enheter. Beslutskategorin är betydande eftersom 
det för ledare ofta handlar om att gå in och fatta beslut då organisationen befinner sig 
i ett problematiskt läge och letar efter en lösning på problemet. Arbetsuppgifterna kan 
till exempel vara att lösa konflikter, utveckla gruppens arbete, fördela resurser samt 
vid förhandlingar vara talesman för gruppen. Den sista kategorin handlar om samspel 
och pekar på betydelsen av att ledaren har förmåga att ta tillvara sociala nätverk, att 
vara symbolfigur samt som ledare skapa visioner och få medarbetare att sträva mot 
samma mål.75  
 
4.2.2 Olika ledarstilar 

Olika typer av situationer kräver olika ledarskap. Ett vanligt sätt att dela upp 
ledarskapet är genom att belysa de två motpolerna, vilka är auktoritärt och 
demokratisk ledarskap. Den auktoritära ledaren begär underkastelse och lydnad av 
sina underställda och de tillåts inte påverka beslut i någon omfattning. All kritik mot 
ledaren upplevs av denne som ett hot mot sin position och han eller hon ser hellre att 

                                                      
73 Kaufman, G. & Kaufman, A. (1998) s. 429    
74 Ibid. s. 429 
75 Ibid. s. 429-430 
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den bibehålls än att effektiviteten ökar i gruppen.76 Den auktoritära ledaren skapar 
stort beroende, hos medarbetarna, att vara närvarande i varje situation för att kunna 
fatta beslut77.   
 
Den demokratiska ledarstilen är motsatsen till den auktoritära ledarstilen och främjar 
delaktighet, diskussion och kritik. Medarbetarna är alla insatta i målet och kan även 
påverka chefens beslut, men chefen har fortfarande fullt beslutsmajoritet. Även om 
den demokratiska ledaren tar längre tid på sig för att komma till beslut, eftersom 
diskussion förs med de underställda, så gynnar det gruppen på lång sikt. Gruppen 
delar varandras åsikter och känner delaktighet i beslutet.78 
 
Att en ledare skulle utöva antingen ett auktoritär- eller demokratiskt ledarskap fullt ut 
är mindre troligt. Sannolikheten är större att det finns en blandning av de båda 
ledarstilarna i ett ledarskap. Olika situationer har olika sorters behov av ledarskap. 
Ledaren måste bedöma behovet av struktur och omsorg av relationer i en viss 
situation och därigenom agera för att få bästa möjliga resultat. Vid tidspress och 
kriser kan direktstyrning, det vill säga auktoritärt ledarskap behövas.  Vid uppgifter 
med en längre tidshorisont och grupper med hög kompetensnivå behövs det bara ett 
mål att jobba mot och därmed fungerar ett demokratiskt ledarskap. 79  
 
En vidareutveckling av den demokratiska ledarskapsstilen är det förståelsebaserade 
ledarskapet. Det har utvecklats i syfte att möta de allt tuffare konkurrenskrav som 
ställs idag Samhället har genomgått en rad sociala och ekonomiska förändringar 
såsom ökad globalisering och snabbare teknologisk förändring. Detta har lett till nya 
organisationsformer med ökade frihetsgrader, och där ledningen minskar den direkta 
detaljstyrningen på företagen. Medarbetarna blir mer självständiga och får agera mer 
på sina egna bedömningar. Den ökade friheten har lett till att det blir viktigare för 
ledarna att kunna påverka människors förståelse av sitt arbete och har därmed fått en 
allt mer pedagogisk roll.80 En av deras främsta uppgifter är att påverka medarbetarnas 
förståelse av företagets strategiska inriktning och dess värderingar. Ledaren ska bryta 
upp stela strukturer, skapa delaktighet och delegera ansvar. Människors handlande 
påverkas av deras förståelse av en situation, vilket gör det allt viktigare att skapa en 
gemensam förståelse bland medarbetarna. Ledaren måste sätta sig in i medarbetarnas 
förståelse och aktivt jobba med företagets värderingar.81 
 
Förståelse är en ”individuell process som inte kan kontrolleras av någon annan”. Det 
finns dock möjlighet att stimulera och vägleda processen till förståelse och där 
kommer ledaren in som har ett visst försprång tack vare sin position. Det sker mest 
naturligt genom en ärlig och öppen dialog där ledaren och medarbetaren skapar 
förståelse för varandra. Det är därför viktigt att ledningen ”kliver ner från 

                                                      
76 Österlund, N. et al (1986) s. 82 
77 Bakka, J., Fivelsdal, E. & Lindkvist, L. (1993) s. 186  
78 Österlund, N et al (1986) s. 82-88 
79 Ibid. s. 82-88 
80 Sandberg, J. & Targama, A. (1998) s. 11-15  
81 Ibid. s. 150-153 
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piedestalen” vilket leder till att en del prestige går förlorad. Förståelse skapas av 
verkligheten och därmed räcker det inte enbart med information för att skapa 
förståelse. Ledaren har en viktig uppgift i att påverka medarbetarnas förståelse. Det är 
inget som skapas med enstaka informationsträffar, utan det skapas av en kontinuerlig 
interaktion mellan ledare och medarbetare.82 
 
4.2.3 Ledarens påverkan på kulturen 

Ledaren och grundaren av organisationen har en stor inverkan på 
organisationskulturen genom sin maktposition. Ledningen kan påverka 
organisationen på olika sätt. Den kan på ett tydligt och fortlöpande sätt visa vilka 
frågor de är intresserade av. Ledningen kan även genom att hantera kriser kopplade 
till företaget visa vilka värderingar och normer som de vill ska finnas. Ledarens 
förmåga att leva sin vision hjälper organisationen att förstå att han eller hon menar 
allvar med det som uttalas. Ledarens sätt att lösa uppgifter och förhållandet till 
medarbetarna avspeglar sig i organisationen. Medvetet kan ledningen utnyttja detta 
sätt att förmedla värderingar och beteenden till medarbetarna.83 Det gäller även för 
ledningen att inse att nyrekryteringen av ledare har stor påverkan på kulturen då den 
nyanställde för med sig ett bagage med gamla kulturer84.        
 

4.2.4 Kommunikation 

Kommunikation är ett effektivt styrmedel inom organisationen och är ett avgörande 
verktyg för att lyckas i en värld som ständigt förändras. Kommunikation som fungerar 
tillfredställande kan bidra till ökat engagemang, arbetsglädje och resultat i 
organisationen. För att involvera organisationen och skapa balans är den interna 
kommunikationen essentiell och en förutsättning för att den externa 
kommunikationen ska fungera.85  
 
Det går inte att generalisera och säga att en kommunikationsmodell är bättre än den 
andra. Det är syftet och situationen som avgör vilken modell som är bäst lämpad.86 
Två modeller som används är informationsmodellen och den asymmetriska 
tvåvägsmodellen. Informationsmodellens ändamål är att sprida information genom 
envägskommunikation och används av myndigheter och företag. Utvärdering av 
mottagande av informationen görs inte i någon större utsträckning.87  
 
Moderna organisationer använder sig av den asymmetriska tvåvägsmodellen som är 
en bättre modell för att åstadkomma attitydförändringar inom målgruppen. Den är 
mer demokratisk i och med tvåvägskommunikation och sändaren får en känsla för hur 
meddelandet tas emot av mottagaren och hur budskapet kan förändras för att få en 

                                                      
82 Sandberg, J. & Targama, A. (1998) s. 150 
83 Bang, H. (1995) s. 79-80 
84 Schein, E. H. (1986) s. 171 
85 Falkheimer, J. (2001) s.  95 
86 Ibid. s. 96  
87 Ibid. s. 96 
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mer effektiv påverkan.88 För att kunna övertyga en viss grupp eller individ gäller det 
att kommunikationen anpassas till den målgrupp som är aktuell. Blir individen 
övertygad ändras attityd och beteende hos denne vilket ofta syftet med 
kommunikationen är. 89 
 
4.3 Samarbete 
 

”En organisations prestationer är resultatet av alla de enskilda 
medlemmarnas förenade ansträngningar.”90 
 

Allt fler företag har börjat inse hur samarbete mellan enheter och organisationer kan 
ge synergieffekter och öka kunskapsförrådet.91 Många upptäcker dock att det är 
svårare än de förutspådde att få i gång ett fungerande samarbete. Det kan dels bero på 
att vi sällan stannar upp och funderar igenom vad som krävs för att få ett samarbete 
att fungera. Det är vissa faktorer som måste redas ut för att få ett samarbete att bli 
framgångsrikt. Bilden nedan illustrerar vad som krävs för att skapa ett väl fungerade 
samarbete. Det är dock ingen fullständig lista för vad som symboliserar ett väl 
fungerande team men utgör en bra utgångspunkt.92 

 
   Fig. 7. Nyckelfaktorer för ett väl fungerande samarbete93 
 
En grundläggande förutsättning för att ett team ska fungera är att ha gemensamma 
mål och normer. Genom att sätta tydliga mål och ansvarsområden skapar 
organisationen tydliga gränser för dess agerande såväl inåt som utåt. Medlemmarna 
av teamet måste även göra klart för sig vilken som är deras gemensamma 
värderingsgrund. Dessa faktorer i kombination med ett väl fungerande ledarskap 
främjar motivationen hos medarbetarna. Ledaren har ett viktigt ansvar att aktivt jobba 
med de faktorer som motiverar medlemmarna i teamet. Exempel på 
motivationsfaktorer är ökat ansvar, möjlighet att utvecklas och beröm för prestation.94  

                                                      
88 Falkheimer, J. (2001) s. 96 
89 Ibid. s. 90 
90 Chang, R. Y. (1994) s. 1 
91 Dowdle, P. Scaletta, T. & Vadgama, A. (2006) s. 16 
92 Chang, R. Y. (1994) s. 5-6 
93 Ibid s. 6 
94 Malten, A. (1992) s. 19-24 
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Kommunikation utgör en viktig del i ett väl fungerande samarbete. Det skapar 
förutsättningar för att skapa förståelse och reducerar därmed risken för missförstånd 
och misstolkningar.95 Hur ett företag skapar en effektiv kommunikation diskuteras 
mer utförligt i föregående kapitel, 4.2.4. 
 
Konflikter har länge betraktats som motsatsen till samarbete och förekomsten av 
konflikter ansågs bero på en bristfällig eller en ofullständig social struktur.96 
Organisationsforskare har på senare tid kommit fram till att frånvaro av konflikter är 
ett tecken på apati eller brist på djupare engagemang.  Konflikter utgör alltså en viktig 
faktor i ett team och kan ses som ett tecken på kreativitet i gruppen. Men även om 
konflikter i grunden är något positivt kan det medföra flera destruktiva effekter såsom 
rädsla och obehag. Mycket tid får ibland läggas på att hantera gruppens konflikter. 
Det finns inget recept på hur man ska lösa konflikter men en grundläggande aspekt är 
att börja prata om de problem som uppstår. Det gäller att på något sätt komma 
överens, bibehålla och helst stärka relationerna. En betydande insikt är att vara 
medveten om att alla konflikter inte går att lösa men det gäller att hantera dem på 
bästa sätt. Ett steg i rätt riktning tas när gruppen börjar prata om sina konflikter.97 
 
Slutligen gäller det att alla medlemmarna är engagerade och har viljan att arbeta 
tillsammans. För att det ska fungera krävs det att medlemmarna accepterar varandra 
och skapar en samhörighet. Det är viktigt att skapa en ”vi-känsla” och en gemensam 
trivsel i teamet.98 Genom att medlemmarna av teamet känner igen varandras styrkor 
och svagheter ökar chanserna till att på bästa sätt tillvarata den befintliga 
kompetensen. Kännetecken på väl fungerande grupper är att de får helhetsansvar och 
känner stöd från organisationen. Det gäller även att gruppmedlemmarna har 
processmedvetenhet och därmed förstår de problem som påverkar gruppens 
effektivitet.99 
 
4.3.1 Kunskapsöverföring 

Det gäller att få insikt om att det tar tid att få ett samarbete att fungera.100 Genom ett 
väl fungerande samarbete kan kunskapsutbyte ske mellan olika enheter. Ett företags 
förmåga att hantera kunskap ses som en viktig framgångsfaktor samt att på ett 
strategiskt sätt kunna utnyttja denna kunskap. Ett viktigt led i detta är att 
medarbetarna måste dokumentera de erfarenheter och lärdomar som fås genom 
projekt och övrig verksamhet så att den kan spridas ut i organisationen.101   
 
Olika strategier för kunskapsöverföring går under namnet knowledge management. 
Syftet med dessa strategier är att utnyttja den kunskap som finns i företag och 

                                                      
95 Chang, R. Y. (1994) s. 7 
96 Hatch, M. J. (2002) s. 333-334 
97 Nilsson, B. (1993) s. 127-131 
98 Maltén, A. (1992) s. 22 
99 Rendahl, J. E. (1995) s. 123 
100 Tanzer, B. (2006) s. 22-23 
101 Newell, S. & Galliers, R. (2006) s. 1-4 
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använda den på bästa sätt. Med hjälp av en väl fungerande kunskapsöverföring 
minskar beroendet mellan anställda och det leder till att kunskapsmassorna sprids i 
organisationen. Informationsteknologi är ett exempel på ett verktyg som kan 
användas för att underlätta kunskapsöverföring genom att en stor målgrupp lätt kan 
hitta information med verktygets hjälp. Andra exempel är forum för diskussioner, 
intranät och informella möten. En ytterligare fördel är om det i organisationen finns 
en kultur som främjar informationsspridning. En lärande organisation kännetecknas 
av att den kunskap som individer förvärvar blir allmängiltig för hela 
organisationen.102 
 
4.4 Förändringsvilja 
 
4.4.1 Olika dimensioner av förändringar 

I dagens allt mer konkurrensintensiva och komplexa samhälle ställs högre krav på att 
företagen är förändringsbenägna. Dagens företag måste vara effektiva samtidigt som 
de anpassar sig för framtiden. För att klara av den tuffa konkurrens företagen ställs 
inför krävs det att de har ett välfungerande förändringsarbete.103 Det diskuteras 
mycket om vad som krävs för ett förändringsarbete ska bli framgångsrikt. Ett exempel 
på en modell för att uppnå effektiva förändringar ges nedan och den beskriver 
nyckeln till framgång utifrån tre dimensioner:104 
   
EF = FF + AF + KL 
 
EF = Effektiva Förändringar 
FF = Att människor Förstår Förändringens orsaker 
AF = Att människor Accepterar Förändringen 
KL = Att det är Kvalitet i Lösningarna 
 
En nödvändig aspekt för att ett företag ska lyckas med en förändring är att 
medarbetarna förstår varför förändringen behöver genomföras. Förståelsen är också 
en avgörande faktor för att företaget ska prioritera rätt förändringsprojekt. Det gäller 
även att skapa acceptans för förändringen för att uppnå slutmålet. Acceptans uppnås 
effektivast genom att medarbetarna är delaktiga i förändringsarbetet. Det går givetvis 
att framtvinga acceptans genom hot och tvång men det är inte långsiktigt hållbart.  
 
Kombinationen av att skapa förståelse och acceptans är nödvändigt för att 
förändringsarbete ska bli lyckat. Genom att företaget ständigt jobbar med 
förbättringar ökar de förståelsen och medvetenheten hos medarbetarna, vilket ökar 
förutsättningarna för att uppnå kvalitet i lösningen. Det leder även till att personalen 
successivt uppgraderar sin kompetens gällande förändringar och dess syfte. Risken 
för att nya förändringar kommer som en chock minskas därmed.105 

                                                      
102 Nilsson, K. & Wittmann, P. (2001) s. 20-25 
103 Grant, R. M. (2002) s. 519-522 
104 Norrgren, F. (1995) i Rendahl J. E. (1995) s. 13-19 
105 Ibid. s. 13-19 
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4.4.2 Programmatiska förändringsstrategin 

Den programmatiska strategin bygger på omsorgsfull planering och styrning och att 
skapa så stor kontroll som möjligt över förändringsprocessen. Detta synsätt ser 
förändringar som en förflyttning från ett läge till ett annat och det gäller att ha ”bästa 
möjliga kontroll” på vägen där emellan. Det finns i denna strategi en vilja att undvika 
osäkerhet och skapa en känsla av kontroll. Förändringsarbete kan ses som ett 
traditionellt utvecklingsprojekt där vissa nyckelpersoner i företaget planerar och 
genomför förändringen genom en förutbestämd struktur. Detta ses som en nackdel 
med den programmatiska strategin eftersom det blir bristande delaktighet bland 
övriga medarbetare. Det är därför svårt för alla medarbetarna att få förståelse för 
förändringsarbetet. Fördelen är dock att projektet blir lätt att styra och samordna, det 
medger även att projektgruppen blir experter och får en god förståelse för 
förändringsprojektet. Ett vanligt sätt att införliva förändringarna är genom 
pilotprojekt. Detta görs då på en begränsad del inom företaget, där syftet är att hitta 
bästa möjliga lösning som sedan förs vidare uti organisationen. Det är dock inte alltid 
organisationen är villig att adoptera pilotprojektet vilket leder till att organisationen 
istället stöter bort de föreslagna förändringarna.106 
 
Informationskampanjer och utbildningar är exempel på verktyg som används för att 
sprida förändringen ut i organisationen. Det görs bland annat genom att samla chefer 
och specialister på kursgårdar och sammanträden där de i lugn och ro ska få ta del av 
informationen. Eleganta trycksaker såsom broschyrer och affischer används även för 
att trycka ut informationen i organisationen. Förändringsförslagen grundas oftast på 
gedigna utredningar om vilka problem och dess konsekvenser som förekommer i 
organisationen. Dessa ligger sedan till grund för att motivera en förändring. Ett 
vanligt inslag är att omorganisera, ”vilket i värsta fall endast handlar om att vrida 
pappret med organisationsplanen 90 grader för att etablera en flödesorganiserad 
verksamhet”.107 
 
Den programmatiska strategin fungerar allmänt dåligt i organisationer. Ofta leder den 
till att förändringsarbetet inte genomsyrar hela organisationen utan istället 
förekommer som ”isolerade öar” i organisationen. Medarbetarna blir trötta på alla 
informationskampanjer och ofta leder förändringsprojekten enbart till att det blir fler 
pärmar i hyllorna.108  
 
4.4.3 Inlärningsstrategin 

Den förändringsstrategi som kallas inlärningsstrategi bygger inte bara på att ta sig 
mellan två lägen, utan också att företaget ”genom sina medarbetare och den kultur de 
skapat ska lära sig något av själva förändringsprocessen”. Arbetet börjar med att 
skapa delaktighet bland medarbetarna på ett tidigt stadium i förändringsarbetet vilket 
ses som ett viktigt led för skapa förståelse. Genomförandefasen präglas även av en 
omfattande involvering från medarbetarna. Vidare är en väl fungerande dialog mellan 

                                                      
106 Norrgren, F. (1995) i Rendahl, J. E. (1995) s. 13-19 
107 Ibid. s. 17-18  
108 Ibid. s. 17-18 
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chefer och underordnande en nödvändighet för att förändringsarbetet ska bli 
framgångsrikt. Den stora involveringen bland medarbetare kan ibland medföra vissa 
negativa effekter. Det kan resultera i långdragna diskussioner och i konflikter som blir 
bromsklossar i förändringsarbetet. Ledarna har i detta fall en viktig uppgift att trots 
detta se till att föra förändringsarbetet framåt.109 
 
