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SAMMANDRAG 

Till följd av kommunikationsteknologins omfattande utveckling har arbetssituationen på 

många platser förändrats. Medarbetare i organisationer har idag nya kommunikationskanaler 

att ta hänsyn till, och att prioritera blir således en mer komplex aktivitet. Denna studie ämnar 

undersöka hur prioriteringar görs av medarbetare i olika enheter, samt hur strukturella och 

kulturella system påverkar medarbetarnas syn på prioriteringar och tid. För att besvara 

frågeställningarna bedömdes det mest lämpligt att tillämpa en kvalitativ forskningsmetod. 

Valet föll på att göra en fallstudie av storbanken Nordea, där vi genom semistrukturerade 

intervjuer samlade in information om prioriteringar och tid från två representanter från en av 

Nordeas operativa enheter och två representanter från exekutiva enheter. Resultaten som 

uppbringades ställdes i relation till befintlig teori rörande just struktur, kultur och samspelet 

mellan dessa inom organisationer. Studien visade att både kulturella och strukturella 

fenomen har betydelse när det kommer till hur medarbetare inom olika intra-organisatoriska 

enheter gör prioriteringar och ser på fenomenet tid. 
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“There is probably no more important category for cultural analysis than the 

study of how time is conceived and used in a group or organization.” 
- Edgar Schein, 2010  
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1. INLEDNING 

 
I det inledande kapitlet kommer bakgrunden till studien att presenteras. Läsaren får 

förståelse för den nya, alltmer komplexa situation många medarbetare ställs inför i dagens 

företag, vikten av att därför kunna prioritera, men också att tidskonceptet i grunden är 

komplicerat och kan kopplas till grundläggande antaganden som individen inte är medveten 

om.  

 

1.1 PROBLEMBAKGRUND 

I takt med den omfattande teknologiska utvecklingens framfart, har situationen på många 

arbetsplatser förändrats drastiskt. Å ena sidan har utvecklingen bidragit till att 

kommunikationen inom företagen underlättats avsevärt - avancerad mobiltelefoni och 

möjligheten att skicka e-mail har skapat en plattform för kommunikation och interaktion 

bortom både tid och rum. Detta har på många sätt förenklat och effektiviserat vardagen för 

många företag världen över. Å andra sidan har det växande användandet av 

kommunikationsteknologi på arbetsplatsen också medfört vissa nackdelar. Man har 

exempelvis kunnat se att avbrotten tilltagit i antal och att mycket tid går till spillo på långa 

email-konversationer, otaliga konferenssamtal och ineffektiva interna möten där tiden 

istället hade kunnat ägnas åt att bygga kundrelationer eller utveckla nya idéer (Mankins, 

2014, s. 75). I takt med att kostnaden för kommunikation mellan individer eller mellan 

individer och grupper har minskat, har antalet interaktioner ökat kraftigt. I dag är det inte 

ovanligt att chefer får uppemot 200 mail om dagen, vilket motsvarar cirka 30 000 mail om 

året. Om utvecklingen fortsätter i samma riktning kommer de snart att behöva avvara mer än 

en dag i veckan enbart för att administrera den elektroniska kommunikationen (Mankins, 

2014, s. 76). Att de nya kommunikationskanalerna tar allt mer tid i anspråk verkar således 

stå klart, men det har också bidragit till att medarbetarna inom många företag idag ställs 

inför en mer komplex situation på arbetsplatsen, med fler valmöjligheter och potentiella 

avbrottsmoment. Detta öppnar upp för frågan hur företag och individer egentligen ser på och 

arbetar med tid?  
 

Att tid är en bristande resurs och att hänsyn till tid redan tas implicit inom organisationer är 

inget nytt - många företag använder sig av ekonomistyrningssystem som på något vis 

innefattar tid, så som planering av möten, deadlines som ett sätt att sätta mål, eller 
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delegering av arbetsuppgifter till olika medarbetare. Budgetering är exempelvis en process 

som mynnar ut i fastställandet av hur ekonomiska resurser ska allokeras över en viss 

tidsperiod (Jönsson, 2014) medan informationssystem kan användas för att kontrollera och 

övervaka framsteg över tid (Argyris, 1977; Davenport, 1998). Det har även uppkommit en 

hel del metoder grundade i managementforskning för att hjälpa individer och företag 

förvalta sin tid – allt från Paretoprincipen, som hävdar att 20 % av orsakerna står för 80 % 

av verkan och att man därför ska fokusera på “de vitala få” (Bunkley, 2008) till ”eat that 

frog”, ett koncept som innebär att man tar tag i den största bördan först, eftersom det 

kommer göra det enklare att fortsätta med mindre uppgifter som man annars också skjuter på 

(Tracy, 2007). 
 

Men det kan även löna sig att ta hänsyn till tid mer explicit – ett tydligt exempel illustreras 

av Kaplan (2007, s. 91). Exemplet handlar om en VD i ett medelstort tillverkningsbolag som 

arbetade 70-timmarsveckor och upplevde stress över att varken räcka till för kollegor, 

kunder eller sin familj. Efter att VD:n under en veckas tid fört anteckningar kring hur han 

spenderade sin tid framkom det att han ägnade otaliga timmar åt att attestera betalningar, 

ibland på så små belopp som 500 dollar, trots att företaget hade en försäljning som uppgick 

till 500 miljoner dollar. Genom att delegera bort godkännandet av alla utgifter under 25 000 

dollar lyckades han frigöra 15 timmar per vecka. 
 

Det kan alltså finnas en poäng med att studera tid på detaljnivå, eftersom det visat sig att 

människor inte alltid är medvetna om vad de faktiskt gör under sina arbetsdagar. Denna 

omedvetenhet har diskuterats av Schein (2010, s. 125), som hävdar att människor har 

omedvetna antaganden rörande tid, och detta är centralt för hur grupper (och således 

organisationer) fungerar. Dessa antaganden är så pass centrala att om de av någon anledning 

skulle skilja sig åt mellan individer, uppstår typiskt sett stora kommunikations-och 

relationsproblem. För att illustrera de potentiella skillnader och missförstånd som kan uppstå 

på en arbetsplats till följd av detta, exemplifierar Schein (2010, s. 131) en situation med en 

försäljare och en produktutvecklare på samma företag. Försäljaren kommer överens med 

utvecklaren om att få tillgång till en ny produkt “snart”, men de två inte är medvetna om att 

“snart” har olika betydelse för dem. Att de har olika uppfattning om vad “snart” innebär är 

ett resultat av olika antaganden om tid. Det faktum att deras antaganden om tid skiljer sig åt 

skulle kunna härröra från att de är verksamma i olika avdelningar och därmed har olika sätt 

att arbeta på, samt olika uppfattningar om vad som bör prioriteras och när. Eftersom det 



 7 

finns indikationer på att olika intra-organisatoriska grupper eller enheter kan ha olika 

grundläggande antaganden om tid och att det kan ge upphov till viss problematik, finns 

relevans i att undersöka detta närmare. Detta för att kunna klargöra vad som kan leda till 

eventuella missförstånd, men även för att i förlängningen kunna “ta kontroll” över tid i 

egenskap av att vara en bristande resurs och för att förstå hur tid kan allokeras så effektivt 

som möjligt.  
 

1.2 SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGA 

Att studera hur medarbetare uppfattar och förvaltar tid samt gör dagliga prioriterar är liksom 

tidigare indikerat högst relevant för att få förståelse för hur man kan arbeta aktivt med 

tidsförvaltning inom organisationer. Med studien hoppas vi kunna lämna ett bidrag till 

kunskapsfältet kring detta genom att besvara följande frågeställningar: 
 

1. Vad ligger bakom de dagliga prioriteringar som görs av medarbetare inom olika 

enheter i en organisation? 

2. Har relationen mellan kultur och struktur någon inverkan på hur medarbetare 

förvaltar och prioriterar sin tid i de olika enheterna? 
 

Syftet med denna undersökning är att få insikt i hur medarbetare inom olika organisatoriska 

enheter gör prioriteringar samt hur kulturella och strukturella system påverkar dessa 

prioriteringar. Vi har valt att jämföra två intra-organisatoriska enheter - en exekutiv och en 

operativ - på en svensk storbank, just av den tidigare nämnda anledningen att uppfattningen 

av tid har visats kunna skilja sig (och därför leda till missförstånd) mellan medarbetare som 

tillhör olika grupperingar inom ett och samma företag. Vår förhoppning är att denna 

jämförelse ska bidra med ökad insikt i hur prioriteringar görs och tid förvaltas inom olika 

organisatoriska enheter samt föranleda en diskussion kring eventuella likheter och/eller 

skillnader vad gäller förhållningssätt till tid mellan de olika enheterna. 
 

