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Abstract 
 
Today when the world is changing relative often and the restructuring of the company occurs, the 
management of the company often strives to increase the level of efficiency.  It is very common 
that different modern concepts are implemented in the organization depending on what lies in the 
present time. Each manager has his own formula about how they will solve the organizations 
problem, and they tries to tidy up among the company’s “number”. The company that has been 
studied is in the pharmaceutical sector in which the market and surroundings requirement is ever 
increasing. This is one of the reasons why the company strives to please the market demands by 
effectiveness. But creativity decreases as the requirements for efficiency and cost reductions 
increase.  
 
The purpose of this paper is to find out how the restructuring and efficiency has been conducted 
by the company and if the result of the previous restructuring has been desirable. 
 
In all organizations there is a form of hierarchy, but in larger organizations the hierarchy is more 
obvious. The reason is that the management must be able to control and supervise all of the 
business units. In a large organization the decision-making processes is very standardized and the 
top-management make decisions that the units must implement whether they like it or not. To 
reward the employees can be both a scourge and a carrot. Bonus is a kind of reward that could 
create negative feelings or it could motivate the employees. 
 
In this paper an interpretation of how employees have apprehended the restructuring that have 
been done to improve the efficiency in the target company, therefore, have a hermeneutic 
approach been used. Further more has an inductive conclusion been used because the study will 
be based on a single phenomenon.  
 
The most obvious thing that has emerged from the empirical study is that communication is the 
organisation's biggest shortcoming. The manager means that they have informed the employees, 
but the employees are of a different view. Because it apparently has only been a one-way 
communication and not a two-way, it is difficult to get employees to work in the same direction.  
 
The conclusion that could be drawn on the basis of the study is that the employees in the business 
unit don´t have any knowledge about the strategies that the top-management had set up. This 
creates an uncertainty for the staff who feel unsure of their role in the company. There had been 
no evaluation about the previous restructuring, which makes it difficult to make a statement about 
the outcome. To use the employees that have no knowledge about how a restructuring should be 



 

 

done is not to recommend. According to my own opinion it would more profitable and more 
efficient to hire an outside consultant and let the staff perform what they are supposed to do, 
instead of spending time on the restructuring. 
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Sammanfattning 
 
I dagens föränderliga värld sker omstruktureringar av företag relativt ofta, många gånger strävar 
företagsledningen efter att nivån på effektivisering ska öka. Det är mycket vanligt att olika 
moderna koncept införs beroende på vad som ligger i tiden. Varje ledare har sitt egna recept på 
vad de tror är lösningen på organisationens problem, och går då in och ”sopar” lite för att snygga 
till företagets ”siffror”. Företaget som har studerats befinner sig i läkemedelsbranschen och där 
marknadens och omgivningens krav ständigt ökar. Det är en av anledningarna till att företaget 
strävar efter att försöka effektivisera för att kunna tillgodose marknadens ökande krav. Men 
kreativiteten minskar i takt med att krav på effektivitet och kostnadsjakt ökar. 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur omstruktureringar och effektiviseringar har genomförts 
på det valda företaget och om resultatet på tidigare omstruktureringar har blivit det önskvärda. 
 
I alla organisationer finns det hierarkier av olika slag, men i större organisationer är hierarkin 
tydligare. Anledningen är att ledningen måste kunna kontrollera och övervaka företagets alla 
enheter. I en stor organisation är även själva beslutsgången väldigt standardiserad och ledningen 
fattar beslut som avdelningarna ska genomföra vare sig de vill eller inte. Att belöna personalen 
kan både vara ett gissel och en morot. Bonus är en form av belöning som antingen kan skapa 
osämja eller som kan motivera de anställda. 
 
I den här uppsatsen kommer en tolkning att göras av hur personalen har uppfattat de 
omstruktureringar som har genomförts för att öka effektiviseringen på målföretaget, därför har ett 
hermeneutiskt synsätt antagits. Vidare har en induktiv ansats valts på grund av att 
undersökningen kommer att utgå från enskilda företeelser. 
 
Det tydligaste som har framkommit under empirin är att kommunikationen är organisationens 
största brist. Ledningen anser att de har informerat medan de anställda är av en annan 
uppfattning. Eftersom det uppenbarligen endast har skett en envägskommunikation och inte en 
tvåvägskommunikation, är det svårt att få personalen att sträva åt samma håll. 
 