Ledarskapet handlar mycket om att målstyra förändringsarbetet genom att fastställa 
regler och strukturer som fungerar som ett övergripande ramverk. Människors 
handlande styrs av ”hur människor uppfattar och förstår dessa strukturer, system och 
föreskrifter”. Det gäller att skapa ett system där människor förstår varför och hur 
företaget kommer att bli framgångsrikt.  Den nya rollen för ledaren innebär att han 
eller hon måste kunna vägleda och stimulera medarbetarna. För att förändringsarbetet 
verkligen ska få genomslagskraft krävs det att medarbetarna ”förändrar sin förståelse 
och bryter inarbetade rutiner och beteendemönster”. Ledarens och medarbetarens 
grundvärderingar har på senare tid fått en allt större betydelse i företagens nya 
affärslogik och identitet.110 
 
Inlärningsstrategin sätter som namnet antyder, lärande som ett centralt element. 
Kunskapen byggs successivt upp i företaget vilket ökar förutsättningarna för att skapa 
bestående beteendeförändringar. Det är en stor fördel med ledningens målstyrning 
och den stora delaktigheten i förändringsarbetet. Detta främjar nytänkande och 
engagemang bland medarbetarna. Det skapar även en ökad förståelse för att 
förändringen inte enbart ligger i chefernas intresse utan bidrar till att föra hela 
organisationen framåt.111  
 
4.5 Kundfokus 
 
4.5.1 Processtänkande 

Intresset från företagen gällande processtänkande har successivt ökat eftersom man 
har insett att företagens produkter ingår i en värdekedja. Denna består av ett antal 
processer från leverantör till kund där det egna företaget deltar i vissa processer. För 
att effektivisera värdekedjan måste ledarskapet utvecklas för att kunna stödja och 
utveckla processerna.112   
 
Ett företag som vill visa mycket goda resultat ska inte lägga kraft på intern 
konkurrens och revirtänkande. För att kunna samarbeta med kunden på ett 
utvecklande sätt måste det finnas en kultur och ett klimat i företaget som bygger på 
hög samverkan över funktions- och kompetensgränserna. Genom att medarbetarna 
själva utvecklar kunskap om kundernas behov och värderingar kommer kundfokus att 
öka.113 

                                                      
109 Norrgren, F. (1995) i Rendahl, J. E. (1995) s. 20-25 
110 Sandberg, J & Targama, A. (1998) s. 147-170  
111 Norrgren, F. (1995) i Rendahl, J. E. (1995) s. 26 
112 Rendahl, J. E. (1995) s. 124 
113 Ibid. s. 125 
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4.5.2 Kundfokusering 

En förutsättning för att jobba kundfokuserat är att kunna leverera den produkt som 
efterfrågas och att leverera den i rätt tid. Det räcker dock inte med att bara leverera 
produkten, den måste även hålla den kvalitet kunden förväntar sig. En förutsättning 
för att kunna fokusera på denna uppgift är att medarbetarna är väl medvetna om vem 
som är organisationens mest avgörande intressent. För vissa medarbetare kan detta 
vara svårt att förstå eftersom de inte ser sig själva som en del i helheten utan endast 
fokuserar på sin roll i organisationen. De reflekterar inte över att det behövs kunder 
och att dessa vill bli tillfredställda för att bolaget ska kunna vara livskraftigt. Frågan 
är bara vem som är organisationens kund. Ledningen har här en viktig uppgift 
eftersom de noggrant måste specificera vilken målgrupp de valt och hur kunden i 
denna målgrupp ser ut.114 För att lyckas tillgodose den målgrupp som utsetts är det 
avgörande att alla medarbetare ser det som sin uppgift att göra kunden tillfredställd 
och att de har förmågan att individualisera kunden samt att skapa ett erbjudande som 
passar honom eller henne115.  
 
De organisationer som är framgångsrika gällande kundfokusering jobbar med att 
kunden ska ses som en kompanjon istället för bara en kund. För att lyckas bli duktig 
på kundfokusering finns det fyra grundregler företaget måste vara medveten om. Den 
första grundregeln innebär att kunden kommer med erbjudandet.  Detta innebär att 
istället för att kunden blir erbjuden en lösning på vad leverantören tror att kunden 
efterfrågar specificerar kunden vilket problem det är han eller hon letar efter en 
lösning på. Det är sedan upp till leverantören att hitta en lösning som tillgodoser 
kundens efterfrågan. Kunden kommer alltså med ett behov och leverantören kommer 
med lösningen. Den andra grundregeln är att kunden får mera makt. Detta beror på att 
kunden lättare kan tillgodogöra sig information och kan därmed effektivare skaffa sig 
kunskap om olika alternativ. Förhandlingsstyrkan hos kunden blir därmed bättre. 
Grundregel nummer tre bygger på att individualisera kundrelationen. Genom att det 
generellt sett är lättare att skaffa information i dagens samhälle blir det lättare även 
för leverantörerna att veta vad olika kunder vill ha. Dessa behov kan därför med 
större träffsäkerhet tillgodoses. Den fjärde grundregeln innebär som tidigare nämnts 
att kundrelationen är alla medarbetares ansvar. Det är inte bara marknadsbolaget i ett 
företag som har kontakt med kunden. Andra funktioner har också kontakt med kunder 
antingen direkt eller indirekt. Alla medarbetare som kunderna kan förknippa med 
bolaget har en påverkan på kundens inställning till organisationen.116 
 
4.6 Mångfald och Personalutveckling  
Människor förknippar oftast lärande och kunskap med det som de lärde sig i skolan. 
Vi lär oss dock mycket genom de erfarenheter vi har från arbetsliv och vardagsliv. 
Idag när konkurrensen är hård och utvecklingen går snabbt framåt, gäller det att 
ständigt utveckla sig så att inte kunskaperna blir förlegade. Kunskaper är en färskvara 
som kontinuerligt måste förnyas. För att en utbildning på en arbetsplats ska vara 

                                                      
114 Nyström, A. (1999) s. 46-47 
115 Cyrus, E. & Östblom, S. (1999) s. 7 
116 Ibid. s. 21-28 
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effektiv måste den vara nära kopplad till tillämpning. En individs kompetens kan ses 
som en kombination av kunskaper, vilja och tillfälle. Det räcker alltså inte att 
individen enbart besitter mycket kunskap. För att kunskap ska omvandlas till 
kompetens krävs en vilja till utveckling och att kunskapen kan appliceras i ett relevant 
sammanhang.117 
 
Erfarenhetsbaserat lärande är ”en process där kunskap uppstår genom en individs 
upplevelser och erfarenheter”.118 Lärande involverar att upptäcka fel och korrigera 
dessa. Budskapet är att det inte räcker att med att uppleva en situation för att lära sig 
av den. Dessutom krävs det bearbetning och reflektion, såkallad ”double-loop 
learning”. Det är i motsats till ”single-loop learning” ett sätt att angripa problem på ett 
mer djupgående sätt, genom att modifiera organisationens underliggande normer och 
föreställningar. ”Single-loop learning” innebär att om fel uppstår så följs sedan 
tidigare fastställda riktlinjer men medarbetarna ifrågasätter inte eller reflekterar över 
hur dessa riktlinjer är uppbyggda.119 
 
Den kunskap som inhämtas påverkas av tidigare erfarenheter. Vilka dock inte 
behöver vara färska eftersom lärande är en process som pågår under lång tid. 
Interaktionen av olika typer av erfarenheter kan ge upphov till att förståelse skapas 
och därmed ger upphov till lärande.120  Lärandet är också beroende av den kontext 
och kultur som individen för tillfället befinner sig i. Hur vi tolkar våra erfarenheter 
påverkas av våra kulturella värderingar och vår sociala miljö. Omgivningen påverkar 
oavsett om det ger stöd eller inte. En ledare och kultur som främjar lärande kan ge 
individen bättre självkänsla, vilket följaktligen påverkar individens lärande och 
utveckling.121 
                                                                

 
Fig. 8. Kolbs modell av erfarenhetsbaserat lärande.122 

 
Bilden ovan illustrerar hur ”kunskap uppstår genom en individs upplevelser och 
erfarenheter”. Modellen kan ses som en iterativ process, som illustrerar hur kunskap 

                                                      
117 Gustavsson, A. (2003) s. 4-5 
118 Ibid s. 6-7 
119 www.infed.org/thinkers/argyris.htm [2006-02-13] 
120 Ibid. [2006-02-13] 
121 Kolb, D. A. (1984) s. 20 
122 Ibid. s. 21 
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erhålles. Detta sker genom att individen reflekterar över tidigare erfarenheter och ger 
honom eller henne insikter och lärdomar som senare kan införlivas i praktiken.123 
Alltför många arbetar på som de alltid har gjort utan att reflektera över orsaken till ett 
visst beteende eller händelseförlopp. Modellen belyser, i likhet med ”double loop 
learning” att medarbetarna genom reflektion kan omvandla erfarenheter till utökad 
kompetens. Modellen bygger på fyra integrerade delar, vilka är:124 
 

1. Konkreta upplevelser, vilket innebär specifika händelser individen upplever. 
Denna första del är grundläggande för lärandeprocessen. 

2. Observation och reflektion innebär att den specifika erfarenheten möjliggör 
reflektering över det som upplevts vilket ses som första steget i att främja 
lärande. 

3. Formation av abstrakta koncept och generaliseringar. Genom reflektion 
skapas föreställningar av hur problem kan lösas och ligger till grund för nästa 
steg. 

4. Testning och innebörd, i den fjärde fasen provas de koncept och 
föreställningar som tagits fram vilket leder till nya insikter. Cirkeln är sluten 
och det bidrar till en ständig lärandeprocess. 

 
4.6.1 Feedback 

“When the times are the most challenging, we need to increase, not 
decrease, the number of personal contracts we make with our 
employees.”125 

 
Förmågan att kunna ge och ta feedback är ett av de billigaste och mest kraftfulla 
verktyg som ledare har till sitt förfogande. Trots dess potential så utnyttjas verktyget i 
liten utsträckning. Bra ledare ger sina medarbetare feedback baserat på hur väl de 
utför sina uppdrag. Arbetsbördan i organisationen ska inte förhindra ledaren att ta sig 
tid att ge feedback. I tidspressade lägen är det ännu viktigare för ledarna att ha 
personlig kontakt och ge feedback till sina underordnande. Genom att ge feedback 
kan ledaren minska ängslan bland medarbetarna och chanserna ökar att de kommer att 
uppnå de förväntade resultaten. Det skapar även goda förutsättningar till att 
medarbetarna börjar ge feedback till varandra. Som ledare gäller det att utarbeta en 
standard för återkoppling, redogöra hur informationen kommer att samlas in och 
slutligen ge medarbetaren relevant och konkret feedback.126 Feedback är när 
mottagaren ger kommentarer och synpunkter på hur han har upplevt sändarens 
budskap. Sändaren får därmed information vilken effekt budskapet har haft på 
mottagaren. ”En effektiv kommunikation avgörs ofta av vår förmåga och vana att ge 
och ta emot återkoppling på ett riktigt sätt.” 127 
 

                                                      
123 Gustavsson, A. (2003) s. 4-7 
124 Kolb, D. A. (1984) s. 19-24 
125 Groover, D.R. (2006) s. 67 
126 Ibid. s. 67  
127 Nilsson, B. & Waldemanson, A-K. (1990) s. 73 
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Det finns ett antal regler för hur feedback ska ges. Den ska vara direkt och komma så 
snart som möjligt efter händelsen eftersom effekten blir större då. Återkopplingen ska 
vara ärlig men den ska för den sakens skull inte vara hänsynslös. Feedbacken måste 
även vara relevant och konkret så att den passar in i kontexten.128 
 
4.7 Resultatorientering 
 
4.7.1 Mål 

För att enskilda individer ska vara effektiva i sitt arbete oberoende av vilka 
arbetsuppgifterna är, måste de känna gruppens mål. Genom att det finns tydliga och 
konkreta mål är det lätt för medarbetaren att se när målen uppfylls vilket fungerar 
motivationshöjande. Ett mål blir lättare accepterat eller förkastat ju tydligare och 
desto mer specificerat målet är. Ibland kan det finnas abstrakta övergripande mål och 
en förutsättning för att det ska uppnås är att det går att bryta ner i delmål. 
Övergripande mål kan även kallas för officiella mål vilka ofta återfinns i visionen129. 
Delmålen eller operativa mål ska vara konkreta, realistiska, utmanande och 
uppnåeliga.130 
 
I takt med att marknaden kräver att investeringar återbetalas på allt kortare tid blir 
framtagandet av tätare rapporter av större betydelse. Rapporteringsunderlagen är i 
många fall baserade på siffror som tas fram månadsvis men det är inte alltid de ger en 
tillfredställande bild av nuläget. Siffrorna har en tendens att bli missvisande eftersom 
de baseras på data inhämtade från en kort tidsperiod och riskerar därmed att tappa sitt 
syfte.131 
 
Risken är att ledarna påverkas av det kortsiktiga tänkandet och fokuserar på att 
generera så bra månadsresultat som möjligt. Blir den kortsiktiga pressen för hård kan 
ledarna komma att minska de långsiktiga investeringarna och viktiga utgifter undviks 
därmed. Det kan medföra att till exempel underhåll, förbättrande av processer och 
långsiktig marknadspositionering inte får det investeringskapital som behövs för att 
generera långsiktigt gynnsamma kassaflöden. Månadsrapporteringen kan till en 
början visa på ökat resultat men man ska vara medveten om att man har 
kompromissat med den långsiktiga hälsan.132 
 
4.7.2 Strategiskt belöningssystem 

Omvärlden är under en ständig förändring och så även företagen. Företagen har 
utvecklats på många sätt genom till exempel den tekniska utveckling och med den 
även effektiviteten. Utvecklingen av lönesystemet är antagligen det som har 
förändrats minst inom företagen och det börjar fler och fler företag att inse. Något 

                                                      
128 Nilsson, B. & Waldemanson, A-K. (1990) s. 74-75  
129 Hatch, M. J. (2002) s. 147 
130 Nilsson, B. (1993) s. 35 
131 Johnson, T. & Kaplan, R. (1987) s. 1  
132 Ibid. s. 2-3 
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som är mycket värdefullt för företag idag, men som inte belönas särskilt ofta, är 
förmåga att vara flexibel eller att kunna inneha olika arbetsroller.133 
 
Vid ett belöningssystems utformande är det mycket viktigt att det finns ett samspel 
med organisationen inom tre olika områden – affärsstrategin, organisationsstrukturen 
och företagskulturen. Belöningssystemet måste därför ”skräddarsys” för att kunna 
stödja alla tre områdena.134  
 
”Ett effektivt belöningssystem motiverar till ett resultatorienterat beteende”.135Genom 
belöningssystemens utformning visar ledningen vilka värderingar och beteende som 
den värdesätter. Belöningarna kan antingen vara pengar eller erkännanden för ett väl 
utfört arbete. Belöningarna visar även vilken del av organisationen som är viktigast 
som att till exempel belöna individer framför grupper eller enheter framför 
regionen136.  Ledningens värderingar visar sig även i vilka som blir befordrade, inte 
befordrade och till och med vilka som blir avskedade. Vid rekryteringen av ny 
personal kan ledarna tydligt visa vilka man vill anställa och vilka värderingar de 
nyrekryterade ska ha.137 
 
        

                                                      
133 Gerald, E. Ledford Jr. & Edward, E. Lawler. (1995) i Rendahl J. E. (1995) s. 87-89 
134 Ibid s. 90 
135 Ibid. s. 94 
136 Ibid. s. 91 
137 Bang, H. (1995) s. 79-80 



Organisationskultur på E.ON Värme Sverige – Ett hett ämne  
 

- 36 -  

 



Organisationskultur på E.ON Värme Sverige – Ett hett ämne  
 

- 37 -  

5 Empiri 

I det här kapitlet skildras de intervjuade medarbetarnas uppfattning om E.ON Värme 
Sverige i förhållandena till följande undersökta beteenden: Ledarskap, Samarbete, 
Förändringsvilja, Kundfokus, Resultatorientering samt Mångfald och 
personalutveckling. Respektive beteende delas upp i mindre områden. Citaten är i 
kursivt teckensnitt och är hämtade direkt från intervjuerna. De förtydligar och 
åskådliggör situationer samt beteenden som genomsyrar hela organisationen. 
 
5.1 Ledarskap 
 
5.1.1 Förhållande till ledning 

”Malmö känns som en helt annan världsdel”  
 
Medarbetarna upplever att det är ett stort gap mellan E.ON Värme Sveriges ledning 
och de olika regionerna. Medarbetarna känner att ledningen inte har en tillräcklig 
dialog med respektive region. Detsamma gäller stödfunktionernas förhållande till de 
olika regionerna. Detta kan exempelvis gälla centrala avtal som tecknas gällande 
olika entreprenadtjänster. Dessa avtal anpassas ofta till den storskaliga verksamheten, 
men tar inte hänsyn vilka konsekvenser det medför i den småskaliga verksamheten. 
Inte bara medarbetare i den småskaliga verksamheten upplever viss frustration av 
bristande dialog med ledningen, det gäller även förändringsprojekt som berört både 
små- och storskaligverksamhet som exempelvis centralisering av kundservice. 
Medarbetarna upplever att ledningen och stödfunktionerna sitter långt ifrån 
verksamheten och många ute i organisationen ställer sig frågan om de verkligen 
klarar av att ha tillräcklig insikt i verksamheten. 
 
Verksamheten är frustrerad över att stödfunktionerna upplevs som att de ”matar” 
organisationen med projekt. Det är ingen samordning mellan de olika 
stödfunktionerna, vilket resulterar i att massor av nya projekt dras igång. Dels leder 
detta till att ”man bara gör ett halvdant jobb” samt att cheferna får lägga mycket tid 
på att rapportera till stödfunktionerna. Ledningen för EVS har ett viktigt ansvar med 
att prioritera vilka projekt som är viktigast, vilket fungerar bristfälligt i dagsläget. 
Värmebolaget är ”snabba att köra igång projekt, men inte att slutföra och följa upp 
dem”.  
 
Efter ett avslutat projekt vill medarbetarna sätta igång med ett nytt och då är det 
högsta prioritet på det. Det leder till att det inte finns någon tid för medarbetarna att 
följa upp och utvärdera projekten. Den generella inställningen är att det finns tydliga 
mål med respektive projekt, men de förstår inte alltid vad syftet med det är. Många 
känner att det är frustrerande att rapportera av projekt som de inte har förståelse för. 
Detta kan exempelvis gälla processkartläggningen där många inte riktigt förstår vad 
de ska använda kartläggningen till.  
 

”Stort fokus på processtänkandet men det är svårt att se nyttan med det, 
dålig förståelse längre ner i organisationen” 
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5.1.2 Förhållande till närmsta chef 

Ledarskapet inom värmebolaget präglas av stor frihet, mycket ansvar och att 
medarbetarna känner att de får stöd från cheferna när de väl behöver det. Ledarskapet 
som bedrivs på EVS skapar engagemang och är en viktig morot för att medarbetarna 
ska prestera bra. Ett problem är dock att ledarna har mycket operativa sysslor. De 
lägger mycket tid på exempelvis rapportering, vilket medför att de inte har ”tid att 
vara chef”. Detta medför att cheferna inte har möjlighet att jobba med strategiska 
frågor och hitta nya arbetsmetoder som kan skapa mervärde för organisationen. 
Många medarbetare upplever att cheferna inte för en tillräcklig dialog med dem och 
då blir det svårt för cheferna att få en god uppfattning om vad som händer i gruppen 
som de leder. Det leder också till att medarbetarna känner att de inte får vara 
delaktiga i förändringsarbeten. Den bristande dialogen med medarbetarna försvårar 
även för dem att skapa sig en god förståelse gällande ”åt vilket håll verksamheten är 
på väg”. 
  