2. TEORETISK BAKGRUND 

 
I följande kapitel presenteras det teoretiska ramverk på vilket vår undersökning vilar. 

Inledningsvis utforskas begreppet kultur; här blir läsaren bekant med olika definitioner, men 

presenteras även för ett ramverk som inkluderar samspelet med individen och socio-struktur. 
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Därefter följer ett avsnitt om strukturell differentiering och tendensen till att olika 

grundläggande antaganden kan uppstå hos individer med olika arbetsuppgifter, rangordning 

eller avdelningar. Tanken är att det teoretiska ramverket skall förse läsaren med den kunskap 

som är nödvändig för att förstå kommande analys och slutsatser. 

 

2.1 KULTUR 

2.1.1 Definition av kultur och företagskultur 

Att studera kultur i organisationer har varit populärt inom managementforskningen sedan 

1980-talet (Morgan, 1998, s. 112). Begreppet kultur är emellertid komplext och det finns 

ingen konsensus kring hur det bör definieras. Olika forskare har presenterat olika förslag på 

definitioner, och Morgan skriver om fenomenet i följande ordalag:“Shared values, shared 

beliefs, shared meanings, shared understanding and shared sense making are all different 

ways of describing culture”. Morgan (1998, s.132)  
 

Nyckeln till att förstå kultur verkar således vara inbäddad i begreppet gemensamt; kultur är 

något som sker, finns och utövas kollektivt. Kultur som kan observeras i olika slags 

organisationer brukar benämnas organisationskultur, och en mer utvecklad definition av 

organisationskultur har myntats av management- och organisationsprofessorn Edgar H. 

Schein: [...] a pattern of shared basic assumptions learned by a group as it solved its 

problems of external adaption and internal integration, which has worked well enough to be 

considered valid and, therefore, to be taught to new members as the correct way to perceive, 

think, and feel in relation to those problems. (Schein, 2010, s. 18) 

 

Schein ringar in organisationskultur genom att indikera att kultur är ytterst fundamentalt och 

djupgående - även till viss del omedvetet hos de som omfattas av kulturen - genom att tala 

om delade grundläggande antaganden (“shared basic assumptions”). Hans definition betonar 

att kultur påverkas av historia (“...which has worked well enough…”) samt att kultur 

överförs genom inlärning. Andra definitioner som kan vara hjälpsamma för att förstå kultur 

specifikt i vinstdrivande organisationer är att se till definitioner som baserats på forskning i 

företag. Enligt Alvesson (2014) kan företagskultur definieras som “de regler, värderingar 

och normer som kännetecknar ett företag eller en annan organisation”. Deal & Kennedy 

(1982) framhåller på ett mer konkret sätt att företagskulturen helt enkelt är “hur saker går 

till här”. Denna studie kommer att anamma en mycket bred syn på företagskultur, som 
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delvis har sin grund i Scheins (2010) definition, men som även inkluderar samspelet med 

individen och socio-struktur. 
 

2.1.2 Relation mellan företagskultur och socio-struktur 

Existerande forskning bjuder ett brett utbud av modeller och teorier kring just 

organisationskultur (Dauber, D., Fink, G. & Yolles, M. 2012, s. 3). Vissa modeller har en 

hög abstraktionsgrad, medan andra är mer komplexa och ämnar illustrera relationen mellan 

kultur och andra organisatoriska komponenter så som exempelvis strategier och struktur. 

Den i särklass mest citerade modellen är enligt Dauber et al. (2012, s. 4) Edgar H. Scheins 

tre nivåer av kultur (three levels of culture). Denna modell skildrar kultur abstraherat till tre 

nivåer; artifakter (artifacts), förstådda värderingar (espoused values) och grundläggande 

antaganden (basic assumptions). I modellen framgår det att Schein önskar särskilja 

observerbara delar av kulturen från de icke observerbara. Till kategorin artefakter hör de 

synligaste delarna av kulturen, exempelvis strukturer och processer, medan grundläggande 

antaganden är den kategori som innehar de mest diffusa och icke observerbara delarna 

(exempelvis känslor, uppfattningar och tankesätt som tas för givna inom organisationen). 

Förstådda värderingar är en slags medlare mellan de andra två nivåerna och utgörs bland 

annat av regler, standarder, strategier och mål. Förutom att visa vad de olika nivåerna av 

kultur innebär illustrerar modellen även att dessa olika nivåer av kultur faktiskt förhåller sig 

till varandra; en icke observerbar variabel kan påverkas av en observerbar variabel, 

exempelvis influeras grundläggande antaganden av förstådda värderingar så som regler, 

standarder och förbud (Dauber et al., 2012, s. 4).  
 

Det finns emellertid svagheter med Scheins (2010) modell. En av dessa är att den inte tar 

hänsyn till hur eventuella externa faktorer påverkar organisationskulturen. Detta har 

påpekats av exempelvis Sagiv och Schwartz (2007) som utvecklat en egen modell där just 

extern påverkan är inkluderad som en faktor som påverkar organisationskultur. Dock bör det 

framhållas att Scheins (2007) modell ändå är essentiell att förstå, då många andra forskares 

teorier (inklusive Sagiv & Schwartz) har sin grund i den. Ytterligare några som utvecklat en 

egen variant på modell över vilka faktorer som samspelar med organisationskultur är Allaire 

& Firsirotu (1984), se Figur 1 nedan.  
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Figur 1: Allaire, Y. & Firsirotu, M.E. 1984, "Theories of Organizational Culture", 

Organization Studies, vol. 5, no. 3, pp. 193-226. Figur 2. 

Denna modell skildrar kultur som något betydligt mer komplext, ett resultat av flera 

samspelande omständigheter. Enligt modellen har en organisation tre sammanhängande 

delar som påverkar varandra på ett eller annat sätt 1) det socio-strukturella systemet 2) det 

kulturella systemet 3) de individuella aktörerna (medarbetarna). Det socio-strukturella 

systemet innefattar bland annat strukturer, processer, strategier och policys medan det 

kulturella systemet bland annat utgörs av myter, värderingar och ideologier. Det kulturella 

systemet har delvis formats av utomstående faktorer som exempelvis kulturen i samhället, 

organisationens historia och andra omständigheter i den externa miljön som är av väsentlig 

betydelse för organisationen. Liksom modellen illustrerar finns även ett dynamiskt samspel 

mellan det kulturella och det socio-strukturella systemet. Detta innebär att det kulturella 

systemet påverkas av hur det socio-strukturella systemet är uppbyggt, och vice versa. De 

olika systemen stödjer varandra ömsesidigt åtminstone när organisationen befinner sig under 

“normala” omständigheter, men när organisationen utsätts för plötsliga eller oförutsedda 

förändringar uppkommer risk för spänningar och krockar mellan de olika systemen. Det kan 

exempelvis handla om förändringar som kräver att man vidtar strukturella åtgärder i 

organisationen, åtgärder som det kulturella systemet kanske inte omedelbart hinner anpassa 

sig till vilket i sin tur kan leda till att tillstånd av dissonans uppstår. (Allaire & Firsirotu, 

1984, s. 215) Detta är således ett exempel på att de strukturella och kulturella systemen är 

högst beroende av varandra. Den tredje och sista komponenten i modellen är de individuella 

aktörerna (medarbetarna), dessa är inte bara passiva mottagare av en i förväg konstruerad 
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verklighet, utan påverkar organisationen i allra högsta grad. Dessa formas av såväl den 

externa som den interna miljön och det är genom dem som organisationens output skapas. 
 

2.2 STRUKTURELL DIFFERENTIERING  
Enligt Bendix (1956) och Melman (1951), citerade av Scott (1975, s. 8) är stora 

organisationer generellt sett strukturellt differentierade. Differentiering definieras av Blau 

(1970, s. 203) som antalet strukturella komponenter som kan särskiljas formellt från andra 

komponenter. Vidare nämner Blau (1970) att det finns olika dimensioner av differentiering - 

differentiering kan exempelvis ske genom arbetsfördelning (positions), indelning i 

rangordningar (ranks) eller indelning i underavdelningar (subunits). Underavdelningar kan i 

sin tur vara indelade i olika sektioner eller enheter. 

 

2.3 DIFFERENTIERING OCH KULTUR 

2.3.1 Olika synsätt på tid 

Generellt kan indelningar i grupper av olika slag enligt Schein (2010) leda till att 

organisationskultur tar olika uttryck över en organisation. Medarbetare kan exempelvis 

komma att utföra uppgifter i olika takt, för att deras respektive arbetsuppgifter kräver olika 

förhållningssätt. För vissa medarbetare krävs det att arbetet utförs steg för steg, något som 

även kallas för sekventiellt arbete. Detta innebär att man ser tiden som linjär, och att den 

således går att dela in i olika kronologiska sekvenser där fokus läggs på olika uppgifter åt 

gången. Andra medarbetare behöver bolla flera uppgifter på samma gång. Detta mer 

parallella synsätt innebär att man snarare ser det totala värdet i det som blir uträttat, och där 

tillvägagångssättet som tidigare nämnt är simultant. Ett samarbete mellan individer med 

olika synsätt kan leda till frustration, missförstånd och tillskrivandet av felaktiga attribut hos 

kollegorna - exempelvis kan en individ som arbetar sekventiellt ha svårt att uppfatta de 

många krav som ställs på en individ som arbetar parallellt med flera uppgifter på samma 

gång. (Schein, 2010) 
 

2.3.2 Olika tidshorisonter 

En individs rangordning i en organisation påverkar en annan aspekt av tid, nämligen 

individens tidshorisont. Ju högre rang, desto längre är tidshorisonten som individen har 
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ansvar över (Jaques, 1982, 1989). I och med detta uppstår olika tidsnormer på olika 

hierarkiska nivåer i organisationer.  
 

2.2.3 Olika subkulturer 

Enligt Schein (2010, s. 55) kan även olika subkulturer uppstå inom en organisation, som ett 

resultat av olika slags grupperingar. Dessa subkulturer formas oftast kring en funktionell 

enhet i organisationen. Det finns tre allmänt vedertagna subkulturer som existerar i varje 

organisation, privat som offentlig, och dessa subkulturer är baserade på gemensamma 

grundläggande antaganden rörande det arbete som utförs. Subkulturerna kan delas upp i den 

operativa subkulturen, ingenjörssubkulturen och den exekutiva subkulturen. Den operativa 

subkulturen består av de som producerar och säljer organisationens produkter eller tjänster. 

Den kan vara svåridentifierad för att den utvecklas lokalt i organisationer och avdelningar av 

operativ karaktär, men gemensamt för denna subkultur generellt är att de operativa 

medarbetarna ser sig själva som den kritiska resursen till en fungerande organisation. De 

operativa medarbetarna ser sig själva som de som får arbetet att flyta på med hjälp av sin 

kunskap, skicklighet, förmåga att lära sig, samt engagemang - men samtidigt är de också 

högst beroende av ledningen för exempelvis lämplig utbildning och support. Men trots 

noggrant specificerade rutiner och regler, är det ändå dessa medarbetare som kommer 

behöva handskas med oförutsägbara osäkerheter. Essentiella faktorer för att arbetet i denna 

kultur skall bli framgångsrikt är höga nivåer av kommunikation, förtroende och teamwork. 

(Schein, 2010) 
 

Ingenjörsubkulturen, å andra sidan, utgörs av den grupp i organisationen som representerar 

det grundläggande designelementet - de skapar och förstår den teknologi som organisationen 

bygger på. De delar antaganden som kan härledas till den gemensamma utbildningen, 

jobberfarenheten och jobbkraven. Målet är att designa ett system som är oberoende av den 

mänskliga faktorn. Den tredje generiska subkulturen, den exekutiva subkulturen, baseras på 

det faktum att toppchefer inom alla organisationer delar liknande miljöer och 

angelägenheter. Deras syn genomsyras av två huvudsakliga antaganden; behovet att 

upprätthålla organisationens finansiella välmående, samt bilden av sig själv som den 

ensamma hjälten. Det är en ständig kamp att överleva finansiellt, och utan överlevnad och 

tillväxt finns det inget att ge tillbaka till ägare eller till samhället. Självbilden baseras även 

den på det faktum att den ekonomiska miljön är potentiellt hotfull och att det egentligen inte 
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går att lita på någon - därför får man förlita sig på sig själv. Det är möjligt, till och med 

sannolikt, att dessa chefers tankemönster och världssyn alltmer kommer skilja sig från de 

operativa medarbetarnas tankemönster och världssyn. Detta eftersom toppcheferna inte 

längre har direkt ansvar för den operativa verksamheten, men snarare för andra chefer med 

liknande tankemönster och världssyn. (Schein, 2010) 

3. METOD 

 
I kapitlet som följer beskriver och motiverar vi vilka ansatser och metoder som använts för 

insamling av data till denna studie. Kapitlet avslutas med en metodkritisk del. 

 

3.1 VAL AV TILLVÄGAGÅNGSÄTT  
För att söka uppnå syftet med undersökningen och besvara våra två frågor bedömde vi det 

lämpligast att genomföra en fallstudie av kvalitativ art. Kvalitativa studier utförs då man 

önskar söka djupare förståelse kring ett visst fenomen eller problem eftersom informatörerna 

ges utrymme att utveckla, resonera och diskutera kring sina svar mer djupgående än vid 

kvantitativa studier (Saunders, Lewis och Thornhill, 2012). Att utgå från en kvalitativ ansats 

bedömdes nödvändigt i vårt fall just med anledning av detta. Vår undersökning är av 

explorativ art, vilket innebär att den har en undersökande karaktär och lämpar sig väl i 

sammanhang där man just önskar djupdyka i ett visst fenomen. Att undersökningen 

sedermera går under benämningen fallstudie finner vi belägg för i relevant metodlitteratur av 

Saunders et. al (2012, s. 179). Enligt dessa författare kännetecknas en fallstudie av att man 

studerar ett visst ämne eller fenomen i dess givna kontext. I vår undersökning utgörs fallet 

av hur samspelet mellan organisationskultur och struktur påverkar medarbetarnas 

förhållningssätt till tid och prioriteringar inom olika intra-organisatoriska enheter på ett 

företag, kontexten kan sägas vara just företaget i sig.  
 

3.2 VAL AV FORSKNINGSSTRATEGI  

3.2.1 Intervjuer 

För att kunna fånga olika nyanser inom våra två frågeställningar valde vi att använda oss av 

semistrukturerade intervjuer, denna metod är vanlig inom den kvalitativa forskningen och 

passar bra i fall där man önskar ge respondenten möjlighet att tala så fritt som möjligt om 

det fenomen som studeras. Frågorna som ställdes till informanterna utformades med 
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utgångspunkt i redan befintliga teorier om organisationskultur. Kultur har operationaliserats 

genom öppna frågor så som “hur upplever du arbetsklimatet på din arbetsplats” eller 

“upplever du att du kan arbeta effektivt på din arbetsplats”. Med stöd av Scheins (2010) lista 

över grundläggande antaganden som existerar i många exekutiva och operativa subkulturer, 

så som “vi beror av att ledningen ger oss lämpliga resurser, träning och support för att kunna 

utföra vårt arbete” (operativa) och synen på människor som medel att nå ett slutresultat 

snarare än slutresultat i sig (exekutiva), har vi även formulerat frågor så som “vad är 

essensen i ditt arbete/vad bidrar du med till organisationen”, “vilken roll/funktion har din 

avdelning/enhet i företaget som helhet” samt “hur frekvent kontakt har du med dina 

underordnade”, för att kunna fånga upp tankar som härleds till den specifika enheten. För att 

få fram hur de olika medarbetarna ser på tid har vi ställt scenario-frågor så som “hur reagerar 

du om någon kommer försent till ett internt möte” (och därpå följdfrågan “varför”) samt 

“hur avgör du vad som är en mer brådskande uppgift och vad som är en mindre brådskande 

uppgift”.  

3.2.2 Det abduktiva arbetssättet 
Det för denna studie tillämpade arbetssättet utgör ett mellanting mellan deduktiv 

(teoriprövande) och induktiv (teorigenererande) forskning och benämns enligt Saunders et. 

al (2012, s. 147) som abduktivt. Den abduktiva arbetsprocessen kännetecknas av att man 

arbetar med teori och datainsamling parallellt. Så såg arbetsprocessen för denna 

undersökning ut. I det inledande skedet genomfördes två informella intervjuer per telefon 

med personer i ledande positioner på två olika företag för att få en bild av hur tidsförvaltning 

kan fungera i praktiken. Under dessa intervjuer framkom indikationer på att 

organisationskulturen skulle ha betydelse för hantering av tid på arbetsplatsen. Denna insikt 

fordrade ytterligare informationssökning kring tid och organisationskultur. Efter införandet 

av kulturaspekten reviderades intervjufrågorna för att bättre passa ihop med den nya 

inriktningen på studien, och en testintervju genomfördes per telefon med en avdelningschef i 

ett stort revisions- och rådgivningsföretag. Liksom de tidigare informella samtalen bidrog 

även denna intervju med användbar information till undersökningen och tog oss vidare i 

processen. Slutligen gjordes fyra intervjuer på det företag som kom att bli vårt studieobjekt, 

Nordea. Samtliga av dessa intervjuer spelades in i syfte att kunna gå tillbaka och lyssna på 

det respondenterna sagt i efterhand. Därtill fördes även anteckningar under 

intervjutillfällena, detta eftersom anteckningar enligt Saunders et. al (2012, s. 394) utgör ett 

bra komplement till inspelningar. I anteckningar har man möjlighet att notera egna tankar 
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och reflektioner som dyker upp under intervjun, samt skriva ned ansiktsuttryck och dylikt 

som inte fångas upp av inspelningen. 
 