Många chefer har arbetat sig uppåt i hierarkin och har inte tillräcklig kunskap om vad 
som krävs av en chef. Några av dessa lever inte upp till EVS förväntningar, utan lever 
kvar i den organisationskultur som förekom innan de blev förvärvade av E.ON. Det är 
stort fokus på att cheferna ska leva upp till EVS värderingar och om inte detta görs 
anses de inte vara lämpliga att inneha sin position. De chefer som anses utgöra en 
flaskhals brister främst i öppenhet, integritet och mod. Det kan ge upphov till att 
dessa chefer inte sprider viktig information till sina medarbetare. 
 

”Delegeringen fungerar dåligt i företaget” 
 
Många chefer inom EVS är mycket ambitiösa och engagerade. De vill vara med 
överallt och tycker att många projekt är mycket intressanta. Detta resulterar i att 
chefer får en tung arbetsbörda, som exempelvis medför många möten och mycket 
administrativt arbete. Det finns en uppfattning i organisationen att cheferna skulle 
kunna delegera ut mer ansvar och befogenheter till övriga medarbetare i 
organisationen.  
 
5.1.3 Information 

”Information som sprids är inte tillräckligt relevant” 
 
Medarbetarna på EVS känner att de ”drunknar” i information och mycket av den 
information som når dem upplevs inte som relevant. EVS använder flera olika 
informationskanaler såsom intranät, e-mail och teambrief. I dagsläget är intranätet 
uppbyggt så att det finns en gemensam sida för hela EVS. Det resulterar i att det 
hamnar mycket information på nätet som inte är av intresse för alla regioner. Ett 
exempel är när Örebro skulle bjuda deras medarbetare på tårta och de gick ut på 
intranät och skrev [ idag har vi tårta på andra våningen…]. 
 
Många medarbetare ifrågasätter syftet med att alla ska få ta del av samma 
information. Att ta del av irrelevant information stjäl onödig tid och det skapar 
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frustration. Det leder till att medarbetarna tröttnar på att läsa den information som 
finns på intranät. Informationsverktyget upplevs också vara ostrukturerat och det är 
inte så enkelt för medarbetarna att veta var de ska hitta den information de söker. 
Samtidigt finns det medarbetare som har begränsad tillgång till datorer, vilket gör det 
ännu svårare för dem att ta del av den information som sprids på intranätet. 
 

”Pinsamt att förmedla den info som sprids genom teambrief. Tanken är 
att det ska adderas saker på varje nivå, men det tas inte på allvar” 

 
Teambrief är en ytterligare informationskanal, vars syfte är att information från 
koncernledningen i Tyskland ska spridas ut genom hela organisationen på en månads 
tid. Respektive chef ska addera någon information som hänger samman med övrig 
information. Många tycker att de är en bra tanke, men problemet är att det inte 
fungerar som det är tänkt. Cheferna tar sig inte tid att lägga till information, och det 
resulterar i att det blir väldigt övergripande och ”tunn” information.  Många 
medarbetare känner att ”man bara sitter av tiden” på teambriefingen. 
 
Mailkulturen upplevs som ett förbättringsområde inom EVS. ”Vi har en dålig 
mailkultur, det är otroligt frustrerande. 40-50 mail per dag är inget ovanligt, jag 
tycker det är mycket störande”. Återigen uppkommer problemet med att prioritera 
vilken information som ska föras vidare. Många medarbetare väljer ofta att skicka 
mail till fler personer än nödvändigt. I vissa fall kan det ses som ett smidigt sätt att 
skjuta över problem till någon annan. Just nu i skrivande stund kom ett mail som 
illustrerar problemet med att få information som är irrelevant. Det stog: 
  

[Nu när våren snart är här har jag fixat cyklarna så att det är lättare att 
höja och sänka sadeln utan verktyg. Nycklarna finns i vakten. Det finns 3 
stycken cyklar. Kör försiktigt och glöm inte hjälmen.] 

 
Mailet skickades ut till alla medarbetare i Region Malmö och Region Syd. Frågan är 
hur relevant det mailet är för exempelvis medarbetare i Ljungby, när cyklarna finns i 
Malmö. Detta är, ett exempel av många som visar att mail skickas utan att fundera 
över för vem det är relevant.   
 
5.2 Samarbete 
 
5.2.1 Samarbete mellan regionerna 

Forum för utbyten mellan olika regioner finns i begränsad utsträckning. ULG, den 
utökade ledningsgruppen är den största gruppen till antalet där medlemmarna är 
chefer och nyckelpersoner inom vissa områden. Forumet fungerar som ett startskott 
för samarbetet, men är än så länge ”i sin linda”. Medlemmarna i 
regionledningsgrupperna (RLG) har byggt nätverk över regiongränserna vilket har 
upplevts positivt av de som medverkar på mötena. Till exempel har 
produktionscheferna utbyte med varandra. Medlemsantalet i RLG är begränsat och 
det klagas på vissa ställen på att informationen från nätverken och mötena inte sprids 
i den utsträckning medarbetarna önskar. I övrigt sker det inte speciellt mycket utbyte 
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mellan regionerna. Sker det beror det på att regionerna har haft kontakter hos 
varandra sedan tidigare och fortsätter underhålla dessa. Det finns en frustration i vissa 
delar av organisationen över att det inte finns ett forum för hur olika delar av 
organisationen kan dra nytta av varandras erfarenheter.  
 

”Många försöker uppfinna hjulet och springer in i väggen gång på gång” 
 
Många medarbetare upplever att de ”uppfinner hjulet” igen och blir frustrerade när 
de får detta bekräftat och inser att någon annan i organisationen redan har gjort 
samma jobb som de just har utfört. I den småskaliga verksamheten är samarbetet 
tätare med ett bättre utbyte av erfarenheter men det kan dock förbättras ännu mer. I 
den storskaliga verksamheten jobbar respektive enhet mer isolerat än den småskaliga 
verksamheten gör. Finns det utbyten beror det på att man sedan tidigare har haft 
kontakt med någon som nu bytt arbete och gått över till en annan enhet och det är helt 
upp till individerna i fråga att hålla liv i den kontakten.  
 

”Det finns inga trösklar längre på regionnivå, det är bara lyfta 
telefonluren” (Citat från småskalig verksamhet) 

 
I den småskaliga verksamheten har medarbetarna inblick i vad som händer i övriga 
delar av regionen och i angränsande regioner. De har lätt för att ta kontakt med andra 
kollegor för att diskutera problem som uppstått eller få hjälp att lösa problemet.  
 
5.2.2 Samarbete mellan enheter 

”Mycket vi och dom känsla” 
 
I den storskaliga verksamheten finns det klara gränser mellan olika enheter, där en del 
medarbetare upplever en asfalterad yta på några hundra kvadratmeter vara ett stort 
hinder för kommunikation med dem som befinner sig på andra sidan den svarta ytan. 
Bristen på tillfällen för utbyten mellan enheter och regioner leder till att det finns en 
bristande förståelse för vad andra delar av verksamheten gör och det finns en tendens 
att var och en jobbar i sin egen bubbla och inte har förståelse för vad som händer 
utanför den.  
 

”Det finns murar mellan enheterna” 
 
Det finns även brister i informationsutbytet mellan enheterna och det slutar i en del 
fall med att det råder otydlighet gällande överlämningspunkter mellan olika enheter. 
En del projekt blir därav hängande onödigt lång tid i luften utan att någon gör något åt 
dem eftersom enheten som lämnar över arbetet anser sig vara klara med sin del men 
det anser inte den som ska ta över uppgiften. Många intervjupersoner har nämnt 
uttrycket ”vattentäta skott” i samband med att de beskrivit det sätt organisationen 
arbetar på. Med uttrycket menar de just att var och en jobbar på sitt sätt utan att ta 
tillräcklig hänsyn till vilken påverkan deras agerande har på andra delar av 
organisationen. 
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”Vi jobbar alldeles för mycket internt och missar att jobba med det som 
är viktigt, det vill säga kunderna” 

 
Samarbetet med de olika stödfunktionera upplevs i organisationen som bristande. De 
upplevs sitta för långt ifrån ”där det händer något” och många har svårt att se 
funktionen som ett stöd. Istället ses de som en belastning som går in och begär 
rapporter och underlag som verksamheten inte ser nyttan med och mycket av det som 
begärs in ses som ett måste. Det förekommer att rapporter fylls i med fingerade siffror 
eftersom deadline ligger för tätt inpå det datum eller till och med innan det datum 
uppgifterna uppstår. Det förstärker medarbetarnas tvivel gällande nyttan av det som 
rapporteras. 
 

”Vi kunde ha haft mer samarbete om vi inte hade så i helvete mycket att 
göra” 

 
Från flera håll förklaras det bristande samarbetet och utbytet mellan enheter med att 
organisationen är för slimmad och att det inte finns möjlighet att utbyta erfarenheter 
med andra delar av organisationen eftersom då halkar det egna arbetet efter. Viljan till 
utbyte finns hos ett stort antal medarbetare i organisationen. Framförallt produktion, 
driftsledning och distribution har dock svårt att finna den tid som krävs för att göra 
utbytet meningsfullt. 
 
Vidare motiveras brisande samarbete med att medarbetarens kollegor blir lidande om 
han eller hon skulle samla erfarenheter från någon annan del av organisationen genom 
att de då får gå in och göra de arbetsuppgifter som inte blir gjorda. Den slimmade 
organisationen förklaras även vara orsaken till att man inte har möjlighet till att 
reflektera över det som utförs. Allt fokus läggs istället på att hinna med sina 
arbetsuppgifter och medarbetarna löser därför sina uppgifter som han eller hon alltid 
har gjort eftersom de vet att det fungerar. De vågar helt enkelt inte prova nya sätt att 
lösa uppgifter eftersom de inte upplever att de har tid att göra om arbetet om det 
skulle visa sig inte gå att lösa på det sätt som förutsatts.  
 
5.2.3 Samarbete inom team 

Det som är mest utmärkande för samarbetet inom EVS är att det fungerar mycket bra 
inom den närmsta gruppen. Denna uppfattning delas av gruppmedlemmar oavsett om 
gruppen är en del av stor- eller småskalig verksamhet. De personer som jobbar och 
har daglig kontakt med varandra är de som är bäst på att ha ett fungerande samarbete. 
Anledningen till att det är så är att det inom teamet finns en förståelse för vad andra 
gör och därav finns det möjlighet till ett effektivt samarbete. Det råder tydlighet 
gällande ansvarsområden och var och en vet vad som förväntas av dem genom att 
gruppen löpande har kontakt gällande åt vilket håll de är på väg. Viljan att hjälpa 
varandra är också mycket god eftersom det hos varje medarbetare i teamet finns ett 
ansvar och en strävan att få teamet att prestera bra då de mäts på just sin prestation. 
Det faktum att det faktiskt fungerar bra bidrar till att motivera medarbetarna.  
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5.2.4 Värmeteam 

”Värmeteamen är en riktig höjdare med en bra sammansättning av olika 
kompetenser” 

 
Värmeteamen är ett exempel på ett bra fungerande team. Det är uppbyggt av en bra 
sammansättning av olika kompetenser som kompletterar varandra väl. I de flesta 
värmeteam vet alla vad som förväntas av dem och medlemmarna av teamet känner 
ansvar för gruppens handlande, behöver de bolla idéer finns det möjlighet att göra det 
inom värmeteamet. Men det finns fortfarande en del värmeteam som inte har 
tillräckligt tydliga ansvarsområden och då blir överlämningspunkterna otydliga. En 
annan nackdel med otydliga ansvarsområden är att det är svårt för medlemmarna att 
veta vad de kan förvänta sig att andra medlemmar av teamet gör.  
 

”I och med värmeteamen undviker man pajkastning på varandra tack 
vare att man tar ett gemensamt beslut” 

 
Värmeteamets uppbyggnad möjliggör utbyte mellan olika bolagen E.ON Försäljning 
och E.ON Värme, det skapas möjligheter att samordna de processer som drivs i 
bolaget så att det inte säljs mer än värmebolaget har möjlighet att leverera. Däremot 
saknas det en klar och tydlig gemensam målbild av vad det är teamet jobbar mot. 
Dessutom upplever många värmeteam att de inte har befogenhet att fatta de beslut 
som rör värmeteamets handlingar utan de är beroende av att besluten fattas av högre 
ledning. 
 

”Det finns inget samarbete med andra värmeteam och det hade varit 
intressant att se hur de jobbar” 

 
Utbyten med andra värmeteam förekommer inte i speciellt stor utsträckning och i de 
fall det förekommer beror det på att medlemmar från de olika teamen har eller har 
haft tidigare kontakt med varandra gällande andra frågor. Det finns alltså inga 
planerade möten som syftar till att underlätta utbytet mellan teamen. 
 

5.2.5 Dokumentation 

Små- och storskalig verksamhet har en enad uppfattning om att dokumentering av det 
arbete som utförs i projekt sköts bristfälligt. 
 

”Det görs inte tillräckligt med dokumentering. Det handlar om kultur” 
 

Medarbetare i organisationen upplever att det hade varit till stor hjälp om 
dokumenteringen av det som kommer fram i olika projekt läggs i en databas där det är 
lätt att hitta den information de efterfrågar. Det upplevs att mycket av det arbete som 
utförs är sådant som redan tidigare utförts av någon annan men eftersom det finns 
svårigheter med att tillgodogöra sig den informationen, görs samma sak i många fall 
en gång till. Organisationen upplever att om det funnits ett fungerande system skulle 
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detta kunna användas för att beskriva vilka problem och fallgropar som finns i ett 
projekt.  
 

”Det finns inte tid att reflektera över det som görs, det ligger hela tiden 
något i röret” 

 
Den slimmade organisationen och därav bristen på tid förklaras som orsaken till att 
reflektering och dokumentering inte hinns med. Istället dras nästa projekt genast 
igång, ibland till och med innan föregående projekt avslutats. Det har även 
framkommit en annan aspekt, medarbetare i organisationen känner sig lite oroliga 
gällande den bristande dokumenteringen av det som händer i organisationen. Oron 
grundar sig i deras vetskap om att mycket av den kunskap som finns i organisationen 
inte är uttalad eller dokumenterad utan finns inom medarbetarna. Risken är att 
organisationen går miste om värdefull kunskap vid till exempel pensionsavgångar. 
Det förekommer att gamla medarbetare som lämnat bolaget kallas in igen beroende 
på att kompetensen inte finns kvar i bolaget. Detta är något som upplevs som lite 
skrämmande för en del av de medarbetare som fortfarande finns kvar. 
 
5.2.6 Möteskultur 

”Det är otroligt mycket möten och på mötena är det massor av 
människor som är med” 

 
En betydande del av de anställda inom EVS anser att mötena är för många till antalet 
och undrar om möten är det enda fungerande forumet för att sprida information. 
Vidare anses det delta människor på mötena som inte borde vara med. Få har modet 
att inse att de kanske inte ska medverka på ett möte och säga detta när de blivit 
kallade. De flesta sitter av tiden istället för att säga ifrån att han eller hon inte har 
något att tillföra mötet. Vissa möten brister även i att presentera ett tydligt syfte 
gällande vad som ska behandlas. En del deltagare upplevs därför vara dåligt 
förberedda när de kommer till mötet.  
 
Istället för att fokusera på att diskutera olika sätt att lösa problem fungerar många 
möten som avrapporteringsmöten. Var och en berättar och presenterar vad de kommit 
fram till utan inblandning av de kompetenser som medverkar på mötet. Ytterligare 
aspekter som kommit fram är att det ligger fel fokus på vad mötestillfällena bidrar till. 
Ibland upplevs det som att mötena bara stjäl tid, tid som medarbetare i organisationen 
skulle vilja lägga på att tillgodose kundernas behov istället för att diskutera interna 
frågor.  
 
5.3 Förändringsvilja 
 
5.3.1 Förändringsarbetet 

EVS har under de senaste åren varit med om många förändringar. 2001 köpte E.ON 
upp Sydkraft och därefter har flertalet företag förvärvats. En stor förändring skedde 
när E.ON Värme Sverige, år 2005, slog samman de fyra självständiga bolagen till ett  
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värmebolag. Under denna förändring implementerades en helt ny 
organisationsstruktur. Medarbetarna i organisationen upplever att de har ”blivit 
luttrade inför förändringar”. Under Sydkrafts tidsepok upplevdes det som att 
medarbetarna var rädda för förändringar och uppfattade förändringar som ett hot. En 
anledning till det var att förändringsarbetet var bristfälligt, vilket berodde till stor del 
på bristande delaktighet och dialog med medarbetarna.  
 
Det har under senare år skett en klar förbättring gällande hur förändringsprojekten 
drivs och även inställning i organisationen gentemot förändringar. Det upplevs som 
EVS har kommit en bit på vägen, men har en hel del kvar att förbättra för att skapa en 
kultur som främjar nytänkande. Personalen upplever det som positivt att ingå i E.ON 
koncernen. De känner att det finns en vilja sträva framåt och att bli en ännu bättre 
aktör på marknaden. 
 

”Man jobbar mycket efter (mode-) flugor. Just nu är det Balanced score 
card som gäller och om två år kommer något annat” 

 
Många medarbetare upplever att det kommer mycket nya förändringsprojekt hela 
tiden men de har ingen förståelse för vad de ska användas till. Det kan exempelvis 
gälla det balanserande styrkortet där det har varit viss otydlighet om på vilken nivå 
och hur det ska användas. I många projekt är inte cheferna tillräckligt tydliga för att 
alla medarbetare ska få förståelse för vad som gäller för respektive projekt. En 
anledning är att inte alla medarbetare får vara tillräckligt delaktiga i de olika 
förändringsarbetena. Det finns också en tendens till att många projekt ”stressas 
fram”, vilket leder till att det inte läggs tillräckligt med tid i planeringsfasen. 
Konsekvensen av att många projekt ”stressas fram” blir att tidsplanen fallerar och att 
riktlinjerna för projektet ändras under resans gång. Detta resulterar i att medarbetarna 
tappar engagemang och motivation för projektet och det riskerar att de får en negativ 
inställning till nya projekt. 
 
Som tidigare nämnts så kommer många projekt ovanifrån, utan att en dialog förts med 
övrig verksamhet. Den nya organisationsstrukturen som implementerades 2005 
illustrerar detta. I denna organisationsförändring arbetades det fram en 
organisationsstruktur i Malmö, som sedan skulle gälla även i de övriga regionerna. 
När organisationsstrukturen arbetades fram i Malmö utgick ledningen från ett ”blankt 
papper”. Utformningen av organisationen skedde genom en dialog bland 
medarbetarna i Malmö. De poängterade också vikten av att anställa ledare som har 
liknande värderingar som EVS. Så här långt kan detta förändringsprojekt ses som ett 
”skolboksexempel”. Det som var negativt med detta förändringsarbete var att de 
övriga regionerna inte fick vara delaktiga vid framtagandet av denna struktur. De 
skulle bara rätta in sig i ledet av vad ledningen i Malmö hade bestämt, eller som en 
medarbetare utryckte sig: ”varsågod att skölj”. 
  