3.3 URVAL  
Urvalsprocessen har skett genom fyra relevanta kriterier: 
 

Företaget ska  

• verka inom tjänstesektorn 

• ha medarbetare som använder sig av kommunikationsteknologi under arbetsdagen 

(mobil, email) 

• ha medarbetare som arbetar både individuellt och i team 

• ge oss access till både en exekutiv och operativ enhet 
 

Att vi eftersökte företag i den privata tjänstesektorn motiveras av att denna sektor utgör en 

betydande del av Sveriges BNP - tjänsteproduktionen (i termer av förädlingsvärde) står för 

nära två tredjedelar av den totala produktionen (Ekonomifakta, 2014) - men även för att 

företag som säljer tjänster ofta behöver vara personligen tillgängliga över exempelvis mobil 

och email. “Tjänst” per definition involverar ju en aktivitet eller en händelse som inkluderar 

att en kund interagerar med en medarbetare i ett företag (Edvardson, 2014) och detta sker 

numera inte sällan genom olika slags kommunikationsapparater. Ett företag inom 

tjänstesektorn skulle därför med stor sannolikhet även uppfylla vårt andra kriterium. 

Anledningen till att vi valde att ha med kriterium två är för att prioriteringsprocessen blir 

mer komplex när nya kommunikationsdimensioner uppstår, och medarbetare som har 

tillgång till olika kommunikationskanaler har därmed fler val (eller icke-val) att göra under 

en given arbetsdag.   
 

Motiveringen till vårt tredje kriterium var att vi önskade utesluta arbetssätt som antingen var 

helt individuella eller helt team-baserade. Essensen i studien är nämligen att undersöka 

företag där intern kommunikation är oundviklig, men där vissa medarbetare trots detta 

ibland behöver få egen eller ostörd tid, exempelvis vid färdigställandet av administrativa 

sysslor eller individuella rapporter. Därför var det för vår studie viktigt att granska en 

organisation med såväl individuellt som teambaserat arbete. 
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Det fjärde villkoret sattes upp mot bakgrund av denna undersöknings syfte: att jämföra 

exekutiva och operativa medarbetare. Det var därför högst nödvändigt att få tillgång till 

representanter både från båda grupper, och valet föll på två medarbetare från en enhet med 

typiskt operativt arbete (kundcenter), samt en regionchef och en kontorschef som fick 

representera den exekutiva delen inom Nordea. Trots att de exekutiva medarbetarna inte 

ingår i en specifik egen enhet (de arbetar på kontor där även operativt arbete utförs), 

kommer vi ändå referera till en “exekutiv enhet” eftersom de ingår i olika exekutiva 

grupperingar med liknande arbetsuppgifter och tankesätt. Intervjuerna varierade i längd från 

40 minuter till en timme. Samtliga respondenter är verksamma inom retail banking och 

arbetar uteslutande mot privatkunder, det är således den delen av Nordeas organisation som 

omfattas av denna studie. 
 

Det bör även tilläggas att valet att studera en exekutiv och en operativ enhet inte per 

automatik garanterar att just dessa enheter innehar en eller flera av de grundläggande 

antaganden som presenteras som typiska för exekutiva och operativa subkulturer. 

Grundläggande antaganden är per definition svåra att känna igen, eftersom medarbetare inte 

ens behöver vara medvetna om att de existerar. Vår studie ämnar inte heller bekräfta eller 

dementera om dessa typiska grundläggande antaganden verkligen existerar inom de två 

enheterna vi undersöker - den teoretiska bakgrunden används istället för att förstå de 

potentiella skillnader och likheter som kan tänkas finnas inom ett och samma företag. 
 

3.4 SVÅRIGHETER 

Viktigt att ta i beaktning vid sådana här typer av forskningsarbeten är de svårigheter som 

kan uppkomma med den valda metoden. En vanlig invändning mot exempelvis fallstudier är 

att de inte tillhandahåller tillräckligt med material för att kunna göra trovärdiga 

generaliseringar av resultaten (Yin, 2011). Även om invändningen har relevans och inte bör 

negligeras, så menar Yin (2011, s.10) även att det faktiskt inte är fallstudiens uppgift att 

frambringa generella slutsatser. En fallstudie varken kan eller bör betraktas som ett 

stickprov. Målet med en fallstudie är inte att säkerställa något statistiskt eller generalisera 

resultaten till en given population, utan snarare att utvidga och generalisera teorier (Yin, 

2011, s. 10). Denna studie får således ses som ett steg på vägen i att samla mer information 

kring och utveckla teorier om hur medarbetare ser på tid och prioriteringar samt hur 

kulturella och strukturella system påverkar detta. 
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Vidare går det även att identifiera vissa svårigheter med valet av tillvägagångssätt, det vill 

säga semistrukturerade intervjuer. Två svårigheter som brukar omnämnas frekvent är 

intervjuareffekten och respondenteffekten (Saunders et. al, 2012, s. 381). Intervjuareffekten 

innebär risken att intervjuaren genom tonfall, klädsel, kommentarer och ledande frågor 

påverkar respondenten att svara på ett visst sätt vilket i förlängningen får konsekvenser för 

studiens resultat. Respondenteffekten medför en risk att intervjuobjektet enbart delger delar 

av den information som egentligen skulle vara nödvändig för att kunna dra trovärdiga 

slutsatser kring ett visst fenomen. Informantens medvetna eller omedvetna ovilja att delge 

all information kan grunda sig i att ämnet är känsligt och därmed svårt att prata helt öppet 

om. Kanske väljer informanten enbart att dela med sig av den information som sätter denne 

själv eller organisationen i fördelaktig dager, vilket i sin tur självklart också får 

konsekvenser för resultatet. Risken för snedvridna resultat till följd av intervjuareffekten har 

vi emellertid lyckats minimera genom att vi fick möjlighet att pröva våra frågor i 

testintervjuer som gjordes före intervjuerna med medarbetarna på Nordea. På så vis kunde vi 

revidera frågor som vi märkte var ställda på ett ledande sätt och vi fick möjlighet att öva på 

hålla såväl tonfall som kommentarer så neutrala som möjligt. Risken att respondenteffekten 

ger upphov till förvrängda resultat är svårare att eliminera. För att erhålla så sanningsenliga 

svar som möjligt är det enligt Saunders et al. (2012) viktigt att bygga upp ett förtroende 

mellan intervjuare och respondent. Vi valde därför att genomföra samtliga intervjuer med 

medarbetarna på Nordea under personliga möten på deras kontor då vi var av uppfattningen 

att det är lättare att bygga upp ett förtroende i verkligheten än på telefon. 
 

4. EMPIRI 
 

I följande avsnitt presenteras de resultat som uppbringats från vår empiriska undersökning. 

Dessa kommer att ligga till grund för analys, diskussion och slutsatser som följer senare i 

uppsatsen. Inledningsvis presenteras den bakgrundsinformation om Nordea som 

framkommit under intervjuerna. Därefter har vi valt att kategorisera respondenternas svar 

utifrån vilken typ av enhet de tillhör; exekutiv eller operativ. 
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4.1 NORDEA 

Nordea utgör en plattform för finansiella tjänster och har närmare 30 000 anställda. Deras 

kundbas omfattas av ca 10 miljoner privatkunder och 540 000 företagskunder och 

institutionella kunder. Ur intervjuerna med medarbetarna framgår det att organisationen är 

starkt centraliserad, och vidare framgår det även att organisationen är funktionellt indelad. 

Medarbetarna beskriver organisationen som indelad i olika verksamhetsområden och att viss 

funktionell indelning även skett inom dessa. Arbetssättet varierar beroende på 

verksamhetsområde och hierarkisk nivå, men under intervjuerna framkommer det att man 

sedan en omorganisering som skedde för ett par år sedan försöker arbeta mer och mer 

aktivitetsbaserat. Detta gäller emellertid inte fullt ut inom alla delar av organisationen. 

Information om Nordeas tre grundläggande värderingar; great customer experience, it’s all 

about the people och one Nordea team framkommer också i intervjuerna. Samtliga 

medarbetare vi intervjuat är på ett eller annat sätt införstådda med dessa och anser att de är 

förhållandevis väl införlivade i det dagliga arbetet. En av respondenterna menar att det just 

är det som är häftigt med Nordea, det är ett gigantiskt företag, men dessa tre värderingar är 

ändå något som de flesta har koll på och strävar efter.  
 

4.2 NORDEAS EXEKUTIVA ENHETER 

Den exekutiva delen av organisationen har fått representeras av en regionchef och en 

kontorschef. Huruvida kontorschefens roll i Nordea verkligen bör betraktas som exekutiv 

eller ej kan diskuteras - å ena sidan står det klart att hon innehar en betydligt mer exekutiv 

roll än sina underordnade; hennes arbete består av att ständigt se över kontoret som helhet 

och hon är ytterst ansvarig för alla medarbetare som är stationerade där. Å andra sidan 

sträcker sig hennes ansvarsområde endast över en av många enheter i Nordea - en enhet som 

kontinuerligt arbetar med att dra in kunder, leverera goda resultat och skapa bra 

kundupplevelser. Dessutom tillhör hon inte organisationens högsta ledning. Vi har 

emellertid ändå valt att kategorisera henne som exekutiv då stora delar av hennes arbete 

innefattar fokus på långsiktiga resultat samt ansvar för andra medarbetare. 
 

4.2.1 Det exekutiva arbetssättet 

Gemensamt för såväl regionchefen som kontorschefen är att de båda är ytterst ansvariga för 

en specifik del av Nordea - kontorschefen ansvarar för sitt kontor, medan regionchefen 

ansvarar för de 12 kontor som ingår i dennes region. Att vara ytterst ansvarig för en viss del 
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av organisationen innefattar bland annat att få hela sin del av organisationen att jobba mot 

samma mål. Kontorschefen lyfter fram att det är hennes uppgift att bestämma var fokus skall 

ligga och få sina medarbetare att jobba mot rätt “intjäning”. Regionchefen huvudsakliga 

uppgift är snarlik, i hennes fall handlar det dock om att få de 12 kontor hon är ansvarig för 

att leverera goda resultat och sträva åt samma håll. “Jag har ansvaret för att få alla kontor 

att gå mot samma mål. Om vi på regionnivå kan leverera upp till Sverigenivå, så går 

Sverige bra. Det handlar mycket om att jobba mot rätt kund, hitta nya kunder, och så 

vidare”, säger hon.  
 

Både kontors- och regionchefen uppger att de inte har någon vanlig arbetsdag i den 

bemärkelsen att var dag är den andra lik. Gemensamt för båda är emellertid att stora delar av 

deras tid går åt till möten. Vad de annars spenderar sin tid på under en arbetsdag styrs till 

stor del av medarbetarna. Med chefsrollen följer ett personalansvar och båda cheferna anser 

att det är viktigt att finnas tillgänglig för sina medarbetare om och när de behöver hjälp och 

stöd. Vi frågar om antalet avbrott under en arbetsdag och får till svar att de är många och 

självklart kan vara tidskrävande, kontorschefen säger att det ibland kan ta henne en halv dag 

att svara på ett mail på grund av att hon blir avbruten så många gånger. Samtidigt är de båda 

överens om att det också är något som följer naturligt med chefsrollen och därför något man 

måste acceptera och gilla om man ska passa för uppdraget. Regionchefen betonar hur viktigt 

det är att arbeta efter en “öppen dörr”-policy, kontorschefen framhåller också vikten av att 

vara tillgänglig men säger också att det finns sätt att hantera avbrott på som faktiskt kan 

gynna medarbetarens personliga utveckling. Istället för att servera en färdig lösning kan det 

vara bra att låta medarbetaren själv fundera över en viss fråga eller ett visst ärende och sedan 

diskutera det tillsammans med denne efter någon timme. På så sätt hinner man slutföra det 

man själv håller på med och medarbetaren utvecklas i sin yrkesroll genom att denna får lösa 

ett problem själv.  

 

Det är dock extremt viktigt att vara mjuk i sin framtoning när man ber medarbetaren fundera 

igenom någonting igen på egen hand - annars blir klimatet hårt och ingen kommer tillslut 

våga fråga om någonting, vilket man måste få ibland. “Det går inte att vara effektiv utan att 

hjälpa varandra”, menar kontorschefen. Hjälpsamhet är således något man vill lyfta fram 

som centralt inom organisationen. Att arbeta som ett team och hjälpa snarare än att tävla mot 

varandra är viktigt både inom och mellan de olika kontoren, och såväl region- som 

kontorschefen framhåller att det är så man arbetar. Detta ligger även i linje med en av 
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organisationens grundläggande värderingar; one Nordea team. Kontorschefen vidhåller att 

den omorganisering som Nordea genomgick för ett par år sedan, som bland annat 

innefattade att man övergick till det mer aktivitetsbaserade arbetssättet men som också 

innebar att flera kontor byggdes om till öppna kontorslandskap, främjat utvecklingen av det 

klimat de har idag - ett klimat kännetecknat av hjälpsamhet och teamwork.  
 

4.2.2 Prioriteringar 

Regionchefen menar att prioriteringar och hur de görs är något som kan variera från individ 

till individ. Gemensamt för både region- och kontorschefen vad gäller prioriteringar är 

emellertid att kunden alltid sätts i främsta rummet. Great customer experience är en annan 

av Nordeas grundläggande värderingar och den är viktig att eftersträva. Exakt vad great 

customer experience innebär är upp till varje medarbetare att själv bedöma. För såväl 

regionchefen som kontorschefen kunde det exempelvis innebära korta svarstider på 

inkommande mail. Eftersom kunderna innehar en så pass central roll för verksamhetens 

fortsatta existens skall de behandlas med respekt och få bästa möjliga bemötande. Vidare 

framhäver de båda cheferna att de, liksom tidigare indikerat, mycket högt prioriterar att vara 

närvarande för sina medarbetare. Vad gäller övrigt arbete nämner kontorschefen att det 

framförallt är deadlines som styr hur och vad hon prioriterar.  
 

4.2.3 Uppfattning av tid 

Tid betraktas enligt regionchefen som en knapphet, varför hon medger att det är viktigt att 

hushålla med den. Hennes uppfattning är emellertid att bankmän generellt är noga med och 

har respekt för tid. Man är exempelvis angelägen om att hålla mötestider, framförallt när det 

gäller möten med kund, men även internt. Vidare pratas även en del om andra egenskaper, 

utöver respekt för tid, som eftersträvas hos medarbetarna. Kontorschefen framhåller att man 

som medarbetare på hennes kontor behöver ha hög emotionell intelligens och en god 

förmåga att strukturera upp sitt arbete för att bli framgångsrik och fungera i gruppen. 

Emotionell intelligens och ett något sämre sinne för struktur fungerar också. Strukturen kan 

man alltid hjälpa någon att sätta, men det är svårare att hjälpa och guida någon till att bli 

social, menar hon. 
 

Vad gäller tid och hur styrda cheferna är med avseende på tid är svaret att de är 

förhållandevis fria. De har inget speciellt schema de måste förhålla sig, visserligen styrs 
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deras agenda delvis av andras behov (kunder och medarbetare exempelvis), men utöver det 

är det är det upp till varje individ att själv bestämma hur man vill lägga upp sin tid. 

Kontorschefen säger “Man planerar och prioriterar sin tid själv, det är frihet under ansvar 

som gäller”. Viktigt är emellertid att se till att hinna leverera det man ska. Eftersom arbetet 

är upplagt på detta sätt kan gränsen mellan arbete och fritid ibland bli diffus. Både 

regionchefen och kontorschefen framhåller att de försöker att inte ta med sig jobbet hem, 

men det är svårt och det händer ibland att man gör det ändå. “Min tjänst innefattar tankar 

kring exempelvis strategier, mål och hur personer mår, sådant är lätt att reflektera över 

även utanför arbetstid”, säger regionchefen. Båda två är emellertid överens om att man helst 

undviker att maila medarbetare efter kontorstid då man vill föregå med gott exempel 

gentemot sina underordnade. Hon vidhåller att det är viktigt med tid då man helt kan koppla 

bort arbetet och vill därför uppmuntra till det. 
 