Det finns ett tydligt vi och dem-tänkande mellan Malmö och övrig verksamhet. 
Många medarbetare anser att det är svårt att få bort denna stämpel från Malmö. De 
tycker dock att det är viktigt att få bort den för att skapa ökad delaktighet från alla 
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regioner, vilket skulle främja förändringsviljan i företaget. En lösning som man tror 
kan mildra effekten är att flytta ut några av stödfunktionera ut i de olika regionera.  
 
5.3.2 Nytänkande 

”Det som tidigare var två halvtidstjänster löser jag på två dagar i 
månaden och det beror på att jag ifrågasatte vem som var intresserad av 
rapporten. Till svar fick jag att så har vi alltid gjort, ingen ifrågasatte 
varför vi gör detta egentligen”�

 
Citatet ovan, som är taget från en medarbetare i den storskaliga verksamheten, 
åskådliggör tydligt att det finns brister hos vissa medarbetare att tänka i nya banor och 
att försöka hitta nya arbetssätt som kan fungera mer effektivt. Det upplevs som att den 
storskaliga verksamheten är betydligt mer trögrörlig och mindre nytänkande än den 
småskaliga verksamheten. Det måste dock poängteras, som ovan nämnts, att 
nytänkande och förändringsarbetet blivit betydligt bättre inom EVS. Problemet är att 
det finns kvar många som kör på i ”gamla hjulspår”. De jobbar som de alltid har 
gjort och har inte vilja och förståelse för att de måste tänka i nya banor. Dessa 
personer ses som en flaskhals när nya projekt ska implementeras. 
 

”Förändringsviljan och nytänkandet är två av de svagaste delarna” 
 
Det finns goda möjligheter att förverkliga idéer för de medarbetare som har drivkraft 
att komma med nya idéer. Många chefer upplever att de lätt får gehör för sina idéer på 
högre nivå i organisationen. Det verkar dock finnas många personer som bär på 
många idéer men som inte gör något åt saken. Vissa medarbetare upplever att 
cheferna lyssnar, men att det aldrig händer något. De får inte någon feedback från 
deras chefer när de kommer med nya förslag, vilket i slutändan leder till att de tröttnar 
på att föra fram idéer. Många medarbetare upplever även att det inte är lätt att söka 
nya vägar och lösningar då projekt startas upp kontinuerligt. De upplever att den 
slimmade organisationen inte ger dem tid att hitta nya arbetsmetoder och idéer. 
 
5.4 Kundfokus 
 
5.4.1 E.ON Värme Sverige 

”Många säger att de inte behöver veta något om kunden. Men det gäller 
att skapa förståelse för hur viktigt det är” 

 
E.ON Värme Sverige har under en 20 års period erövrat en stor andel av 
fjärrvärmemarknaden i Sverige. Flertalet av de fjärrvärmeanläggningar som har 
förvärvats har tidigare varit i kommunal ägo och även om de ibland har verkat i egna 
bolag en tid innan de blev en del av EVS så har kundfokuseringen ibland 
nedprioriterats. Det har förekommit att förvärvade bolag ansett att kunderna ska vara 
glada över att de får värme istället för att inse att bolaget ska vara glada över att de 
har någon som vill köpa den produkt de erbjuder.  
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”Behöver inte tänka kund eftersom jag bara håller på med 
produktionen” 

 
För en del medarbetare på lägre nivåer, framförallt i den storskaliga verksamheten, är 
det tydligt att det brister i kundfokuseringen. Det förekommer att de ser sin uppgift 
som att bara sköta sin dagliga syssla istället för att se sin roll som ett led i att 
tillgodose kundernas behov.  
 

”Förhoppningsvis är jag med och skapar vinn – vinn situationer” 
 
E.ON strävar efter att tillmötesgå kundernas behov och att hitta lösningar som skapar 
ett mervärde för privatpersoner och företag138. Citatet ”Totalvärme är en 
kundanpassad lösning” visar på vikten av att E.ON måste vara kundfokuserade. På 
tjänstemannanivå ute i den operativa verksamheten är uppfattningen att 
”kundorienteringen har ökat” och kundfokus hos denna grupp är bra. Många av 
tjänstemännen i den småskaliga verksamheten har eller har haft mycket nära kontakt 
med kunder och anser sig ha en god förståelse för kundernas behov. Även i den 
storskaliga verksamheten har de flesta bra kundfokus men det finns de som har 
bristande insikt om att andra är beroende av hans eller hennes agerande. 
 

”Det är svårt att förstå för de andra att vi är en resultatenhet, 
värmebolaget.” 

 
Alla har inte förståelse för hela processen från bränsle och produktion till drift och 
kundanläggningar. Det är lätt att man jobbar på som man alltid har gjort och inte ser 
till helheten. En del medarbetare upplever att det är bristande förståelse från 
ledningens sida för vad det innebär att outsourca delar av verksamheten. De menar att 
det brister genom att den externa parten som har hand om den outsourcade 
verksamheten bara sköter den uppgift de blir tilldelade och inget utöver det. Samtidigt 
menar de att om de skulle göra något utöver det som förväntas är det inte 
värmebolaget som tillgodogör sig den goodwill som uppstår eftersom de som besöker 
kunderna inte kommer klädda i kläder från E.ON. Detta är, enligt de medarbetare som 
tycker att kunskapen om outsourcingens konsekvenser är bristande, en av orsakerna 
till det låga värde EVS uppnår i undersökningar gällande kundnöjdheten139. 
 
En del medarbetare tycker att de jobbar lite i uppförsbacke gällande att förbättra nöjd 
kund index (NKI). En anledning till denna åsikt är att de tycker att EVS satsat fel 
gällande sin villasatsning som går ut på att ansluta fler villakunder. Alla är eniga om 
att tanken med satsningen är helt rätt. Problemet är att samtidigt som medarbetarna i 
den operativa verksamheten ska sköta sina vanliga arbetsuppgifter ska de även se till 
att tillgodose den ökade efterfrågan som uppstår genom villasatsningen. De förstår 
inte hur organisationen kan planera in en villasatsning utan att tillsätta fler resurser 
ute i den operativa verksamheten.  

                                                      
138 www.eon.se  [2006-05-02] 
139 E.ON (2005) Kundundersökning 
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Ett stort problem gällande att tillsätta fler resurser är att det finns flaskhalsar i 
produktionen till exempel genom att det är svårt att få tag i svetsare som har den 
kompetens som krävs. Medarbetarna i den operativa verksamheten tvingas därför 
välja vilka kunder de kan leverera till och vilka som får vänta. De som tvingas vänta 
blir givetvis missnöjda och det återspeglas i sin tur i NKI-undersökningen. När det 
fattats beslut om vem som ska få fjärrvärme upplever medarbetarna att leveranstiden 
är onödigt lång. De menar att överlämningarna tar för lång tid mellan olika enheter. 
Mycket av det arbete som görs vid anslutningar av nya kunder skulle kunna löpa 
parallellt istället för att ett team gör färdigt sin del innan nästa team tar över och gör 
sin del av anslutningen. 
 
5.4.2 E.ON Försäljning Sverige 

Det är delade åsikter gällande E.ON Försäljning Sverige insatser för att förbättra NKI. 
Det finns de som tycker att EFS sätt att jobba är mycket kundfokuserat. Det finns en 
tydlig koppling mellan vilken inställning säljaren har till värme samt i vilken 
utsträckning han eller hon har möjlighet att fokusera på försäljningen av värme och 
nöjdheten med säljaren från EVS medarbetare. Ju tightare säljaren är kopplad till EVS 
desto bättre verkar samarbetet fungera. Det bästa verkar vara om säljaren har 
möjlighet att fokusera enbart på värmeförsäljningen.  
 

”När man kommer uppåt i E.ON Försäljning, pratar de bara el” 
 
Den andra åsikten är att säljbolaget har för stort fokus på elförsäljning vilket leder till 
att värmekunderna får för lite fokus. Problemet ligger inte på säljaren som person, 
utan att bolagets ansträngningar inriktar sig på elförsäljningen vilket medför att till 
exempel säljarens personliga mål styr honom mot elförsäljning. I de fall dialogen 
mellan EFS och EVS medarbetare inte fungerar brister det även i kvalitén på arbetet. 
Det förekommer att säljaren har försäljningsmål som uppnås men som EVS sedan 
inte klarar av att uppfylla. Eftersom EVS är beroende av det som säljs av EFS och 
EFS är beroende av hur många EVS kan nyansluta måste samarbetet dem emellan 
fungera.  
 
Inom detta område finns en hel del att arbeta med innan det fungerar bra. Ett flertal 
medarbetare pekar på att det är EFS chefer som stödjer el och därför läggs störst vikt 
på den försäljningen även ute i deras organisation. Så länge det är så här kommer 
kunderna att hamna i kläm även i framtiden vilket i sin tur kommer att återspeglas i 
nöjd kund index-undersökningen (NKI). 
 
5.4.3 Kundtjänst 

Tidigare satt kundtjänst nära de geografiska områden de stöttar men nu har kundtjänst 
centraliserats. Uppfattningen av centraliseringen är att närheten till kunderna och 
förståelsen för densamma har försämrats. Det värsta exemplet som berättades var när 
en kund ringde in till kundtjänst och klagade på sin fjärrvärme och fick till svar att 
EVS inte hade något nät där kunden bodde vilket det fanns. Kunden stod på sig men 
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utan framgång och tvingades till slut ringa sin lokala enhet för att få hjälp att lösa 
problemet. Inte vidare bra med tanke på att organisationen vill att NKI ska bli bättre.  
 

”Låt regionerna själva få ta hand om kundtjänst” 
 
Det har även berättats om kunder som har blivit runtkopplade i organisationen och till 
slut tröttnat och ringt till den lokala anläggningen så att de har fått lösa kundens 
problem. Medarbetare upplever det enerverande att de får sköta arbetsuppgifter som 
kundtjänst skulle ha tagit hand om.  
 
5.5 Mångfald och personalutveckling 
 
5.5.1 Nya möjligheter 

”Tycker det är bättre att ingå i E.ON, lönen har blivit bättre och 
förmånerna bättre, en känsla av att vi ska bli bäst” 

 
Medarbetarna inom EVS (tidigare en del av Sydkraft) upplever det som positivt att ha 
blivit förvärvade av E.ON. Från början fanns viss skepsis att ”tyskarna” skulle 
komma in och styra allt för mycket. Självklart medför förvärvet att medarbetarna 
måste anpassa sig till vissa rutiner som koncernledningen i E.ON bestämt. Men det 
upplevs som att de positiva konsekvenserna väger upp de negativa. Många 
medarbetare upplever att det finns en större vilja att bli den ledande aktören.  
 
Tidigare, när personalen exempelvis jobbade i ett litet kommunalt bolag fanns inte 
alls resurserna och kompetensen till förfogande. E.ON är världens största privata 
energibolag140, vilket medför att företaget har helt andra resurser att använda sig av. 
Som citatet ovan visar har lönerna och förmånerna blivit bättre sedan E.ON köpte 
Sydkraft. Det upplever medarbetarna som en viktig morot för att prestera bra. I och 
med E.ON är en så pass stor koncern, finns det helt andra möjligheter att byta 
arbetsuppgifter inom företaget. För de medarbetare som är intresserade av en 
internationell karriär, har det skapats enorma möjligheter att arbeta utomlands.  
 
Det ses som en nackdel att många medarbetare har jobbat med samma arbetsuppgifter 
under väldigt lång tid. Många chefer tror att någon form av arbetsrotation hade varit 
nyttigt för företaget och medarbetarna. Det skulle leda till att medarbetarna fick en 
bättre helhetsförståelse och att medarbetarna får nya erfarenheter. Det skulle troligtvis 
främja medarbetarnas motivation, men också ett sätt att få nya personer som kan ha 
nya idéer gällande verksamheten. Det kan exempelvis gälla en drifttekniker som har 
jobbat med samma arbetsuppgifter under 20 år.  Efter så pass lång tid med samma 
arbetsuppgift så har denna medarbetare inte så stor möjlighet att utvecklas. I detta fall 
kunde det ha varit lämpligt att han/hon fick möjlighet att jobba på någon annan  eller 
med samma arbetsuppgifter fast i en annan region. I dagsläget upplevs det dock inte 
som E.ON främjar att medarbetarna ska byta enhet eller region. Vid utbyte med andra 

                                                      
140 www.eon.se  [2006-04-19] 
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regioner gäller det att E.ON ställer upp och ordnar praktiska saker som exempelvis 
bostad.  
 

”Växla ut 20 personer och få in 10 personer med rätt profil, det hade 
gagnat oss” 

 
Många chefer upplever problem med att EVS har medarbetare med för låg 
kompetensnivå. Det finns mycket personal med erfarenhet men de är dåligt utbildade. 
Personalen är duktig på att få verksamheten att rulla på men har inget strategiskt 
tänkande. Många som jobbar inom EVS har varit på företaget mycket länge och de 
har ofta haft samma typ av arbetsuppgifter. Det leder till att de har blivit invanda vid 
vissa rutiner och de vill gärna jobba på samma sätt. EVS står för en stor utmaning att 
klara av att hitta rätt medarbetare till det kommande generationsskiftet. Företaget har 
inte haft någon kultur med att dokumentera och sprida de erfarenheter som många 
medarbetare bär på i företaget. Det kan leda till problem när vissa ”nyckelpersoner” 
går i pension och de har inte delat med sig av sin erfarenhet till övriga organisationen.    
 
5.5.2 Utbildningar 

”Möjlighet till utbildning beror på var man sitter i hierarkin” 
 
EVS satsar mycket resurser på att medarbetarna ska kunna ta del av de utbildningar 
som önskas. Det är dock många utbildningar inom företaget vilka är ”obligatoriska”, 
och som många medarbetare mer ser som att ”sitta av tiden”. Det kan exempelvis 
gälla SAP-utbildningar eller miljöutbildningar.  Medarbetare högre upp i hierarkin 
känner att de har större möjlighet till utbildning. De har ett gediget utbud av 
ledarskapsutbildningar, språkutbildningar etcetera som de kan välja emellan. På lägre 
nivå är det inte vanligt förekommande att medarbetarna går på frivilliga utbildningar.  
 
Många medarbetare säger att det inte finns någon tid att gå på utbildningar. Den 
operativa verksamheten måste gå i första hand och organisation upplevs för slimmad 
för att hinna ”springa på utbildningar”. Ifall de vill gå på utbildningar så får de göra 
det på sin fritid, vilket inte många av medarbetarna sätter prioritet på. Det har också 
framkommit åsikter gentemot om hur pass relevanta utbildningar det finns för dem 
som jobbar på lägre nivåer i företaget. I förhållande till det stora utbudet av 
utbildningar, så är det liten del av dem som utnyttjas. 
 
5.5.3 Feedback 

”När det är tyst så är det bra” 
 
Konstruktiv feedback upplevs inte som vanligt förekommande inom EVS. När 
medarbetarna diskuterar feedback gäller det oftast hur det har gått gällande tekniska 
aspekter. Feedback angående mer personliga egenskaper förkommer ytterst sällan. 
Medarbetarna säger att det inte är en del av deras kultur. Majoriteten av personalen 
upplever dock att de får tillräckligt med feedback, vilket till stor del beror att de inte 
är vana att få mycket feedback.  
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Medarbetarna och deras närmaste chef har utvecklingssamtal en gång per år. Det är 
det enda planerade tillfället varje år där feedback ges till varandra. 
Utvecklingssamtalet upplevs som positivt och de känner att de får möjlighet att 
diskutera varandras styrkor och förbättringsområden. Den löpande feedbacken verkar 
dock vara mycket skiftande.  
 
Varje år genomförs en enkätundersökning bland alla medarbetare inom E.ON. Denna 
undersökning ger cheferna en tydlig indikation på hur uppfattningen är ute i 
organisationen, gällande exempelvis ledarskap, trivsel och samarbete. Medarbetarna 
tycker att cheferna tar åt sig åt den kritik de får, och att de gör något för att förbättra 
situationen. 
 
5.6 Resultatorientering  
 
5.6.1 Projekt 

”Tänd på att rusa in i något nytt istället för att följa upp och dröja sig 
kvar” 

 
Inom Sydkraft fanns det tradition att sätta upp ambitiösa mål för verksamheten som 
kan beskrivas genom metaforen: ”Spänna bågen till den brister”. I de intervjuer som 
gjorts har det framkommit att det lever kvar i organisationen i högsta grad, även om 
företaget nu heter E.ON. Det skildras i första hand av att det finns en vilja att 
introducera nya projekt inom organisationen. Alltför många projekt som är igång 
samtidigt leder till att avslutandet och uppföljningen av projekten blir lidande.  
 
5.6.2 Bonusprogram 

Inom E.ON Sverige AB finns det ett bonusprogram och således även i E.ON Värme 
Sverige. Programmet är fördelat på tre nivåer vilket tabellen på nästa sida visar. 
 
 
 

1. E.ON Sverige, EBIT mål som max kan ge 20% 
2. a) E.ON Värme Sverige, EBIT mål 

b) Mål för regionen eller enheten, totalt för punkt 2 
40% 

3. Individuella mål, max två delmål 40% 
 
Den första punkten styrs av hur bra det går för E.ON-koncernen i Sverige och utgör 
20 procent av medarbetarens totala bonus. Den andra punkten är beroende av hur det 
går för EVS i Sverige samt den egna regionen eller enheten och den utgör 40 procent 
av den totala bonusen. Den tredje delen i bonusprogrammet grundas på hur bra de 
individuella målen faller ut och är även den 40 procent av den totala bonusen. Det är 
främst de två individuella målen som medarbetare kan påverka helt och hållet själv 
genom sin egen prestation. Syftet med målen är att tydliggöra strategiskt viktiga 
områden för företagets utveckling, vilket ska öka medarbetarnas förståelse och 
motivation och att skapa en stringens från koncernens mål ner till individens mål. 
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Något som upplevs positivt i organisationen är att de personliga målen är tydliga samt 
realistiska. Anledningen till att målen upplevs som tydliga och realistiska är att målen 
tas fram genom dialog mellan den lönesättande chefen och medarbetaren själv. Den 
positiva effekten av tydliga individuella mål fås genom att medarbetarna vet vad 
företaget strävar efter och vad som är rätt samt motiverar medarbetare att prestera 
bra.141  
 
Ett alternativ till individuella mål är att sätta gruppmål. Då kommer gruppen 
tillsammans med sin chef överens om ett gemensamt mål som gruppen ska uppnå för 
att få full bonus. Det upplevs i vissa fall onödigt att sätta personliga mål till exempel 
om samma grupp alltid jobbar tillsammans i samma team och på det sättet är 
beroende av varandras prestation. Då är gruppmål att föredra. 
 
Ett exempel på ett bra gruppmål är att motionera samtliga ventiler i fjärrvärmenätet 
eller att besöka kamrar som även dem finns i fjärrvärmenätet. Arbetsuppgiften är 
tydligt specificerad, mätningen sker på antalet kamrar eller ventiler som gruppen har 
hunnit med, det är en relevant uppgift som har koppling till det övergripande 
underhållet. 
  