Liksom tidigare indikerat är regionchefen mycket upptagen under sina arbetsdagar, till sin 

hjälp har hon därför en assistent som sköter väldigt mycket av hennes administrativa sysslor 

för att hon skall kunna frigöra tid i sin egen kalender. Vidare har hon med åren även blivit 

duktig på att delegera uppgifter för att hinna med. Hon menar att det är oerhört viktigt att 

kunna delegera arbete, dels för att inte ta på sig för mycket själv men också för att det är 

viktigt att lyfta fram sina medarbetare och ge dem större ansvar. Hon framhåller också 

vikten av att faktiskt våga välja bort. Att kunna prioritera och sålla i information är en 

oerhört viktig del i att arbeta effektivt.  
 

På frågan om vilken tidshorisont cheferna använder sig av vid planering svarar regionchefen 

att hon tillsammans med regionledningen ofta planerar för ett år framåt. Men när det gäller 

att lägga upp den egna tiden tar hon en vecka i sänder. Detta för att schemat skall bli 

överskådligt och för att man inte skall bli förskräckt om det skulle vara så att man inte har en 

enda lucka i kalendern på flera veckor.  
 

4.3 NORDEAS OPERATIVA ENHETER 

Den operativa delen av organisationen har fått representeras av två medarbetare på ett av 

Nordeas kundcenter. Kundcentrets funktion är, enligt de intervjuade medarbetarna, att 

tillhandahålla kundtjänst samt sälja olika finansiella produkter och tjänster. Den ena 

medarbetaren arbetar huvudsakligen med att besvara inkommande samtal, men vissa pass 

går även till att vara kontorets samordnare (“spindel”, som de själva uttrycker det) och 
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inkluderar då att svara på frågor, sköta administration, samt hålla koll på händelser som 

påverkar kundcentret. Den andra är hemmahörande på den avdelning som besvarar ärenden 

som inkommer via mail och sociala medier.  
 

4.3.1 Det operativa arbetssättet 

För de operativa medarbetarna är det förhållandevis enkelt att beskriva hur en vanlig 

arbetsdag ser ut, eftersom var dag är den andra lik. Man kommer till kontoret lagom till 

arbetspasset startar. Det kan vara olika tid beroende på vilket pass man har, kundcentret är 

bemannat dygnet runt. Det första som sker när man intagit sin plats är att man loggar in i 

systemet och gör sig själv “grön” (tillgänglig) på den öppna telefonlinan, alternativt på 

mail/sociala medier. Därefter hanterar man kundärenden löpande i takt med att de 

inkommer. Arbetspassen kan vara allt från fem till åtta timmar långa och innehåller alltid 

minst en rast. Rasterna är tidsbestämda och varierar i längd och antal beroende på 

arbetspass. En av medarbetarna framhåller vikten av att man respekterar den angivna tiden 

för sin rast och inte tar längre rast än vad man får. Rasterna är schemalagda så att 

bemanningen i kundtjänsten alltid skall möta det behov på bemanning man har - genom 

samtalshistorik har man kunnat ta fram prognoser på när under dagen, i veckan, eller under 

månaden samtalstrycket är som högst och utifrån det bestäms bemanningen. Om någon eller 

några inte respekterar sina tider faller detta system. 
 

I intervjuerna framkommer det att det operativa arbetssättet präglas av strikta rutiner samt ett 

starkt beroende av centrala funktioner. Medarbetare som tar emot kunder över telefon 

klockas från dess att de påbörjar arbetspasset tills dess att de loggar ut och går hem. Minst 

80 % av arbetspasset ska de vara tillgängliga för inkommande samtal. Medarbetare som 

arbetar med sociala medier mäts också från det att de börjar till dess att de går hem, men de 

mäts istället på antalet besvarade mail per timme och målet är tio mail per timme. 

Medarbetarna regleras även på andra sätt; för den öppna telefonin finns exempelvis säljmål 

att ta hänsyn till. Det finns även särskilda sätt att administrera olika kundärenden - somliga 

ärenden kräver rutiner som är mer komplicerade i sin natur, andra går att utföra med några 

knapptryck på datorn. Beroendet av centrala funktioner kan illustreras av att inte finns 

mycket handlingsfrihet för medarbetarna utanför de rutiner som gäller - allt från vad som ska 

postas på Nordeas Facebook-sida till inredningen på kontoret bestäms uppifrån, enligt en 

operativ medarbetare. För att illustrera centraliseringen ytterligare berättar han specifikt om 
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ett tillfälle då en annan enhet publicerat ett inlägg på Nordeas Facebook-sida. Medarbetarna 

på sociala medier har som princip att svara kunderna i den efterföljande diskussionen, men 

på grund av detta inläggs karaktär gick det även emot Nordeas policy att uttala sig i ämnet. 

Då upplevde denna medarbetare att den publicerade enheten inte hade kunskap om vad som 

faktiskt gick att posta på hemsidan i praktiken, och att detta var frustrerande. 
 

4.3.2 Prioriteringar 

En prioritering som nämns är att så snabbt som möjligt “bli grön” när man påbörjar ett nytt 

arbetspass/kommer tillbaka från lunch eller liknande. Detta är för att undvika dålig statistik i 

största möjliga mån. Men även på operativ nivå står det klart att det ofta kunden i fokus som 

gäller - medarbetarna på den operativa enheten beskriver sin enhet som “Nordeas fönster 

mot kunden”. Hur man bemöter kunden inom denna del av organisationen får konsekvenser 

för hur kunden uppfattar Nordea som varumärke, menar en av medarbetarna. Kundfokus 

återspeglas i sättet de operativa medarbetarna prioriterar på. Den främsta prioriteringen som 

nämns under intervjuerna är att besvara kunden inom minst 24 timmar. Detta införlivas 

visserligen delvis med hjälp av kontrollmekanismer som håller koll på vad medarbetaren gör 

under ett givet pass - om den är tillgänglig och pratar/mailar med kunder, om den utför 

administrativa uppgifter, eller om den är utloggad. Ibland kan det faktum att man prioriterar 

kunden dock motverka andra mål eller krav på tillgänglighet som finns, det kan exempelvis 

ske när ett kundärende kräver extra mycket efterarbete. Att utföra tidskrävande 

administrativa uppgifter kanske hjälper kunden, men ger dålig statistik för den enskilde 

medarbetaren då denne hindras från att ta andra kundsamtal.  
 

Den ena operativa medarbetaren arbetar ibland som “spindel” och brukar i denna position 

prioritera de agenter som sitter i telefonin som har frågor, och det är ett indirekt sätt att 

prioritera kunden. Den enda gången hon avviker från det är om någon anställd ringer in till 

henne och måste sjukanmäla sig eller meddela något per telefon. 
 

4.3.3 Uppfattning av tid 

Det krävs ingen planering för att jobba på kundcenter - de operativa medarbetarna hanterar 

ärende för ärende. Så länge man klarar målen kan man i princip spendera tiden hur man vill - 

åtminstone de som arbetar med sociala medier. Dock förklarar en medarbetare att 

inställningen till målen generellt sett ser olika ut, något han tror beror på hur länge man 
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arbetat på kundcenter. Han indikerar att de som arbetat längre inte tar lika stor hänsyn till de 

dagliga målen och att de därför själva kan bestämma när och hur länge de vill prata med 

kollegor eller ta rast.   
 

Men eftersom det för de operativa medarbetarna inte är möjligt att utföra sitt arbete utanför 

kontorstid eller hemifrån, måste de se till att göra sitt jobb under arbetstid från kontoret. Så 

trots att de har visst inflytande över hur de spenderar tiden när de väl är där, så är de ändå 

styrda i den bemärkelsen att de måste befinna sig på en viss plats mellan vissa tider. Det 

leder emellertid till att gränsen mellan jobb och privatliv är skarp, vilket medarbetarna 

verkar tycka är en fördel. En av medarbetarna framhäver att denne aldrig “tar med sig jobbet 

hem”, och att det är en av de främsta anledningarna till att hon valt just detta yrke.  
 

5. ANALYS & DISKUSSION 
 

I följande avsnitt kommer de resultat som uppbringats genom vår empiriska undersökning 

att kopplas samman med teorin som presenterats. Förhoppningen är att kombinationen av 

teori och empiri skall leda oss närmare svaret på de forskningsfrågor som presenterades i 

uppsatsens inledande kapitel. Vi kommer inledningsvis att analysera hur prioriteringar inom 

olika intra-organisatoriska enheter görs, samt vilka grundläggande antaganden som ligger 

bakom dessa prioriteringar. Därefter följer ett avsnitt om relationen mellan de kulturella och 

strukturella aspekter som enligt Allaire & Firsirotu (1984) påverkar individen, och därmed 

individens grundläggande antaganden om tid. 

 

5.1 PRIORITERINGAR OCH VAD SOM LIGGER BAKOM DEM 

5.1.1 Vad individen prioriterar 

Att utläsa mönster i hur exekutiva medarbetare prioriterar visade sig vara mycket mindre 

komplext än för operativa medarbetare. Möjligen för att de exekutiva medarbetarna var mer 

explicita: det är kunderna som prioriteras, om så via mail, telefon eller på plats – men även 

andra medarbetare som behöver hjälp med något prioriteras högt, eftersom det ofta (indirekt) 

fortfarande handlar om ett kundärende. Att alltid vara tillgänglig större delen av dygnet är i 

princip ett måste i de positionerna som våra respondenter innehar.  
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De operativa medarbetarna gav en annan bild. För dem handlar det snarare om att man 

genom regler och rutiner riktas in mot att prioritera kund. Fokus på kund, och indirekt 

intjäningen, institutionaliseras genom att de mer exekutiva delarna av organisationen sätter 

upp regler, rutiner och mål för hur arbetet skall utföras samt hur exponerad mot kund varje 

medarbetare ska vara. Men även om de operativa arbetsuppgifterna innebär att alltid 

prioritera kund (eller medarbetare, för den medarbetare som även jobbade som spindel), 

finns det andra faktorer som påverkar hur de gör sina prioriteringar. En medarbetare 

indikerar att en stor prioritet under arbetsdagen är att vara så ”grön” som möjligt, vilket 

beror på att andel inloggad tid senare inkluderas i medarbetarens statistik. När man väl är 

”grön”, dock, spelar det egentligen ingen roll när man väljer att svara på kundmail eller inte, 

så länge man svarar på sina 10 mail i timmen. Då kan man prioritera att ta rast, om man så 

vill. 

 

5.1.2 Vad som ligger bakom individens prioriteringar  
Exekutiva medarbetare 

De grundläggande antaganden som främst karaktäriserade en typisk exekutiv subkultur var 

indelade i finansiellt fokus och självbild. Fokus på att upprätthålla finansiellt välmående 

framgår främst i hur de exekutiva medarbetarna pratar om vad som ytterst driver dem, samt i 

tankarna om kunder. Kontorschefen uttryckte bland annat att hennes huvudsakliga uppgift 

var att “styra sina medarbetare mot rätt intjäning”. Även om intjäning och kundfokus har 

gjorts till konkreta mål – och därför är enkla att uttrycka i ord – är dessa inte bara uttalanden 

som kan övas in och sedan tillåtas vara därhän, åtminstone inte för exekutiva medarbetare. 

Bakom dessa uttalanden ligger faktiska krav på att just kontorschefen och regionchefen 

levererar, och att i viss mån även företagets överlevnad hänger på dem. Detta kan snarare 

tydas i chefernas sätt att prata om tillgänglighet (och hur de, mestadels av tiden, är 

tillgängliga åtminstone för överordnade i organisationen). Det bör dock poängteras att det 

finns en viss skillnad i att ha ett kundfokus eller intjäningsfokus, och att alltid prioritera 

kund först. Det finns alltså en viss svaghet i dessa resultat, eftersom studien inte har kunnat 

observera hur prioriteringar faktiskt gjorts, utan utgått från respondenternas perception av 

hur arbetsdagen ser ut.  
 

Ett antagande som vi emellertid inte fann någon grund för var att det tillhör den exekutiva 

subkulturen att känna sig som “den ensamma hjälten”. De chefer som intervjuats i denna 
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studie talar om sina underordnade som essentiella delar av ett eller flera team – 

kontorschefen tycker exempelvis att det bara uppstått positiva konsekvenser från den 

omorganisering som gjordes på kontoret för några år sedan, när de börja arbeta tillsammans i 

ett öppet kontorslandskap. Det bör dock tilläggas att Schein (2010) poängterat att det 

grundläggande antagandet i en exekutiv subkultur om att vara den ”ensamma hjälten” 

särskilt kan appliceras på företagets VD, en medarbetare som alltså inte ingått i denna 

fallstudie. 
 

Regionchefen indikerar att vad man prioriterar under arbetsdagen, samt hur man lägger upp 

sin tid, kan variera mellan individer och bero av personlighet. Kontorschefen säger dock att 

de som blir kvar på Nordea är de som antingen ”från början” besitter både sociala 

färdigheter och förmåga att strukturera upp möten och administrativa uppgifter, eller de som 

har sociala färdigheter men saknar eller har svårare med struktur. Detta eftersom hon anser 

att det är betydligt lättare att hjälpa någon att få struktur på sitt arbete än att lära ut sociala 

färdigheter. Det finns alltså en viss mån av integrering eller inlärning för nya medlemmar, 

som gör att det i slutändan finns egenskaper, vanor och kanske även grundläggande 

antaganden som delas av majoriteten av Nordeas medarbetare och som i sin tur skulle kunna 

tänkas påverka prioriteringar. Detta är i linje med Scheins definition av kultur, denna 

innefattar just en del om att önskvärda beteenden och egenskaper lärs ut och förs vidare till 

nya medlemmar i en viss kultur. 
 

Förutom grundläggande antaganden som verkar kunna härledas till subkultur, finns det även 

andra grundläggande antaganden om exempelvis tidshorisonter och på vilket sätt arbetet 

utförs, som spelar roll för uppfattningen av tid. Regionchefen sade att den formella 

planeringen tillsammans med ledningen sträcker sig ett år framåt, men att hennes egen 

tidshorisont ofta låg på ungefär en vecka framåt. Detta var en särskilt intressant notering, 

eftersom det indikerar att den formella planeringen är mer utav en strukturell komponent i 

företaget, medan den mer informella, individuella tidshorisonten snarare är ett eget upplägg. 

Det står också klart att de exekutiva medarbetarna till största delen bollar flera uppgifter 

samtidigt, och att de alltså arbetar på ett sätt som enligt Schein (2010) kan definieras som 

parallellt. Detta är för att kunna prioritera andra medarbetare eller kunder när det behövs.  
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Operativa medarbetare 

Även de grundläggande antaganden som karaktäriserade en typisk operativ subkultur gick 

delvis att återfinna hos Nordeas operativa medarbetare. Huruvida dessa går att koppla till de 

operativa medarbetarnas prioriteringar är dock en mer komplex fråga. Att de operativa 

medarbetarna anser att de spelar en kritisk, eller åtminstone viktig roll, framkommer när en 

av medarbetarna beskriver kundcentrets roll som en förlängning av kundkontoren, en 

representant för hela organisationen, eller ”ett fönster mot kund”. Här handlar det inte bara 

om att de operativa medarbetarna säljer produkter och tjänster – det handlar om att det finns 

någon som alltid lyssnar, dygnet om, enligt en av respondenterna. Detta går i linje med att 

operativa subkulturer enligt Schein (2010) kännetecknas av antagandet att organisationens 

output är högst beroende av de operativa medarbetarnas arbetsinsats. 
 

Samma medarbetare ansåg även att kundcentret inte var särskilt självständigt i relation till 

andra avdelningar. Hur saker ska gå till bestäms av någon annan – det är de operativa 

medarbetares uppgift att se till att det går till. Detta visar på centrala funktioners stora 

inverkan, något som också präglar operativa subkulturer, enligt Schein (2010). Exemplet 

med Facebook-inlägget som formulerades så att medarbetarna i sociala medier-teamet inte 

kunde utföra sitt arbete på ett bra sätt illustrerar också hur operativa medarbetare ibland kan 

bli tvungna att hantera konsekvenserna av för dem oförutsägbara händelser, trots att det 

finns starkt specificerade regler och rutiner kring hur arbetet rent generellt sett ska utföras. 
 

Att arbeta operativt på kundcenter kräver, till skillnad från exekutivt arbete, ingen planering. 

De operativa medarbetarnas tidshorisont sträcker sig så långt som kundärendet varar, vilket 

kan vara allt från två minuter till (i undantagsfall) en timma. Arbetssättet skiljer sig även det 

från det exekutiva; de operativa arbetsuppgifterna kräver i princip ett sekventiellt slags 

arbete. Det blir givetvis enklare att göra fler saker samtidigt för de medarbetare som svarar 

på kundmail än om man faktiskt är upptagen med kunden på telefonin, men överlag innebär 

de operativas roll att utföra, inte att vara tillgängliga för frågor eller informella pratstunder. 

Det finns dock givetvis möjlighet att göra andra prioriteringar, som att kolla privata 

meddelanden eller mail, om man så skulle vilja. Hur ofta detta händer är dock en svår 

bedömning att göra, tycker medarbetaren. 
 