5.6.3 Hårda avkastningskrav 

Return On Capital Employed (ROCE) är ett mål gällande avkastning som är satt av 
EVS ledningsgrupp och som beskriver avkastningskravet på sysselsatt kapital. Talet 
räknas ut genom att dividera Earnings Before Interest and Taxes (EBIT) och Capital 
Employed (CE). Medarbetare på lägre nivåer anser att målet är för högt satt. De 
motiverar sina åsikter med att investeringar inte görs i tillräckligt stor utsträckning.  
 

”Ledningen väljer inte bästa lösningen för E.ON när de satsar alltför 
kortsiktigt.” 

 
Vid många tillfällen känner medarbetarna att EVS hade tjänat pengar på lång sikt om 
det gjorts fler investeringar. Men eftersom avkastningskravet är för kortsiktigt går det 
inte att visa att det går att tjäna pengar på en del investeringar och de går av den 
anledningen inte igenom. Medarbetarna känner frustration inför sådana beslut 
eftersom de vet att det går att tjäna pengar bara det finns utrymme att ge investeringen 
lite tid.  
 

”E.ON är dåliga på att underhålla långsiktigt” 
 
Upprustning av läckande fjärrvärmenät är ett exempel på investeringar som inte når 
upp till avkastningskraven (ROCE) men som medarbetarna anser kommer att bli ett 
stort problem i vissa regioner inom snar framtid. En del medarbetare anser till och 
med att just upprustningen av fjärrvärmenäten är en ”tickande bomb” som de behöver 
åtgärda innan det går för långt. De anser att som det är nu görs det en massa tillfälliga 
reparationer men i framtiden kommer det inte att räcka med tillfälliga lösningar utan 
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då krävs en ordentlig upprustning. De är också oroliga för att ett stort antal kunder ska 
bli lidande om fjärrvärmenätet kollapsar.  
 
Orsaken till frustrationen grundas till stor del på att informationen inte har kommit ut 
om varför det inte sker investeringar i den utsträckningen som efterfrågas. E.ON 
befinner sig i en konsolideringsfas vilket är en av anledningarna till varför 
investeringarna hålls nere. Men den allmänna uppfattningen är dock att det är för kort 
återbetalningstid i en bransch med så långsiktig investeringar.  
 
De investeringar som görs följs inte upp i tillräcklig utsträckning och en del 
medarbetare efterfrågar någon slags teknikcontrollers som syftar till att följa upp hur 
varje enskild enhet går. Medarbetarna menar att det skulle vara motiverande att driva 
utvecklingen framåt genom att de får tydligare inblick i hur den egna verksamheten 
går. Samtidigt skulle teknikcontrollern lättare kunna identifiera det som gör en del 
anläggningar bättre än andra och utföra förändringsåtgärder.  
 
5.6.4 Mål inom Värmeteamet 

”Man skulle ha haft ett gemensamt mål” 
 
Det finns ingen gemensam målbild i värmeteamen vilket gör att det inte är enkelt att 
samordna den gemensamma processen. Kvaliteten på arbetet blir av denna anledning 
lidande och det hade varit bra om man lyckades sätta ett gemensamt mål för teamet. 
EFS har mål som grundas på antalet nyetableringar och EVS har mål som grundas på 
produktionsmål.  
 

”Ingen uppföljning av hur de olika värmeteamen går i förhållande till 
andra inom enheten” 

 
Med ett gemensamt mål för teamet hade det även varit möjligt att jämföra teamets 
prestation med andra teams prestation. Vidare skulle det inte finnas risk för att EFS 
lovade saker som EVS inte kan leva upp till och vice versa. 
 

”Ryktena går att om man inte uppnår sina säljmål ett visst antal gånger 
så får man sparken” 

 
Det finns en uppfattning i organisationen om att försäljningsmålen är väldigt hårt 
styrda. Uttalande som ovanstående citat från medarbetare på både EFS och EVS tyder 
på att försäljningsbolaget bara fokuserar på målen utan att förstå hur det påverkar hela 
organisationen. Försäljning av produkter som inte kan levereras i den tid som utlovats 
upplevs inte som resultatorienterat.  
 
Organisationen ställer sig också frågande till om det verkligen är genomtänkt att 
regionindelningen skiljer sig mellan EVS och EFS. Regionerna skiljer sig både i 
geografisk indelning och till antalet. Försäljningsbolaget har beslutat sig för att ha sju 
stycken säljregioner i landet medan EVS har fem. Kunderna blir konfunderade i de 
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fall de har företagsverksamhet i mer än en säljregion. Då kommer det olika säljare 
från EFS men samma människor från EVS. 
 
5.6.5 Rapportering 

”Vi får gissa vad som kommer att produceras de sista dagarna av 
månaden.” 

 
Medarbetare upplever att allt för mycket tid läggs på att rapportera olika siffror varje 
månadsslut. Många av siffrorna ska vara inrapporterade redan innan månadens slut 
och de ska gälla för hela månaden. Man upplever att det blir en ”ren gissning” vilket 
leder till irritation och konstruerade siffror. Trots irritation över rapporteringen så 
finns det delvis även förståelse för varför rapporterna ska in. Kontrollen från 
Tyskland är helt enkelt sådan och det beror sin tur på kvartalskapitalismen.  
 
Ett exempel är att energiproduktionen i en fjärrvärmeanläggning beror helt enkelt på 
energiförbrukningen hos kunderna vilket i sin tur beror på utomhustemperaturen. 
Varierar utomhustemperaturen kraftigt i månadens slut efter rapporteringen kommer 
således produktionen att ändras och därmed andelen såld energi. Det leder till en 
felvisande månadsrapport. 
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6 Analys 

I det här kapitlet analyseras resultaten från intervjuerna. Först görs en analys utifrån 
organisationskulturen med tyngdpunkt på värderingar och normer. Därefter 
analyseras varje beteende var för sig.  
 
6.1 Organisationskultur 
Organisationskultur är ett komplext och abstrakt begrepp som påverkas av många 
olika faktorer. Dessa har en ömsesidig påverkan på varandra. För E.ON Värme 
Sverige medför detta att deras värderingar påverkar medarbetarnas beteende, men 
förhållandet kan lika väl vara det omvända.  Författarna har valt att utgå från Bangs 
sätt att beskriva organisationskultur, som de sedan har utvecklat till en egen modell. 
Med modellen vill de illustrera vilken ömsesidig påverkan EVS beteende och 
värderingar har på deras organisationskultur. De börjar med att analysera de 
parametrar som Bang använder för att beskriva organisationskultur, alltså värderingar, 
normer, grundläggande antaganden och verklighetsuppfattningar. Därefter kommer en 
redogörelse att ges gällande hur de olika beteendena påverkar EVS 
organisationskultur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Fig. 9. Denna modell visar på hur författarna har analyserat EVS organisationskultur. Med   
           pilarna vill de visa på den ömsesidiga påverkan de olika faktorerna har på   
           organisationskulturen. 
 
6.1.1 Värderingar 

Utifrån det som kommit fram i intervjuerna kommer en analys att göras gällande vilka 
värderingar som noterats i EVS. Utgångspunkten är att presentera de förfäktade 
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idéerna först och sedan jämföra dessa med de bruksteorier som noterats. Analys utgår 
ifrån de fem värderingar EVS säger att de jobbar efter.  
 

o Öppenhet  
o Mod 
o Samhällsansvar  
o Integritet 
o Förtroende 

 
6.1.1.1 Öppenhet 
EVS definierar öppenhet som ”vi säger vad vi tänker”. Det råder ingen tvekan om att 
klimatet är öppet så till vida att alla medarbetare har rätt att presentera sina idéer. 
EVS har dock svårt att ta till sig alla idéer och många blir därför hängande i luften 
utan att åtgärdas. Dilemmat med den här sortens öppenhet är dock att medarbetarna 
förväntar sig att få genomföra sina idéer. Finns det inte möjlighet att tillgodose 
förväntningen känner sig medarbetaren som om han eller hon har ”sålt smöret och 
tappat pengarna”. För att undgå att göra medarbetare besvikna på detta sätt får de 
istället prova idén ett tag innan någon går in och drar i nödbromsen. Projektet kostar 
därför pengar utan att tillföra något till verksamheten. För att undgå den här sortens 
problem förutsätts att det finns en bra utvärdering och prioritering av projekten innan 
det sätts igång. Öppenheten inom EVS har likheter med envägskommunikation 
genom att alla har möjlighet att säga sin åsikt men det är få som argumenterar emot 
den. Fördelen med detta sätt att arbeta är att alla medarbetare vågar presentera de 
idéer de själva utarbetar. 
 
En annan aspekt som talar emot deras öppenhet är att det inte finns ett fungerande 
system för informationsspridning eller dokumentering av projekt. Det bromsar 
möjligheterna att dela med sig av varandras erfarenheter. En del projekt har redan 
genomförts eller provats i en annan del av organisationen och skulle således inte 
behöva utföras igen. 
 
6.1.1.2 Mod 
EVS definition av mod är ”vi gör och säger det vi tror på”. Det har noterats att många 
projekt startas utan att vara riktigt genomtänkta. Den uppfattning som skapats om 
organisationen är att medarbetare som ifrågasätter och reflekterar över projekt är 
sällsynta. Modet att ifrågasätta om ett projekt ska genomföras eller inte finns 
uppenbarligen i en alldeles för liten utsträckning. 
 
Modet och förmågan att ge konstruktiv feedback saknas också i många fall. 
Feedbacken som ges är ofta kopplad till konkreta mål vilket innebär att det handlar 
om mål av teknisk eller ekonomisk karaktär. Alternativet är att ge feedback utifrån 
lite mer abstrakta mål som personlig utveckling och förmågan att arbeta i team. 
Författarna anser att det krävs modiga medarbetare för att ge personlig feedback och 
de ställer sig frågande till om detta mod idag finns inom EVS. 
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För högt satt ROCE kan innebära att organisationen inte klarar att göra investeringar 
som i början genererar knappa resultat eller till och med förluster men som ger 
avkastning på lång sikt. Genom att medarbetarna inte har samma frihet att satsa på 
projekt som är riskfyllda hämmas deras mod. Det kan leda till att lönsamma projekt 
och alternativa lösningar missas. EVS måste därför våga göra avsteg från ROCE för 
att möjliggöra vågade satsningar med stor utvecklingspotential. 
  
 6.1.1.3 Samhällsansvar 
Samhällsansvar innebär att EVS ”agerar med ett långsiktigt samhällsintresse”. EVS är 
en duktig aktör genom att kunna erbjuda lösningar som gynnar den gemensamma 
miljön. Tryggheten för medarbetare, kunder och leverantörer är också god. 
Medarbetarna trivs med sina arbetsuppgifter och tycker att de har bra kollegor. 
Samtidigt erbjuder EVS en produkt som skapar trygghet hos kunden. Det är sällsynt 
att befintliga kunder inte erhåller den produkt de betalar för. Genom att EVS ingår i 
koncernen E.ON upplever leverantörerna EVS som en pålitlig kund som gör det de 
säger att de ska göra. 
  
6.1.1.4 Integritet 
Integritet handlar om att ”vi gör vad vi säger”. EVS är duktiga på att uppfylla sina 
åtaganden när det gäller befintliga kunder. Det är stor leveranssäkerhet på de 
produkter som levereras och även kvaliteten ligger på en jämn och hög nivå. Gällande 
nya kunder är dock inte integriteten lika bra. EVS har genom dålig planering av 
verksamhetens förehavanden en förmåga att lova mer än de kan hålla. Villasatsningen 
är ett exempel på detta. Som parentes kan nämnas att projektet är en utmärkt idé. 
Viljan att förbättra ryktet bland villakunderna är ett bra sätt att skapa goodwill och 
förstärka varumärket. Tyvärr har de leveranstider gällande anslutning som EVS 
lovade, i många fall brustit och därför skapat badwill för EVS.  

 
6.1.1.5 Förtroende 
EVS definition på förtroende är ”att vi behandlar alla såsom vi själva vill bli 
behandlade”. Missnöjet från de kunder som drabbas av att leveranstiderna inte hålls 
bidrar till att förtroendet för företaget skamfilats. Medarbetarna måste visa att de 
agerar förtroendeingivande för att kunderna ska ta det på allvar.  
 
Förtroendet till EVS ledning är mycket gott från verksamheten även om det 
efterfrågas mer interaktion. Förhållandet mellan medarbetare och närmsta chef 
präglas också av förtroende, vilket ges utryck i att medarbetarna har mycket frihet 
under ansvar. Förtroendet försämras dock genom att ledningen går ut och driver 
projekt som är gemensamma för hela EVS samtidigt som medarbetarnas prestation 
mäts på enhetsnivå. Detta upplevs motsägelsefullt och utan strategisk stringens.   

 
6.1.2 Normer 

En norm är vad gruppens medlemmar ska göra, bör göra och förväntas göra. Vi har 
identifierat ett antal normer inom EVS. En norm som noterats är att ledarna i 
verksamheten förväntas utföra många operativa arbetsuppgifter. Deras ledarskap blir 
lidande av denna norm genom att de ”inte har tid att vara chef”. Detta ger upphov till 
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ytterligare en norm vilken innebär att ledarna inte förväntas att synas i verksamheten.  
Frågan är vad som, för en ledare, är viktigare än att synas ute i verksamheten. Hur ska 
ledarskapet utövas om det inte finns någon kontaktyta med dem som ska ledas. En 
annan norm är att om en medarbetare utarbetat en idé till ett projekt är förväntningen 
att det får genomföras. 
 
Ytterligare ett exempel på en norm som finns inom EVS är att när en medarbetare blir 
kallad till ett möte går han eller hon dit oavsett om medarbetaren har något att tillföra 
eller inte. Slutligen finns det en stor tilltro till och vilja att stötta det team 
medarbetaren är en del av och detta anser författarna har skapat en norm inom EVS.  
 
6.1.3 Grundläggande antaganden 

Grundläggande antaganden bygger på att medarbetare är medvetna om företagets 
primära uppdrag och strategi. De måste veta vem de arbetar för och varför de utför de 
uppgifter de gör. Medarbetarna inom EVS har en stark vilja att leverera värme till 
kunderna. Författarna anser att det är denna vilja att leverera värme som är det mest 
grundläggande antagandena inom EVS. Många medarbetare har trots detta en 
bristande förståelse för helheten, vilket resulterar i att de inte tänker på EVS bästa. 
Kopplingen mellan hur den interna verksamheten interagerar med det externa måste 
bli tydligare. I praktiken innebär det att medarbetarna måste få en bättre förståelse om 
hur de olika enheterna arbetar för att EVS ska bli så lönsamma som möjligt.  
 
6.1.4 Verklighetsuppfattningar 

För att ändra på en grupps verklighetsuppfattning krävs ett starkt ledarskap och att 
ledarna lever efter den vision de sprider. Lyckas inte ledarna med detta kommer 
organisationen fortsätta att jobba som tidigare. De verklighetsuppfattningar som är 
tydligast i EVS verksamhet visas i korthet nedan: 
 

• Organisationen är för slimmad 
 
• E.ON Försäljning Sverige lägger för stort fokus på el  

 
• Regionernas uppfattning är att det är Malmö som bestämmer allting. 

Uttryck som ”varsågod å skölj” och ”morsan” återkommer frekvent 
 

• Med lägre krav på ROCE hade vi kunnat vara mycket mer långsiktigt 
lönsamma  

 
• Stödfunktionerna är inte ett stöd för verksamheten, förhållandet är omvänt 

 
• Genom att ingå i E.ON finns det ett driv och en vilja att bli  bäst 

 
6.1.5 Subkulturer 

I takt med att organisationen växer ökar utmaningen att skapa en gemensam kultur i 
hela bolaget. EVS har under de senaste åren förvärvat många nya anläggningar och 
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hösten 2005 fusionerades de fyra självständiga värmebolagen och bildade ett 
gemensamt värmebolag.  Detta medför att det finns många anläggningar med olika 
bakgrund och därmed förekommer många olika värderingar inom företaget. EVS 
måste bestämma vad de menar med organisationskultur. Frågan är om de vill skapa 
en gemensam kultur för hela EVS eller om de ska tillåta att det förekommer 
subkulturer. Det är viktigt för EVS att vara medvetna om att det finns funktionella 
subkulturer som stödjer och främjar varandra. 
 
Författarna menar, att i den småskaliga verksamheten måste det tillåtas att det finns 
entreprenörskapsanda och större frihet att styra sitt eget arbetssätt. Det kan 
exempelvis gälla de centrala avtalen som finns för hela EVS. Det gäller att skapa en 
större flexibilitet gentemot den småskaliga verksamheten så att de inte behöver följa 
alla riktlinjer som kommer ovanifrån. Ett första steg är att föra en dialog under 
utvecklandet av nya projekt och strategiinriktningar. Detta är viktigt eftersom 
medarbetarna behöver känna delaktighet inför förändringar och nya sätt att jobba.  
 
Det förekommer flertalet dysfunktionella subkulturer inom EVS vilka är motstridiga 
och därmed hämmar varandra. Detta medför att konflikter uppstår mellan 
subkulturerna inom EVS. De mest påtagliga konflikterna är mellan geografiska 
enheter, funktionsenheter, och mellan vertikala skikt. Många av dessa konflikter 
grundar sig i bristande helhetsförståelse och bristande dialog mellan medarbetare i 
organisationen. Det gäller att EVS arbetar med att reducera de dysfunktionella 
subkulturerna och strävar emot att skapa en stark kultur genom att acceptera att 
funktionella subkulturer förekommer. 
 
En stark kultur är när det finns en och samma kultur som genomsyrar hela bolaget, 
vilken styr medarbetarnas beteende.  Genom att det finns många dysfunktionella 
subkulturer inom EVS, konstaterar författarna att organisationen kännetecknas av en 
svag kultur och därmed liten sociologisk genomträngning. Orsaken beror till stor del 
på den historiska genomträngningen. Som ovan nämnts så präglas EVS av en 
verksamhet uppbyggd av en mängd olika bakgrunder vilket påverkar den kulturella 
styrkan negativt. Mest avvikande beteende är det i de verksamheter som under lång 
tid har varit i kommunalt ägo.  
 
För att lyckas skapa en starkare kultur inom EVS krävs det att ledarna inom 
organisationen ständigt påminner om organisationskulturens innehåll. I takt med att 
ledningen påminner medarbetarna om vilka värderingar och normer som är viktiga 
förbättras chanserna till att sprida budskapet. Ledarna på EVS har också ett viktigt 
uppdrag att visualisera de områden som är viktiga att fokusera på för EVS. Om 
exempelvis EVS anser det är viktigt med kundfokus så måste detta tydliggöras. 
 
EVS står även inför ett stort generationsskifte och det är viktigt att de har förmågan 
att rekrytera personal med rätt kompetens och socialiseringsprofil. Genom att EVS 
rekryterar personal som är i linje med EVS värderingar och beteende finns det 
möjlighet för dem att skapa en starkare kultur och därmed få bättre psykologisk 
genomträngning.   
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6.2 Ledarskap 
 
6.2.1 Förhållande till EVS ledning 

En av ledarens huvudsakliga uppgifter är att prioritera vilka beslut som är primära och 
ha modet att fatta dessa. För att lyckas krävs det att han eller hon har nödvändig 
dialog med verksamheten. Ett grundläggande problem som genomsyrar EVS är att 
prioriteringen av i vilken ordning projekt skall genomföras fungerar bristfälligt. 
Stödfunktionerna är i dag mycket ambitiösa och ”matar” verksamheten med nya 
projekt. Problemet är att det inte är någon samordning mellan funktionerna och ingen 
som har någon helhetsbild av projekten. Detta resulterar i att cheferna översköljs av 
projekt och det leder till att många jobbar under stor tidspress, vilket får till följd att 
kvaliteten på projektresultatet försämras. En stor del av medarbetarna känner att de 
inte har tillräcklig uppfattning gällande vilka projekt som pågår och därför finns ett 
behov av en aktivitetsplan där det tydligt åskådliggörs vad som ligger i ”pipeline”. 
Vidare skulle även kopplingen mellan projekten bli tydligare och det skulle bidra till 
ökad förståelse gällande vad det är organisationen fokuserar på.  
 