Den analys som gjorts har visat att många av de grundläggande antaganden som Schein 

(2010) benämner specifika för operativa och exekutiva subkulturer verkar finnas hos de 
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individer som intervjuats – dock har studiens datainsamling varit otillräcklig för att bekräfta 

i vilken omfattning. Analysen visade också att de exekutiva och operativa enheterna som 

undersöktes inte bara har olika tidshorisonter (ett år, en vecka, samt ingen överhuvudtaget) 

men även att exekutiva medarbetare tenderar att arbeta parallellt, medan det ingår i de 

operativa medarbetarnas arbetsuppgifter att jobba mer sekventiellt. Operativa medarbetare 

tenderar dock att också falla över i mer parallella arbetssätt, särskilt om de har arbetat länge 

och inte behöver lägga ner mycket tankekraft på att hjälpa kunden i fråga. Då kan 

exempelvis vissa administrativa uppgifter gå att färdigställa samtidigt som man tar sig an en 

ny kund. 

5.2 RELATIONEN MELLAN INDIVIDEN, KULTUREN OCH 
STRUKTUREN 

Vad gäller relationen mellan kultur och socio-struktur och hur denna påverkar individens 

prioriteringar och tidsuppfattning, finner vi vissa skillnader mellan de olika enheterna. När 

samspelet flyter på optimalt, fungerar strukturen som en stöttepelare för kulturen, och 

kulturen i sin tur legitimerar strukturen. Ett exempel är den ”öppen dörr”-policyn som en av 

de exekutiva medarbetarna har implementerat, en policy som stöttar värderingar så som ”one 

Nordea team”, medan dessa värderingar i sin tur gör det legitimt att ha en sådan slags policy 

från början. 

 

För att få förståelse för att samspelet emellertid kan komma i obalans börjar vi med att se på 

hur kultur och struktur konkretiseras i den operativa enheten av företaget. I Allaire och 

Firsirotus (1984) modell (se Figur 1) beskrivs värderingar som en del av det kulturella 

systemet i företag. Ett exempel på en värdering som finns uttalad hos Nordeas medarbetare 

är att kunden kommer först. Att denna värdering existerar kan sägas legitimera vissa 

strukturella system som används på Nordea - så som att medarbetarna som sitter i telefonin 

ska vara tillgängliga för kundernas samtal minst 80 % - vilket är i linje med Allaire och 

Firsirotus (1984) modell. Enligt modellen legitimeras de värderingar företaget har av 

strukturella system och de strukturella systemen stöttas i sin tur av värderingarna. Dock kan 

det uppstå en viss problematik när samma värdering bäddas in i flera olika rutiner, policys 

eller regler, eftersom dessa rutiner, policys och regler i sin tur kan strida mot varandra. Att 

arbeta efter en rutin innebär således att det blir omöjligt att leva upp till den andra rutinens 

krav. För att tydliggöra detta med ett exempel: att kunden värderas högt så som framkom i 

empirin, innebär också att policyn på Nordea är att ge god kundservice. Men god 



 29 

kundservice - enligt en av de operativa medarbetarna - innefattar ibland långdragna 

administrativa rutiner eller samtal med kollegor för att lösa ut ärendet, perioder under vilka 

den operativa medarbetaren tvingas vara ”röd” och alltså otillgänglig för andra kunders 

samtal. Är medarbetaren ”röd” alltför länge, når denne inte tillgänglighetsmålen. Så även om 

kultur kan sägas legitimera struktur, innebär det inte alltid att utfallet blir logiskt – alltså att 

kundens bästa också i praktiken faktiskt innebär kundens bästa. Detta innebär automatiskt 

även att strukturen inte alltid stöttar det kulturella systemet i ett företag. 
 

I den exekutiva enheten, å andra sidan, finns större utrymme att ta beslut utanför rådande 

rutiner och policys (samt att även skapa egna rutiner och policys, som beskrivet ovan). De 

exekutiva medarbetarna som intervjuats kan själva bestämma hur lång tid de lägger på 

kundärenden, hur lång tid de lägger på att hjälpa medarbetare om så behövs - de kan till och 

med ta med jobbet hem om tiden inte skulle räcka till. Därför blir det per automatik enklare 

för exekutiva medarbetare att gå i linje med exempelvis företagets grundläggande 

värderingar. Sammanfattningsvis går det alltså att se större obalans i relationen mellan 

struktur och kultur i den operativa enheten än hos de exekutiva medarbetarna, och att detta 

kan leda till en svårighet för de operativa medarbetarna att göra prioriteringar.  
 

6. SLUTSATS 
Syftet med denna uppsats var att undersöka vad som ligger bakom de prioriteringar som 

görs av medarbetare i olika slags enheter, samt om relationen mellan kultur och struktur har 

någon inverkan på dessa prioriteringar.  
 

För att kortfattat sammanfatta resultatet, framkom en hel del information som rör hur 

medarbetare i Nordea tänker kring och ser på tid, och i förlängningen även hur detta leder 

till vad som prioriteras. Det fanns indikationer på att de exekutiva medarbetarna till viss del 

anammar de grundläggande antaganden som karaktäriserar en exekutiv subkultur, och att 

operativa medarbetare till större del anammar de grundläggande antaganden som 

karaktäriserar en operativ subkultur. Viss problematik kan uppstå mellan operativa och 

exekutiva medarbetare, i och med att de operativa och exekutiva arbetssätten och 

arbetsuppgifterna är olika i sin natur; medan exekutiva medarbetare tenderar att arbeta 

parallellt med uppgifter, har operativa medarbetare ett mer sekventiellt förhållande till tid. 

Det sekventiella arbetssättet kan bli särskilt problematiskt när medarbetare inte kan ta sig 



 30 

vidare i sitt arbete utan hjälp från någon som arbetar parallellt. Ett annat grundläggande 

antagande som påverkar uppfattning av tid är antagandet om tidshorisonter, där det visade 

sig att de operativa medarbetarna inte hade någon tidshorisont som sträckte sig längre än ett 

särskilt kundärende, medan de exekutiva både planerade formellt ett år i förväg, samt mer 

informellt en vecka i förväg. Hur detta direkt kan härledas till prioriteringar är ingenting som 

kunde besvaras av denna studie; det finns emellertid indikationer på att dessa skillnader kan 

bidra till olika generella uppfattningar av tid, och därigenom olika sätt att tänka kring vad 

som är mest viktigt att ta tag i först. 
 

Det visade sig även att prioriteringar och syn på tid delvis kan påverkas av såväl kulturella 

som socio-strukturella system i en organisation, men att prioriteringar och syn på tid även 

kan variera från individ till individ. Balansen mellan komponenterna i Allaire & Firsirotus 

(1984) modell (den kulturella, socio-strukturella eller individuella) tenderade att variera 

mellan de operativa och de exekutiva medarbetarna. I den operativa enheten kunde 

strukturer ibland göra det svårt för medarbetare att uppfylla organisationens mål, medan det i 

den exekutiva gavs mer utrymme för individen själv att styra tid och prioriteringar. Vidare 

visade det sig att eventuella avvikelser från att prioritera i linje med företagets mål uppstår 

när kultur och struktur inte harmoniserar, med exemplet att det kan uppstå krav på en 

medarbetare att uppfylla två motstridiga regler, rutiner eller mål samtidigt. 
 

7. FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 
Den här studien har med hjälp av forskning inom organisationskultur betonat vikten av att 

applicera en tidsaspekt på frågor som studerats inom managementområdet under en lång tid. 

Det finns redan viss hänsyn till tid, med oftast indirekt; att istället analysera och diskutera 

problem genom att använda tid som utgångspunkt kan uppbåda nya förklaringar till både hur 

något är, men även varför.  
 

Ett uppenbart förslag till vidare forskning utifrån denna studie blir att undersöka 

prioriteringar än mer djupgående - eventuellt genom att göra en observationsstudie. Kaplans 

(2007) exempel med den ovetande VD:n visar att även om många tror att de vet vad de 

lägger sin tid på, är så inte alltid fallet. Det kan finnas en skillnad i den bild som 

respondenter ger av sig själva respektive hur det ser ut i verkligheten, och detta är inget som 

skulle upptäckts i denna studie. Att i vidare forskning studera hur människans perception av 
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prioriteringar skiljer sig från hur de faktiskt prioriterar är även högst relevant ur ett 

företagsekonomiskt perspektiv. Genom att hjälpa människor att bli mer medvetna om vad de 

spenderar sin tid på kan man spara in på onödigt spill av resursen tid, vilket i förlängningen 

gynnar både organisationens intressen, men det kan även gynna individens.  
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