Ett annat problem utöver samordningen av projekten är att stora delar av 
medarbetarna inte förstår syftet med de projekt som genomförs. Detta förklaras i stor 
utsträckning med att stödfunktionerna har för dålig inblicken i verksamheten. Genom 
ett tätare samarbete och en bättre utvärdering av syfte och mål för projekten, skulle 
prioriteringen av vilka projekt som är mest akuta och vilka som kan vänta underlättas. 
En del projekt kanske till och med aldrig skulle genomföras om de utvärderades på ett 
tidigt stadium. Om EVS lyckas med prioriteringen av projekten skulle även kvaliteten 
kunna höjas på dem som genomförs. Detta kan förklaras med att färre projekt skulle 
nå verksamheten och större fokus kunde läggas på de mest primära projekten. 
  
För att lyckas med samordningen av projekt krävs det alltså en ökad förståelse för 
verksamheten och då är det ett förståelsebaserat ledarskap som krävs. EVS 
medarbetare vet mycket väl hur de ska agera för att utföra sina arbetsuppgifter och 
behöver därför inte någon detaljstyrning. Det som istället efterfrågas är en ökad 
synlighet från bolagets ledning ute i verksamheten. Detta skulle öka ledningens 
inblick i verksamheten och de skulle därmed kunna leda den på ett effektivare sätt. 
Möjligheten till att föra en dialog med medarbetarna skulle väsentligen förbättras 
vilket skapar en ömsesidig förståelse av vart organisationen är på väg. På samma sätt 
skulle ledningen få den inblick som krävs för att avgöra vilka projekt som är viktiga 
och vilka som är mindre viktiga. Ytterligare en fördel med det förståelsebaserade 
ledarskapet är att ledningen har större möjligheter att kunna sprida den strategiska 
inriktning och de värderingar bolaget ska arbeta efter.  
 
En förutsättning med det förståelsebaserade ledarskapet är att ledningen kan agera på 
samma nivå som medarbetarna i verksamheten. Medarbetarna anser att ledarskapet 
inom EVS i väldigt liten utsträckning präglas av prestige. Vad som krävs från 
ledningen är dock en ökad förståelse för dialogens inverkan på verksamhetens 
framgång. Medarbetarna upplever att det är ett stort gap till ledningen och det faktum 
att ledaren eller grundaren av ett bolag har stor inverkan på organisationskulturen 
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väcker genast tanken hur EVS ska kunna skapa en gemensam kultur när ledningen 
syns så lite ute i verksamheten. När medarbetarna inte ser hur ledningen agerar i olika 
situationer ger det dem inte en uppfattning av vad som är viktigt och inom vilka 
områden fokuseringen bör ligga. EVS har inte kommit så långt i denna process utan 
många medarbetare har fortfarande en vag uppfattning om företagets värderingar och 
vision. 
 
Gällande bolagsledningens ansvar gentemot värmeteamen kan nämnas, utöver det 
som redan beskrivits, att de har en utmaning i att samordna EVS och delar av EFS 
intressen. Beskrivningen av EFS ledning kan med stor överensstämmelse jämföras 
med auktoritärt ledarskap medan EVS upplever ett demokratiskt ledarskap. 
Samordningen av en grupp med medlemmar från så olika förutsättningar upplever 
EVS som utmanande.  
 
6.2.2 Förhållande till närmsta chef 

Ett demokratiskt ledarskap främjar delaktighet, diskussion och kritik. Ledarskapet 
som bedrivs på lägre nivåer inom EVS präglas av ett demokratiskt ledarskap. 
Medarbetarna upplever att de har mycket frihet under ansvar och chefen ger dem stöd 
när de behöver det. Ett stort problem är dock att många chefer får jobba mycket 
operativt, vilket leder till att de ”inte har tid att vara chef”. Orsaken till detta skylls på 
all den rapportering som begärs uppifrån till de projekt som är igång. Speciellt ledare 
på lägre nivåer har en tendens att känna att de har för hög operativ belastning och att 
de därmed inte hinner med sitt ledarskap. Hur ska en chef kunna leda sina 
underställda om han eller hon träffar dem alltför sällan. Detta belyser återigen vikten 
av en bättre prioritering av projekten. Den allmänna uppfattningen är att cheferna har 
för mycket operativt arbete och att de jobbar för lite med att utöva sitt ledarskap. För 
att skapa förståelse för hur organisationen ska jobba är det nödvändigt att cheferna har 
tätare samarbete och utbyte med sina medarbetare.  
 
En ytterligare förklaring till att cheferna på lägre nivåer inte har tid med interaktionen 
med medarbetarna är att många av cheferna upplevs som väldigt ambitiösa vilket gör 
att de engagerar sig i för många projekt och därmed blir deras ledarskap lidande. En 
uppgift i ledarskapet är att klara av konsten att delegera uppgifter när ledaren inte 
själv hinner med att utföra dem. Istället för att ledarna på EVS delegerar uppgifter och 
ansvar ska många chefer vara med och ha inblick i allt som händer. Avsaknaden av 
denna förmåga kan bero på att många av dagens chefer kommer från den operativa 
verksamheten. Detta belyser vikten av att rekrytera ledare med rätt kompetens till 
organisationen. I takt med att konkurrensen ökar och marknaden pressar priserna 
ställs det allt högre krav på dagens ledare men uppfattningen är att alla ledare på EVS 
inte är medvetna om vad dessa krav innebär. 
 
6.2.3 Informationsspridning 

En fungerande kommunikation är ett avgörande verktyg för att lyckas i en föränderlig 
värld. Den interna kommunikationen är essentiell och en förutsättning för att den 
externa kommunikationen ska fungera. På EVS upplever medarbetarna att de 
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drunknar i information och att de har svårt att sålla vilken information som är viktig. 
Den information som sprids skulle upplevas som mycket mer väsentlig om den 
riktades till dem den berör. Idag skickas information om regionspecifika händelser ut 
till hela organisationen, vilket leder till att mycket information upplevs som 
irrelevant. EVS måste bli bättre på att prioritera vilken information och till vem som 
den skickas ut till. 
 
I teorin om informationsspridning beskrivs informationsmodellen ändamål som att 
sprida information genom envägskommunikation. Det görs dock ingen utvärdering av 
den information som skickas ut. Denna modell medför en risk att informationen som 
når medarbetarna inte är relevant, vilket precis är det som händer på EVS. Många 
medarbetare upplever att de inte får den information som krävs, vilket oftast beror på 
att det är svårt att hitta den. Detta beror inte på att medarbetarna är inkompetenta utan 
att utformandet av informationssystemet är bristfälligt. Ett mer modernt 
informationssystem som beskrivs i teorin är den asymmetriska tvåvägsmodellen. I 
den modellen får sändaren en bättre känsla för hur meddelandet tas emot av 
mottagaren och därmed blir denna modell mer effektiv. Utfallet bli att EVS bör 
förbättra sin informationsspridning och hitta ett mer effektivt sätt att sprida 
information. 
 
Även spridandet av information via e-post missbrukas. Det är många e-mail som 
skickas utan att avsändaren tänker på vem som har intresse av att läsa dem. Intresset 
för att stoppa missbrukandet av e-post-tjänsten borde vara något som intresserar 
ledningen eftersom om tjänsten fungerar är den ett utmärkt verktyg. EVS måste 
återigen, i enlighet med tvåvägsmodellen, bli bättre på att utvärdera den information 
som skickas ut.  
 
Ytterligare ett verktyg som fungerar bristfälligt är teambrief. Detta sätt att sprida 
information tas inte på allvar av organisationens medlemmar eftersom de inte förstår 
syftet med det. Förfarandet att tvinga in organisationens medlemmar in i ett sätt att 
jobba får dem uppenbarligen att nonchalera arbetssättet. Teambrief är ett lysande 
exempel på en sådan aktivitet, organisationens medlemmar har inte involverats i 
framtagandet av verktyget utan beordras att bara börja använda det.   
 
6.3 Samarbete 
Alltfler företag inser värdet av ett fungerande samarbete mellan enheter och mellan 
organisationer. Även EVS har insett att ett samarbete mellan regionerna kan skapa 
synergieffekter. Det finns en vilja att samarbeta men det skylls ofta på att det inte 
finns någon tid till det. Författarna kommer utifrån modellen nedan analysera hur 
samarbetet fungerar inom EVS.  
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Fig. 10.  Nyckelfaktorer för ett väl fungerande samarbete142 

 
6.3.1 Teamets Motivation 

Nedan sker en jämförelse mellan små- och storskalig verksamhet eftersom påtagliga 
skillnader noterats. Med arbetet gällande att skapa motivation inom enheterna har 
småskalig verksamhet kommit längst. Orsaken till att de kommit längre än storskalig 
verksamhet är att de anställda har bättre förståelse för de processer som finns. De har 
bättre inblick i vad som händer i övriga delar av regionen, samt den småskaliga 
verksamheten som helhet. Deras gemensamma värderingsgrund är därför bättre och 
de delar av den anledningen fler värderingar och normer. Medarbetarna i den 
småskaliga verksamheten är väl medvetna om ansvarsområden vilket gör att var och 
en vet vad som förväntas av dem vilket motiverar dem att samarbeta. Den utökade 
dialogen mellan olika delar av småskalig verksamhet bidrar i stor grad till att öka 
förståelsen för varandra. I småskalig verksamhet upplevs även att eftersom det finns 
färre resurser att tillgå tvingas de i större utsträckning till samarbete med andra 
enheter och regioner. Författarna konstaterar att den entreprenöriella andan är tydlig i 
den småskaliga verksamheten.  
 
I den storskaliga verksamheten är det sämre ställt med entreprenörer och samarbete 
förekommer inte i samma utsträckning som i den småskaliga verksamheten. Detta 
beror till stor del på att den storskaliga verksamheten har bristande förståelsen mellan 
enheter men även till andra regioner. Det finns därför en tendens att var och en jobbar 
i sin egen bubbla och inte har förståelse för vad som händer utanför den. 
Ansvarsområdena är något otydliga med oklara överlämningspunkter. Storskalig 
verksamhet har därför en tendens att bli ineffektiv eftersom mycket av det som händer 
i verksamheten fördröjs vid varje överlämningspunkt. Detta skapar irritation och 
onödiga diskussioner gällande vem som ska göra vad. Det faktum att organisationen 
är slimmad verkar storskalig verksamhet lida mer av än småskalig. Viljan att hjälpa 
varandra är mindre och var och en ser bara till att lösa sin egen arbetsuppgift. 

                                                      
142 Chang, R. Y. (1994) s. 6 
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6.3.2 Kommunikation 

En fungerande kommunikation är en förutsättning för att samarbetet ska fungera. Är 
kommunikationen tillräckligt tydlig begränsas risken för missuppfattningar och 
misstolkningar.  Som tidigare diskuterats är kommunikationen inom EVS bristfällig. 
Det krävs ett väl fungerade kommunikationssystem, såsom intranät, för att få igång 
ett bättre samarbete mellan de olika enheterna och regionerna. Medarbetarna måste 
känna sig mer delaktiga i det som händer i verksamheten och en bra och fungerade 
kommunikation hjälper till med detta. Samtidigt underlättas viljan att skapa förståelse 
och engagemang bland medarbetarna. För att lyckas med detta förutsätts ett 
kommunikationsverktyg som bygger på tvåvägskommunikation. 
 
Det har påbörjats vissa forum för samarbete och tvåvägskommunikation mellan 
regionerna inom EVS. Ett exempel är genom RLG-möten som är ett utmärkt tillfälle 
att samordna det som sker i regionerna. Det som upplevs bristande är dock att det inte 
hämtas in information och åsikter från andra nivåer utanför gruppen i speciellt stor 
utsträckning. RLG hade varit hjälpta av mer inblandning från andra nivåer innan de 
beslutar vilka val som ska göras. Ett problem är också att det som beslutas på mötena 
inte kommuniceras ut tillräcklig utsträckning till verksamheten. Det finns chefer som 
är bra på att sprida informationen från RLG-mötena ut i verksamheten men det finns 
även en hel del flaskhalsar där informationen stannar. Ledarna i den småskaliga 
verksamheten upplevs vara bättre på att sprida informationen och det är delvis av 
denna anledning som deras medarbetare har bättre motivation än medarbetarna i den 
storskaliga verksamheten. 
 
Den generella bilden av möten i verksamheten är att de är alldeles för många till 
antalet och många medarbetare upplever att mötena är det enda fungerade verktyget 
som används för att sprida information. En stor del av mötena fungerar dock som rena 
avrapporteringsmöten och organisationen går därmed miste om de lösningar på 
problem som gruppen gemensamt skulle kunna komma fram till. En annan tendens 
som noterats är att det hellre kallas in för många funktioner (medarbetare) till mötena 
än att missa någon. Detta får till följd att det på möten sitter medarbetare som inte 
skulle behöva vara där men det vanligaste agerandet är att ”blir man kallad till möten 
så går man dit”.  Det finns alltså inte det mod och den klarsynthet som krävs för att 
avsäga sig en mötesinbjudan. Rädslan att inte bli kallad på möten i fortsättningen tar 
överhand i de här situationerna.  
 
6.3.3 Konflikter 

För att få team att bli högpresterande är det oundvikligt med konflikter. Avsaknaden 
på desamma tyder på bristande kreativitet. På EVS har författarna många gånger hört 
att det är högt till tak. Frågan är bara vad som menas med högt i tak och kan det bli 
för högt i tak. Den bild som beskrivits är att det alltid går att säga vad man tycker. 
Verksamheten upplever dock att de förslag som kommer från dem inte alltid tas på 
allvar. Många gånger lovar chefer att de ska arbeta vidare med uppkomna förslag men 
sedan händer det inget. Medarbetarna i organisationen tröttnar då efter ett tag på att 
komma med förslag. I dessa fall är det bättre om ledaren vågar ta en konflikt och göra 
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klart från början att han inte håller med. På det sätt som organisationen upplevs idag 
är det inte många som tar dessa konflikter utan de flesta väljer istället att vara tysta. 
 
En situation som detta återspeglas i är att delar av verksamheten känner ett 
lillebrorskomplex gentemot Malmö. Orsaken till detta är att mycket av det som 
tidigare styrdes från den egna verksamheten styrs nu ifrån Malmö. Delar av 
verksamheten känner sig bakbundna eftersom de inte får ta de beslut de tidigare hade 
mandat att fatta. Problemet är att det i organisationen inte finns mod nog att reda ut 
den här sortens konflikter. Detta är på sikt en ohållbar situation och organisationen 
måste lära sig att ta de konflikter som uppstår och försöka lösa dem.  
 
6.3.4 Mångfald 

För att ett team ska kunna kännetecknas av mångfald måste det först och främst 
finnas en vilja att arbeta tillsammans. Det måste även finnas förståelse för de 
processer som bedrivs i företaget. Inom EVS organisation finns det en stor andel 
medarbetare som varit i organisationen under en mycket lång tid. Ett flertal av dem 
har haft samma arbetsuppgifter hela tiden, vilket leder till att mångfalden begränsas. 
För att komma bort ifrån detta problem behöver EVS identifiera de som är 
intresserade av utbyte med andra och se till att detta behov tillgodoses. Det finns de 
medarbetare som har en stark vilja att se hur andra arbetar inom organisationen, men 
de begränsas av att det inte finns tid till utbyte. 
 
Ett utvecklat erfarenhetsutbyte förutsätter att det finns möjlighet till utveckling. Det 
hade även gett medarbetarna en ökad inblick i de processer som styrs av andra 
funktioner i verksamheten. Utöver det skulle det vara möjligt att utveckla sin egen 
arbetsprocess genom att studera hur andra arbetar. Ytterligare en fördel är att det 
skulle vara möjligt att skapa en vi-känsla vilket hade främjat samarbete över 
”gränserna”. 
 
6.3.5 Samarbete inom värmeteamen 

Många medarbetare upplever värmeteamen som positivt och motiverande. Nedan 
analyseras huruvida samarbetet inom värmeteamen fungerar, kopplat till modellen 
gällande samarbete. Många medarbetare upplever att värmeteamen är motiverande 
eftersom det finns möjlighet att bolla idéer och att det underlättar kommunikationen 
mellan olika funktioner. En del värmeteam upplever otydliga ansvarsområden och vet 
inte riktigt vad som förväntas av dem vilket leder till otydliga överlämningspunkter 
och onödiga diskussioner i samband med dessa.  
 
Det är idag förhållandevis bra kommunikation i värmeteamen undantaget 
framtagningen av målsättningarna. Kommunikationen mellan EFS och EVS har 
historiskt sett varit bristande och det har alltid förekommit konflikter dem emellan. 
Värmeteamen har fått en oerhörd betydelse för att öka integrationen och förståelsen 
mellan EFS och EVS. Samarbetet inom värmeteamen präglas i liten utsträckning av 
konflikter. De konflikter som förkommer grundas i att EVS inte känner sig 
prioriterade av EFS och de tycker att EFS har för mycket fokus på elförsäljningen. 
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Svag kommunikation mellan organisationerna samt avsaknaden av gemensamma mål 
tycks vara orsaken. 
 
Kommunikationen mellan olika funktioner gynnas också av skapandet av 
värmeteamen. Det gynnar mångfalden mellan olika kompetenser inom företaget 
eftersom det skapas naturliga kontaktytor mellan olika funktioner. Valet av funktioner 
som ingår i värmeteamen verkar också vara bra. Däremot upplever en del värmeteam 
att de inte har befogenhet att fatta de beslut som rör deras handlande utan de fattas av 
högre ledning. Detta pekar på att EVS för ut dubbla budskap till organisationen. 
Samtidigt som det främjas att värmeteamen ska kunna arbeta självständigt vågar 
ledningen inte släppa taget fullt ut. 
 
6.3.6 Kunskapsöverföring 

Ett företags förmåga att hantera kunskap ses som en viktig framgångsfaktor. Det 
gäller att på ett strategiskt sätt kunna utnyttja organisationens kunskap. EVS är 
medvetna om betydelsen av en fungerande kunskapsöverföring. Viljan att utbyta 
erfarenheter med andra enheter eller regioner finns ute i organisationen men det sker 
inte i speciellt stor utsträckning. Anledningen till bristen på erfarenhetsutbyte skylls 
på att det inte finns tillräckligt med tid.  Det är uppenbart att organisationen upplevs 
som slimmad och i många fall för slimmad. I de fall det sker ett fungerande samarbete 
beror det på att det finns en stark personlig vilja till att utbyta erfarenheter med andra. 
För att EVS ska få den hävstångseffekt som är möjlig med kunskapsöverföring är det 
nödvändigt att ledningen möjliggör utbyte genom att manna upp och skapa en vilja 
till att utvecklas bland medarbetarna. 
 
På EVS är dokumenteringen bristfällig och många medarbetare är eniga om att 
organisationen skulle ha hjälpts framåt om projekten dokumenterades. Ett sätt att 
underlätta kunskapsöverföringen är genom att dokumentera de erfarenheter och 
lärdomar som fås genom projekt och övrig verksamhet så att den kan spridas ut i 
organisationen. Betydelsen av dokumentering blir speciellt tydlig vid 
pensionsavgångar. Det händer att dagens medarbetare måste kontakta pensionerad 
personal eftersom de inte vet hur de ska lösa en del uppgifter.  
 
För att underlätta spridandet av det som dokumenteras är informationsteknologi ett 
bra verktyg. Spridningen underlättas av ett fungerande verktyg för 
internkommunikation men eftersom det idag saknas försvåras spridandet av 
erfarenheter. Det leder till att många medarbetare uppfinner hjulet flera gånger, och 
mycket tids läggs på sådant som en gång tidigare har genomförts inom EVS. 
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6.4 Förändringsvilja 
 
6.4.1 EVS förändringsarbete 

I dagens allt mer konkurrensintensiva och komplexa samhälle ställs högre krav på att 
företagen är förändringsbenägna. Författarna utgår nedan utifrån modellen för 
effektiva förändringar och kopplar den till vilken förändringsstrategi som EVS 
använder sig av. 
 
EF = FF + AF + KL 
 
EF = Effektiva Förändringar 
FF = Att människor Förstår Förändringens orsaker 
AF = Att människor Accepterar Förändringen 
KL = Att det är Kvalitet i Lösningarna 
 
Bristande i EVS förändringsarbete är att den delaktighet som förväntas från 
verksamheten vid inledningen av projektet är begränsad. Detta leder till att 
medarbetarna inte har full förståelse för många av de förändringar som genomförs. 
Det finns i dessa fall inte heller någon förståelse för orsakerna till förändringen. 
Motivationen till att genomföra förändringar minskas och som det är nu är 
medarbetarna trötta och likgiltiga inför förändringar. Detta beror även mycket på att 
väldigt många förändringsprojekt har genomförts den senaste tiden. I de fall känslan 
från medarbetarna är som beskrivits är det givetvis även svårt att skapa en acceptans 
till att förändringen genomförs. Hur ska medarbetarna kunna acceptera något som de 
inte vet vad det innebär. Utgången av detta blir att kvaliteten på förändringsprojekten 
blir ganska låg. Eftersom det är dålig delaktighet och liten förståelse för 
förändringsprojekten pekar det på att EVS följer den programmatiska strategin. 
Fördelarna med strategin är att projekten blir lätta att styra och samordna. Styrningen 
av projekten fungerar tillfredställande men det gör däremot inte samordningen 
eftersom medarbetarna upplever att de översköljs med projekt. Det är så mycket 
projekt att den dagliga verksamheten blir lidande och när syftet är oklart skapas bara 
irritation i organisationen. 
 
En ytterligare aspekt som visar på att EVS använder sig av den programmatiska 
strategin är att förändringarna inte genomsyrar hela organisationen. Detta beror på att 
många projekt inom EVS stressas fram och det läggs för lite tid i planeringsfasen. 
Konsekvensen av detta blir att riktlinjerna för projekten ändras under resans gång och 
därmed tas inte projekten på allvar av organisationen. Svårigheten med att få 
projekten att genomsyra hela organisationen blir påtaglig. En orsak som noterats är att 
det finns ett visst motstånd till de projekt som kommer ifrån Malmö. 
 
Många medarbetare anser att det är svårt att få bort stämpeln att det är Malmö som 
ska bestämma allt. Problemet är idag att större delen av stödfunktionerna sitter i 
Malmö och har bristande delaktighet med organisationen. Detta leder till bristande 
acceptansen och förståelse för projekten. Detta är ett tydligt tecken på att EVS inte 
använder sig av inlärningsstrategin. Om strategin hade använts hade medarbetarna 
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upplevt stödfunktionerna som ett stöd för verksamheten istället för att, som de idag 
upplevs, vara en belastning. 
 
Genom att företaget ständigt jobbar med förbättringar ökar de förståelsen och 
medvetenheten hos medarbetarna, vilket ökar förutsättningarna för att uppnå kvalitet i 
lösningarna. EVS har under de senaste åren blivit bättre på nytänkande och 
förändringsarbete. Det finns goda möjligheter för dem som har drivkraften att prova 
nya idéer. Många medarbetare på lägre nivå upplever dock att de inte får någon 
feedback från deras chefer när de kommer med nya förslag, vilket i slutändan leder 
till att de tröttnar på att föra fram idéer. Avsaknaden av ett belöningssystem eller 
liknande som fångar upp och driver på nya idéer verkar begränsande för 
verksamheten. Med ett sådant system hade verksamheten kunnat fokusera på dem 
som är förändringsbenägna istället för att fokusera på dem som gjort på samma sätt i 
alldeles för många år. Det är framförallt i den storskaliga verksamheten införandet av 
ett sådant system hade fått störst genomslagskraft. Belöningssystemet hade även 
drivit på anställda som inte får gehör för sina idéer av närmsta chefen att gå vidare 
med dem till högre ledning. 
 
Inlärningsstrategin är en strategi som främjar delaktighet genom hela 
förändringsarbetet och får medarbetare att förstå varför och hur företaget kommer att 
bli framgångsrikt. Vår känsla är att de senaste åren har ledningen fått upp ögonen för 
hur viktigt det är att främja delaktighet vid förändringsarbeten. Det upplevs som EVS 
strävar mot att använda sig av inlärningsstrategin, men de har fortfarande en bit kvar 
innan den utnyttjas fullt ut. 
 
6.5 Kundfokus 
För att lyckas med att ha en effektiv samverkan med kunder beskriver teorin att det 
krävs ett klimat som bygger på hög samverkan över funktions- och 
kompetensgränserna. Eftersom EVS verksamhet mäts på hur varje enhet går finns det 
ett svagt intresse av att hjälpa andra enheter och stort fokus läggs på att få den egna 
enheten att tjäna pengar. Teorin pekar också på att kunden ses som en kompanjon i ett 
bolag med starkt kundfokus. Beroende på vilken sorts kund det är uppfyller EVS 
detta tankesätt olika väl. Totalvärmekunderna får stort fokus och det förs en dialog 
med dessa kunder. Däremot är närheten inte densamma till många av 
fjärrvärmekunderna.   
 
Företag som är duktiga på kundfokusering är medvetna om de fyra grundregler för 
kundfokus som beskrevs i teorin. Den första grundregeln för att vara kundfokuserad 
är att kunden kommer med erbjudandet. EVS strävar efter att tillmötesgå kundernas 
behov och att hitta lösningar som skapar ett mervärde för privatpersoner och företag. 
Förmågan att hitta nya lösningar är väsentlig för att kunna kalla sig kundfokuserad. 
EVS skulle genom ett ännu tätare samarbete med sina kunder erbjuda nya produkter 
som kan vara komplement till fjärrvärme. Ledningarna ligger ju ändå i marken så 
varför inte utforska nya användningsområden.  
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Nästa grundregel är att kunden får mer makt genom att de lättare kan inhämta den 
information som behövs och deras förhandlingsstyrka blir därmed bättre. Eftersom 
EVS för tillfället befinner sig i en ganska angenäm situation med begränsad 
konkurrens inom fjärrvärmenätet gör det att fjärrvärmekundens makt minskar. 
Detsamma gäller när kunden väl är ansluten till fjärrvärmenätet då byter han eller hon 
inte ut det i första taget.  
 
Grundregel nummer tre innebär att genom förbättrad informationsspridning i 
samhället blir det även lättare för företagen att individualisera erbjudandet. 
Kunskapen om vad varje enskild kund efterfrågar underlättas således av att 
informationen är lättare att nå. Eftersom E.ON Försäljning Sverige fokuserar mycket 
på försäljning av el så försvåras arbetet med att tillgodose varje enskild kunds behov. 
Men i takt med att samarbetet inom och mellan värmeteamen förbättras kommer 
denna utmaning att underlättas. Individualiseringen av erbjudandet försvåras även av 
att mycket av kundkontakten sköts av outsourcade bolag. Om EVS istället tagit hand 
om all kundkontakt själva hade informationen från kunderna lättare nått bolaget. 
Samtidigt hade den goodwill som skapas vid besök ute hos kunden tillfallit EVS 
istället för det outsourcade bolaget. 
 
Nära kundkontakt anses underlätta önskan att erbjuda kunderna lösningar som är 
individualiserade. Beslutet att centralisera kundtjänst är därmed inget lyckat projekt. 
Kunderna upplever att de inte får den service som de fick tidigare och detta utmynnar 
i att många kunder blir missnöjda när de inte får den hjälp som önskas. Lösningen på 
detta problem är att decentralisera kundtjänst så att de har god inblick i verksamheten. 
 
Den fjärde grundregeln är att kundrelationen är alla medarbetares ansvar. Insikten om 
att stora delar av medarbetarna på lägre nivåer i framför allt den storskaliga 
verksamheten har svårt att se helheten över de processer som drivs är 
anmärkningsvärd. Hur ska dessa medarbetare kunna förmedla en god bild till 
kunderna när de inte har den inblick i verksamheten som krävs. De anser att det 
räcker med att sköta sin dagliga syssla istället för att se sin roll som ett led i att 
tillgodose kundernas behov. Citatet: ”Jag behöver inte tänka kund eftersom jag bara 
håller på med produktionen” belyser detta. Gällande kundfokus bland tjänstemännen 
är den betydligt bättre i den småskaliga verksamheten än i det storskaliga. 
Anledningen till detta ses i att tjänstemännen i den småskaliga verksamheten i många 
fall har haft tidigare kundkontakt och därmed har god inblick i vad kunderna 
efterfrågar. 
 
För att alla ska bli bättre på kundfokus krävs det att projekten samordnas så att EVS 
klarar av att leverera det som säljs. Tron på att EVS ska lyckas höja värdet på NKI 
utan att kunna leverera det som lovas är förbluffande. Det tyder på alldeles för dålig 
inblick i verksamheten från dem som sätter upp NKI-målen och att sedan föreställa 
sig att NKI ska gå upp är förvånande. Med andra ord: NKI förbättras inte över en natt 
och det förbättras definitivt inte genom att inte kunna leverera det som utlovas. Det 
finns ett antal förslag som EVS måste bearbeta inom området kundfokus. Det gäller 
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till exempel att jobba mera aktivt med kunderna för att de ska känna sig väl 
tillfredställda med EVS produkter.  
 
6.6 Mångfald och personalutveckling 
 
6.6.1 Lärande och reflektion 

Med dagens hårda konkurrens och snabba utveckling krävs det att företag ständigt 
utvecklas för att lyckas bli slagkraftiga på marknaden. Reflektion över tidigare 
erfarenheter ger insikter om hur processer kan förbättras i framtiden. Kolbs modell 
kommer att ligga till grund för analysen av EVS sätt att driva företagets utveckling 
framåt. 
 
 
 

 
    Fig. 11.  Figuren illustrerar hur medarbetarna på EVS avviker från Kolbs lärandemodell  
 
Genom att reflektera över utfallet av en händelse, som modellen ovan visar, har första 
steget mot lärande tagits. Reflektion om vad som kan göras bättre leder till att 
kunskapen utvecklas. Många medarbetare inom EVS har jobbat med samma 
arbetsuppgifter under lång tid och de kör på i samma hjulspår, utan att reflektera över 
vad som kan göras bättre. Som det är nu kommer medarbetarna endast till steg två i 
Kolbs lärandemodell, observation och reflektion. Medarbetarna fortsätter ytterst 
sällan in i nästkommande steg som handlar om att ta fram alternativa sätt att jobba 
och sedan testa dessa. Det vill säga att EVS lärandeprocess är uppbyggd av single 
loop learning. Medarbetarna är duktiga på att lösa de problem som uppstår men 
många har inte förmågan att utveckla ett nytt sätt att arbeta för att undvika att 
problemet uppstår igen. Kopplingen till Kolbs modell är tydlig och många 
medarbetare befinner sig i det markerade området i figuren. Cirkeln och därmed 
lärandeprocessen kan därmed inte ses som sluten på grund av att inte majoriteten av 
medarbetarna reflekterar över nya koncept och lösningar som skulle kunna ge EVS 
nya insikter.  Förklaringen till detta ges av att det inte finns tid till utformning av 
alternativa lösningar på problem. Uttalanden som ”organisationen är för slimmad” 
och ”det finns inte tid att reflektera över det som görs, det ligger hela tiden något i 
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röret” har yttrats av många medarbetare. Det som krävs för att lösa detta problem är 
inspiration till reflektion och utveckling av verksamheten. En sådan enkel sak som att 
fånga upp de förbättringsförslag som uppstår i verksamheten är en bra början. Som 
det är idag upplever en stor del av de medarbetare som kommer med 
förbättringsförslag att de inte får något gehör för sina idéer. Det finns idag inte heller 
någon funktion som utvärderar och följer upp varför vissa anledningar går bättre än 
andra. Detta anser författarna tyder på att EVS inte arbetar utefter den teori som Kolb 
beskriver i sin lärandemodell.  
  
6.6.2 Utbildningar 

Vidareutveckling genom utbildning är ett effektivt sätt att utveckla verksamheten 
förutsatt att utbildningen är kopplad till den dagliga verksamheten. På EVS finns det 
ett stort antal utbildningar att välja på och medarbetarna från lägre chefsnivåer och 
uppåt är mycket nöjda med detta utbud. Utbildningarna upplevs nära kopplade till de 
arbetsuppgifter medarbetaren har dagligdags. Även om tiden ibland känns knapp 
finns det möjlighet att följa utbildningar för dem som vill. Detta är dock inte den 
delade uppfattningen i hela bolaget. 
 
Medarbetarna ute på produktionsanläggningarna upplevs inte vara lika nöjda med 
utbildningssituationen. Detta beror inte på att de tycker kvaliteten på utbildningarna 
är dålig utan för att de inte upplever att de har tid att följa en utbildning. Orsaken till 
detta är att medarbetarens kollegor blir lidande om han eller hon ska utbilda sig 
genom att de måste gå in och sköta det arbete som inte blir gjort. Alternativet är att 
den som vill utbilda sig gör det utanför arbetstid men intresset är inte så stort att det 
uppväger den fritid som offras. En fråga som också väcktes när intervjuerna 
genomfördes var om det finns utbildningar som är relevanta för medarbetarna på 
produktionsanläggningarna. Stundtals fick författarna uppfattningen att de 
utbildningar som erbjuds företrädesvis riktar sig mot anställda på tjänstemannanivå 
och ledarnivå. 
 
6.6.3 Feedback 

Kunskapen om hur organisationer kan jobba med feedback kan ha stor 
hävstångseffekt på den dagliga verksamheten. Den tunga arbetsbördan ska inte hindra 
EVS från att jobba med detta verktyg utan ledaren måste ta sig tid att ge feedback. 
Därigenom visar han eller hon samtidigt hur viktigt det är att ge varandra feedback 
och att det inte är farligt att prata om hur olika situationer upplevs. Förhoppningsvis 
smittar det av sig till övriga organisationen och till slut blir feedback en naturlig del 
av arbetet. 
 
Alla ledare på EVS har inte insikten om vilken effekt rätt feedback kan ha. 
Utvecklingssamtal genomförs en gång per år men feedback på djupare nivå 
förekommer sparsamt för att inte säga överhuvudtaget. Utvecklingssamtalen 
fokuserar på att tala om hur medarbetaren presterat det senaste året utifrån 
måluppfyllelse. Problemet är att målen nästan uteslutande är av ekonomisk eller 
teknisk karaktär. Utfallet blir att fokus läggs på hur väl dessa siffror uppnås istället för 
att fokusera på hur medarbetaren kan utveckla sitt sätt att arbeta. Visst är det så att på 
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kort sikt betyder måluppfyllelsen av de tekniska eller ekonomiska talen skillnaden 
mellan uppnådd bonus eller inte. På längre sikt skulle däremot företaget som helhet 
vinna på att lyckas utveckla de medarbetare som finns i organisationen på ett djupare 
plan. 
 
6.7 Resultatorientering 
 
6.7.1 Mål 

För att mål ska vara motiverande att jobba mot krävs det att de är tydliga och 
konkreta. De personliga målen som sätts i EVS är uppskattade eftersom de är både 
tydliga och konkreta. Anledningen till det, är att de tas fram genom dialog mellan den 
närmaste chefen och medarbetaren själv. Det blir därmed möjligt att utarbeta mål som 
är kopplade till den underställdes uppgifter. Dessa mål är bra i linje med den dagliga 
verksamheten men de är inte lika tydligt kopplade till den övergripande strategin. 
Orsaken till detta är att den övergripande strategin är ganska otydlig för de flesta 
medarbetare på lägre nivåer. 
 
De gemensamma mål som sätts för verksamheten är mindre tydliga eftersom det inte 
sker någon interaktion med verksamheten vid utarbetandet av dessa. Ofta är de även 
lite väl ambitiösa vilket leder till att för många projekt sätts igång och organisationen 
orkar därför inte slutföra allt.  
 
Gällande värmeteamens mål finns det ingen gemensam målbild och det påverkar 
deras resultat negativt. EFS fokuserar på att sälja och EVS fokuserar på att ansluta 
nya kunder. Utan fungerande samordning blir inte utfallet speciellt bra. Kunderna blir 
missnöjda eftersom de blivit lovade en anslutning av EFS utan att de fått det verifierat 
av EVS som inte klarar av att leverera det som lovats. En förklaring till att 
värmeteamen inte lyckas enas om ett gemensamt mål kan vara att det i vissa fall är 
skillnader i indelningen av regioner. Detta tillsammans med att EFS delvis auktoritära 
ledarstil gör att det är ganska svårt att enas om ett gemensamt mål.  
 
De mål som sätts upp vare sig de är personliga eller gemensamma, kommuniceras 
samtidigt ut vad det är som är viktigt för ledningen. Alternativet till att sätta 
personliga mål är att sätta gruppmål och då är det inte individens prestation som 
prioriteras utan teamets. Fördelen med detta sätt att formulera mål är att teamen 
tvingas samarbeta för att nå målet. Börjar ledningen bygga in en kultur för samarbete 
på detta sätt är det lättare att få medarbetarna att utöka samarbetet så att det innefattar 
även andra team.  
 
6.7.2 Avkastningskrav 

Många medarbetare anser att Return On Capital Employed (ROCE) är för högt satt i 
organisationen. Tidsperioden som mätningarna görs över upplevs också vara för kort. 
Risken med detta är att ledarna på lägre nivåer påverkas av det kortsiktiga tänkandet 
och fokuserar på att generera pengar på kort sikt vilket medför att de undviker 
långsiktiga investeringar. Detta kan medföra att till exempel underhåll, förbättrande 
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av processer och långsiktig marknadspositionering inte får det investeringskapital 
som behövs för att generera långsiktigt gynnsamma kassaflöden. 
 
Den tidshorisont mätningarna baseras på löper ofta över en månad och deadline för 
rapporten ligger så nära inpå månadsskiftet att månadens sista dagars siffror 
konstrueras. Med vetskap om detta tycker författarna naturligtvis att rapporteringen är 
felaktigt utformad. Även det faktum att medarbetarna i organisationen tvingas 
prioritera mellan att rapportera och sköta sina dagliga sysslor får de att reagera. Det 
mest naturliga borde givetvis vara att viljan att rapportera finns inbyggd hos 
medarbetarna. Så hade kanske också varit fallet om de som begär in rapporterna 
förklarat syftet med rapporten innan den skickades ut i verksamheten. 
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7 Slutsatser och rekommendationer 

Här redovisas slutsatserna som gjorts utifrån kartläggningen av EVS 
organisationkultur. Rekommendationer ges gällande sånt som anses vara bristande i 
EVS organisationskultur.    
 
7.1 Huvudområden 
Efter att ha analyserat de olika värderingar och beteenden som förekommer på EVS 
har ett mönster kunnat urskiljas i organisationskulturen. I detta mönster har 
författarna identifierat tre huvudområden som brister i EVS organisationskultur. 
Dessa presenteras nedan och utöver det kommer även ett antal förbättringsförslag att 
presenteras. 
 

1. Delaktighet 
2. Förståelse 
3. Reflektion 

 
Bristande delaktighet i organisationen leder till att det inte finns förståelse för 
organisationens handlande. Eftersom inte förståelsen finns kan medarbetarna inte 
heller reflektera över de aktiviteter som genomförs. 
 
7.1.1 Delaktighet 

De största bristerna gällande delaktighet är att ledarna är för operativa och därmed 
inte har tid att leda sin verksamhet. Ledarskapet blir därför lidande eftersom ledaren 
prioriterar sitt operativa arbete. Ledarna är stora kulturbärare men det faktum att 
ledarna upplevs som osynliga i organisationen möjliggör inte att den 
organisationskultur som eftersträvas kan spridas i organisationen.  
 
När ledning tillsammans med stödfunktioner arbetar fram projekt är det bristande 
dialog med övrig verksamhet. Projekten blir därmed dåligt anpassade till 
organisationen och medarbetarna har svårt att acceptera dem. Det är också en 
bidragande orsak till att medarbetarna har en känsla av att allt styrs ifrån Malmö. 

 
Rekommendationer 
• Involvera verksamheten genom dialog vid framtagningen av projekt  
• Ledarna skulle genom att bli mer synliga lättare kunna sprida den önskade 
kulturen.  

• Kravet på ledarna måste specificeras så att det tydliggörs vad ledarskapet på 
EVS innebär 

• Medarbetarna måste få större ekonomiskt ansvar och mandat att handla utefter 
det 

• Inför en projektsamordnare som prioriterar projekt  
• Placera ut stödfunktionerna i den operativa verksamheten  
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7.1.2 Förståelse 

Ett stort problem gällande förståelse är att allt för många medarbetare har en tendens 
att bara se sin egen arbetsprocess utan att förstå vilken kontext de befinner sig i. 
Fokus ligger därmed inte alltid på vad som är bäst för organisationen som helhet utan 
till medarbetarens och enhetens bästa. Det är en orsak till varför EVS brister i 
kundfokus genom att medarbetarna inte har tillräcklig förståelse för hur de skapar 
mervärde för kunderna. 
  
En stor brist är att det inte finns något helhetsperspektiv på vad det är organisationen 
jobbar emot. Det vill säga den strategiska kartan är alldeles för otydlig för att kunna 
samordna och prioritera projekten. Den dåliga samordningen av projekten gör att det 
inte finns någon förståelse för exempelvis vilken inverkan centralisering av 
funktioner har på verksamheten. Många medarbetare upplever dessutom att 
projektens mål och syfte är otydliga vilket även resulterar i många omotiverade 
möten. Den bristande kommunikationen är även ett tecken på att ledningen inte har 
förståelse för vilken information som är relevant för organisationen.  
  
Rekommendationer 
• Genomför en noggrann utvärdering av projekten innan de sätts igång samt 
fastställ ett tydligt mål och syfte 

• Förbättra informationsspridningen genom att prioritera och skicka ut den 
information som är relevant, anpassa intranätet till respektive region 

• Förtydliga ansvarsområdena för att undvika missförstånd och onödiga 
konflikter inom organisationen 

• Anställ personal med rätt socialiseringsprofil, inför kriterier vid 
nyrekryteringar 

• Inför arbetsrotation för att öka förståelsen för olika enheter 
• Genomför en kartläggning av alla möten som hålls 

 
7.1.3 Reflektion 

En konsekvens av otillräcklig förståelse är att reflektion av verksamhetens 
handlanden och utfall saknas. Verksamheten förbättras därigenom inte utan begår 
samma misstag gång på gång. Detta medverkar också till att nytänkandet blir lidande, 
organisationen har därför en tendens att göra som de alltid gjort. Eftersom 
medarbetarna inte anser sig ha tid till reflektion hinner de inte heller dokumentera 
utfallet av handlanden. Detta får även stor inverkan på kunskapsöverföringen genom 
att det försvårar möjligheten till att överföra kunskap som finns och skapas i 
verksamheten.  
 
Rekommendationer 
• Projekten som drivs måste följas upp och lärdomar dokumenteras. 
Dokumenten måste sedan hållas tillgängliga för hela verksamheten 

• Införa tydliga rutiner och föreskrifter för att främja nytänkande 
• Inför en funktion som ansvarar för uppföljning och utvärdering av projekt 
• Utforma rutiner för att ge varandra konstruktiv feedback 
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Rekommendationer 
• Alla medarbetare på EVS måste reflektera över sitt arbetssätt 

 
7.2 Storskaligt vs småskaligt  
Eftersom det noterats stora skillnader mellan småskalig och storskalig verksamhet 
finns det anledning att reflektera över i vilken omfattning organisationskulturen ska 
likriktas. Den småskaliga verksamheten måste tillåtas att behålla sitt entreprenörskap 
och därmed ha större flexibilitet i sitt handlande.  
 
I den storskaliga verksamheten har likheter noterats mellan de olika regionerna. De 
har dock inte alls samma behov att präglas av entreprenörsanda och flexibilitet. 
Acceptera alltså att det finns funktionella subkulturer mellan småskalig och storskalig 
verksamhet eftersom enheternas sätt att arbeta skiljer sig i stor utsträckning. Men för 
att skapa skalfördelar är det avgörande att de samarbetar och innehar samma 
värderingar och beteenden. Förutsättningarna för att lyckas grundas i förmågan att 
skapa delaktighet, förståelse och möjlighet till reflektion för de medarbetare som 
påverkas. Med en utökad dialog mellan olika regioner finns det goda chanser att 
skapa en vilja att samarbeta och det är ett första steg i likriktningen av 
organisationskulturen.   
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8 Diskussion 

I det här kapitlet förs en diskussion av upplägget och valet av metod för 
examensarbetet.  
 
Metodiken till examensarbetet valdes utifrån det fenomenologiska angreppssättet. 
Eftersom kultur är ett vagt och omedvetet begrepp så är det svårt att veta om man 
hittar rätt beståndsdelar i en kultur. Det blir därmed svårt att i efterhand utvärdera om 
det fenomenologiska tillvägagångssättet var den mest lämpade metoden för att 
undersöka E.ON Värme Sveriges organisationskultur. Författarna menar dock att 
denna metod var till stor hjälp för att kunna bryta ned all information från 
intervjuerna i olika beståndsdelar och sedan kunna se sammanhängande mönster 
mellan de olika regionerna.  
 
Vad som hade ökat validiteten i undersökning skulle ha varit att ha ett annat upplägg 
på projektet. På det sätt projektet var upplagt så hade EVS ledning inte diskuterat och 
bestämt vad värderingarna och beteenden betydde för dem. Författarnas åsikt var 
redan från början av projektet att det hade varit lämpligare ifall EVS ledning först 
hade enats om vad värderingarna och beteendena betydde för dem. Om detta hade 
gjorts hade det blivit lättare att undersöka dessa och göra en jämförelseanalys av hur 
det ser ut idag gentemot vad EVS strävar efter att uppnå. Det hade också ökat 
validiteten på undersökningen genom att författarna hade fått en tydligare bild av 
vilka områden EVS ledning ville fokusera på.  
 
Författarna anser dock att de har lyckats återge hur organisationskulturen ser ut i EVS 
baserat på E.ONs värderingar och beteende. Det upplevdes dock som det ställdes 
höga krav på författarna vid intervjuerna på grund av att de var tvungna att vara 
mycket lyhörda och observanta på respondenternas utsagor. Det är också som sagt 
svårt att veta om författarna verkligen fick fram en sann bild av EVS 
organisationskultur. 
 
Författarna upplever att EVS inte hade ett tydligt mål och syfte med projektet från 
början. Författarna ställer sig frågande till om det är ett exempel på ett projekt som 
stressats fram vilket ledde till att det krävdes mycket extraarbete för författarna att 
sätta sig in i vad EVS egentligen ville ha ut av projektet. Det medförde även att 
riktlinjerna ändrades ett antal gånger innan en slutgiltig handlingsplan kunde 
fastställas. Det påvisar hur viktigt det är att arbeta efter devisen ”failing to plan is 
planning to fail”. Kartläggningen av organisationskulturen påbörjades därmed inte 
förrän författarna hade enats om ett tydligt mål och syfte med projektet vilket var av 
direkt avgörande betydelse för projektets utfall.   
 
Detta examensarbete resulterade i en heldagsworkshop där ledningen för EVS och 
vissa utvalda medarbetare samlades för att diskutera det som framkommit i rapporten. 
Det upplevdes som det fanns ett behov att diskutera vilken organisationskultur de vill 
skapa. Författarna liksom EVS är fullt medvetna om att organisationskulturen inte är 
något som ändras över en natt, utan det krävs långsiktigt arbete för att nå dit man vill. 
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EVS tyckte att detta projekt var en bra start på deras resa för lyckas skapa en 
vinnande organisationskultur. Författarna tycker att det har varit mycket stimulerande 
att projektet har väckt stort intresse från hela organisationen. Författarna menar 
samstämmigt att det har varit mycket intressant och lärorikt och få en så omfattande 
inblick i en organisationskultur.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Värderingar  och beteenden 

Våra värderingar 
Integritet. Vi agerar ärligt, ansvarsfullt och lagenligt i allt vi gör. Vi uppfyller våra åtaganden och tar 
personligt ansvar för våra handlingar. 
 
Öppenhet. Vi är öppna för nya idéer och förändringar. Vi är öppna och raka mot varandra, delar med oss av 
vår kunskap och vår erfarenhet. 
 
Förtroende och ömsesidig respekt. Vi behandlar alla rättvist och med respekt. Vi litar på våra medarbetare 
och uppträder alltid på ett förtroendeingivande sätt. 
 
Mod. Vi har mod att handla i enlighet med vår övertygelse. Vi sätter de gemensamma värderingarna högre än 
egenintresset. Vi gör och säger det vi tycker är rätt och deltar på ett konstruktivt sätt i alla diskussioner. 
 
Samhällsansvar. Vi har ett ansvar mot medarbetare, kunder och leverantörer, miljön och det samhälle där vi 
lever och arbetar. Vi strävar efter att förbättra livskvaliteten överallt där vi är verksamma och vi vill skapa en 
hälsosam, säker och hållbar miljö. Vi ser till behoven hos nuvarande generation men tar även hänsyn till 
kommande generationer. 

 
Våra beteenden 
Kundfokus. Vi strävar efter att tillmötesgå våra kunders behov och att hitta lösningar som skapar ett mervärde 
för privatpersoner och företag. Vårt kundfokus spelar en framträdande roll i våra affärsprocesser och 
affärssystem samt i struktur och tillvägagångssätt i vår organisation. Vi strävar efter långsiktiga relationer med 
våra leverantörer som skapar mervärde för båda parter. Våra leverantörer har stor betydelse för servicen till 
våra kunder. 
 
Resultatorientering. Vi fokuserar våra strategier på de marknader där vi är verksamma.  Vi eftersträvar 
lönsam tillväxt för att nå långsiktig framgång. Vi sätter upp ambitiösa resultatmål för att skapa hög avkastning 
för alla dem som ger oss förtroendet att förvalta deras kapital. Vi söker ständigt bästa tänkbara lösningar. Vi är 
pålitliga och resultatinriktade. Vi arbetar utifrån ett långsiktigt perspektiv och fokuserar lika mycket på 
framtiden som på nuläget. Vi arbetar engagerat för att förverkliga vår vision och affärsidé. 
 
Förändringsvilja. Vi slår oss inte till ro med det vi uppnått. Vi blickar mot framtiden och de möjligheter den 
erbjuder. Vi verkar för konstruktiva förändringar och agerar positivt när sådana förändringar sker. Innovation 
är nyckel till förbättringar och vi söker ständigt nya vägar för att bli bättre på det vi gör. Vi värdesätter 
kreativitet och försöker skapa lösningar innan problemen uppstår. 
 
Samarbete. Vi uppnår mer genom att samarbeta. Vi uppskatta andras kunskap och samarbete. Vi litar på 
andras goda avsikter. Gruppens motto är ”en framgång för alla är en framgång för en av oss”. Bra samarbete 
kräver aktivt deltagande från varje enskild individ, beredskap att ställa våra kunskaper och vår yrkesskicklighet 
till förfogande och förståelse för hur vårt agerande kan påverka andra. 
 
Ledarskap. Vi lyckas bäst när vi har ett starkt, kompetent ledarskap i hela företaget. Alla ledare arbetar i 
enlighet med företagets övergripande strategier och intressen. Vi vill förbättra vårt ledarskap och belöna 
effektiva ledare. Våra ledare inspirerar våra team till goda prestationer genom motivation, handledning, 
coachning och kreativitet. De ser och belönar goda kunskaper, hög kompetens och bra resultat. Alla ledare 
förväntas agera som föredömen för våra värderingar och beteenden. 
 
Mångfald och personalutveckling. Våra medarbetare är vår största tillgång. Vi är verksamma i en värld med 
stor mångfald, och vi vill återspegla mångfald och öppenhet i det sätt vi åtar oss våra uppgifter. Vårt företag 
och våra medarbetare gynnas av att möta olika perspektiv och metoder. Vi vill ha jämställdhet men välkomnar 
olikheter. Vi investerar i våra medarbetare genom individuell målinriktad kompetensutveckling för att 
medarbetare ska öka sin potential.  
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Bilaga 2 – Teman 
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Bilaga 3 – Intervjufrågor  

Inledning 
Vilka är vi? 
Bakgrund och avsikt med intervjun 
Tidsram för intervjun 
Konfidentiellt 
Användning av data 
Användning av bandspelare 
 
Organisationens historia 
 

1. Hur länge har du varit anställd och vad har du för arbetsuppgifter?  
 
Relation till EVS ledning 
 

2. Hur är förhållandet mellan anställda och ledningen i EVS?  
(Konflikt/harmoni, förhållande till auktoriteter, lyhördhet, statusskillnader) 

 
3. Känner du att du har fått en klar bild och god förståelse från ledningen 

gällande vilka mål och vilken vision företaget jobbar mot? 
Hur har detta kommunicerats ut? 

 
4. Anser du att ledningen tar sitt ansvar gällande planering, uppföljning och 

utvärdering? 
 

5. Hur jobbar ledningen med att öka motivationen bland anställda? 
 

6. Vilka värderingar anser du att ledningen lägger störst vikt vid i den här 
organisationen?  
Hur kommer detta till utryck? 
I vilken grad förekommer dessa värderingar även längre ner i organisationen? 

 
Samarbete 
 

7. Hur ser du på arbetet med andra avdelningar, enheter och regioner? 
 

8. På vilket sätt utnyttjas den kunskap som finns i andra delar av 
organisationen (avd. enhet, org.)? 

 
9. Hur är din syn på de andra regionernas arbete?  

Vad skiljer sig med ert sätt att arbeta? 
 

10. Anser du att vissa avdelningar eller regioner ”sticker ut”?  
Finns det regioner med bristande samarbetsförmåga? 
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11. Hur är din syn på samarbetet inom värmeteamet, det vill säga 
marknad/produktion? 
I vilken utsträckning utbyter man erfarenheter med andra medlemmar av 
värmeteamet? 
Vad fungerar bra, vad finns det för problem, orsaker? 

 
12. Kan du beskriva möteskulturen inom EVS? 

Finns det anledning att ha fler möten i organisationen? 
Är syftet med de möten som hålls tydligt? 

 
13. På vilket sätt känner du att de möten som hålls bidrar med något positivt 

för EVS? 
  

14. Kommer folk väl förberedda och följs agendan? 
 

15. Vad kan ni göra för att effektivisera de möten som hålls 
 
 Relation till närmsta chef 
 

16. Hur upplever du det ledarskap som bedrivs av din närmsta chef? 
Främjas delaktighet i beslutsprocessen? Hur är det med övriga chefer? 

  
17. Skulle du vilja vara mer delaktig i de beslut som fattas? 

 
18. På vilket sätt sker kommunikationen i organisationen mellan över- och 

underordnade? 
Dialog, direktiv, öppenhet osv. 

 
Resultatorientering 
 

19. Vad tycker du om de mål som sätts i organisationen? 
Personliga och övergripande? 

20. Anser du att ni sätter realistiska mål? 
 

21. Vet du hur dina mål mäts och utvärderas? (är målen tydliga nog) 
 

22. Känner du press att leverera kortsiktigt och därmed undviker att göra 
investeringar som skulle kunna vara långsiktigt lönsamma? 

 
23. Vad händer om du inte når upp till de mål som är satta? 

Finns det utrymme att göra misstag? 
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Kundfokus 
 

24. På vilket sätt känner du att din arbetsuppgift skapar mervärde för 
kunderna? 
Förståelse för hela processen, vad är det egentligen ni arbetar för? 

 
25. Anser du att alla har förståelse för hela produktionsprocessen? 

Jobbar ni mot samma mål, blir du väl bemött, tillgodoses dina behov? 
 
26. Finns det vissa delar av verksamheten som är mer kundfokuserade än 

andra? 
Vad kan detta bero på? 

 
Förändringsvilja 
 

27. Hur upplevs den allmänna inställningen till förändringar? 
 

28. Beskriv ett bra förändringsprojekt du varit med om? 
Vad karaktäriserade det? 
 

29. Främjas förändringar i företaget? 
 

30. Vad innebär det att vara handlingskraftig för dig? 
 

31. Anser du att det finns en tendens till att medarbetare väntar sig att andra 
ska lösa deras problem istället för att ta tag i dem själva? (man/dom 
syndromet) 

 
Mångfald och personalutveckling 
  

32. På vilket sätt har du möjlighet att styra din personliga utveckling? Genom 
utbildning, nya uppgifter etc.  
Främjas viljan att klättra i organisationen? 

 
 

33. Hur går man tillväga för att ge varandra konstruktiv feedback? 
Planeras tillfällen för feedback eller sker den spontant? 
Är den feedback som ges konstruktiv? Finns det utrymme för att diskutera 

feedbacken? 
 

34. Vad är EVS viktigaste resurs?  
 
 

35. Vad är det som gör att du jobbar på värmebolaget? 
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36. Nämn tre saker du skulle vilja förändra i organisationen? 
 

37. Hur ser du på framtiden och vad tror du behöver förändras för att 
tillgodose morgondagens behov? 

 
 

38. Hur jobbar ni med miljöfrågor för att bli ett föredöme? 
Föredöme gällande miljöaspekter eller följer EVS bara de lagstadgade kraven 

 
 

39. Finns det annat som du tycker att vi bör veta om organisationen eller 
sådant som vi har pratat om som vill utveckla ytterligare? 
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Bilaga 4 – Exempel på sammanställning
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