Den slutsats som kan dras utifrån undersökningen är att de anställda på den valda enheten inte har 
någon kunskap om de strategier som ledningen satt upp. Det här skapar en osäkerhet hos den 
personal som känner sig osäker på sin roll hos företaget. Det har dessutom inte genomförts någon 
utvärdering av den tidigare omstruktureringen, vilket gör att det inte går att uttala sig om den var 
bra eller inte. Att använda sig av anställda som inte har någon kunskap om hur en 
omstrukturering ska genomföras praktiskt är inte att rekommendera. Det vore enligt egen 
uppfattning mer lönsamt och effektivt att använda sig av en utomstående konsult och i stället låta 
den personal som nu lägger ner tid på själva omstruktureringsarbetet, att utföra sina egentliga 
arbetsuppgifter. 
 
Nyckelord:  Omstrukturering, effektivisering, strategi, organisation 
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1. Inledning 
 
I det här kapitlet vill jag ge läsaren en inblick i mitt valda uppsatsområde. Den bransch som 
jag kommer att studera närmare är läkemedelsbranschen och för att belysa den problematik 
som finns där, har AstraZeneca använts för att förklara det som sker inom målföretaget 
Tablett & Spruta. Kapitlet börjar med en bakgrund som sedan utmynnar i en 
problemdiskussion. Utifrån de forskningsfrågor som har formulerats, kommer det även i det 
här kapitlet att redogöras för mitt valda syfte och den avgränsning som har gjorts.  
 
1.1 Bakgrund 
 
Begreppet bransch kan definieras som en indelning av olika näringsgrenar (Karlöf & Helin 
Lövingsson, 2003). AstraZeneca är ett av världens ledande läkemedelsföretag. Den bransch 
(läkemedelsbranschen) som AstraZeneca verkar inom är en av världens mest reglerade 
branscher.  Den omfattande och ständigt växande lagstiftningen och regleringen gällande 
läkemedel är både invecklad och kostsam (Årsredovisning, AstraZeneca, 2006). AstraZeneca 
strävar efter att förbättra produktiviteten och effektiviteten gällande forskning och utveckling. 
Tillvägagångssättet för att lyckas är att; förenkla processerna, ha kortare beslutsvägar och 
investeringar i områden som höjer kvaliteten samt ökar antalet produkter 
(www.astrazeneca.se, 2008). 
 
Ett företag som arbetar med FoU, Forskning och Utveckling, måste ständigt ha en pågående 
beslutprocess för omfördelning av tillgängliga medel utifrån teknologin och aktuella 
marknadsbedömningar (Lagerström, 1981). På forskningslaboratorier och i 
projektorganisationer finns det intensiva teknologier som kräver expertkunskap. Den intensiva 
teknologin kräver både utveckling och specialkunskaper för att på så sätt kunna anpassas till 
olika förhållanden och nya problem (Hatch, 2002). Det tar mellan åtta till tolv år för att få 
fram ett nytt läkemedel som sedan kan lanseras på marknaden. Själva forsknings- och 
utvecklingsprocessen kostar i genomsnitt 800 MUSD per produkt. År 2006 uppgick 
AstraZenecas FoU-kostnader till 3,9 miljarder USD. Då AstraZeneca har lanserat ett nytt 
läkemedel har företaget en tidsperiod på åtta till femton år där företaget har som målsättning 
att få in de intäkter som skall täcka de investeringar som gjorts. Under den här tidsperioden 
har företaget vanligen ett patent- eller dataskydd på det framtagna läkemedlet, vilket innebär 
att de övriga aktörerna inom branschen inte kan tillverka ett läkemedel med samma substanser 
(Årsredovisning, AstraZeneca, 2006). Ett system gällande utbyte av läkemedel infördes för 
sex år sedan i Sverige, vilket har resulterat i att den svenska marknaden för läkemedel har 
blivit mer konkurrensutsatt. När ett patent går ut på ett läkemedel är det fritt fram att kopiera 
läkemedlet till en billigare kostnad. Generikareformen infördes år 2002 och innebär att 
apoteket byter ut ett dyrt receptbelagt läkemedel mot en billigare kopia (Liljenberg, 2008). I 
Sverige är det Läkemedelsverket som är den instans som kontrollerar och godkänner 
läkemedel. De utfärdar även tillstånd för kliniska försök1 och ansvarar för utbytbarhet mellan 
generiska läkemedel. Vanligtvis sker bedömningen av ett läkemedel i samarbete med den 
europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA. Ytterst välgrundade bedömningar måste göras för 
att kraven på läkemedlens effekt, säkerhet och kvalitet upprätthålls 
(www.lakemedelsverket.se, 2008). 
 
Under år 2006 infördes lean production inom AstraZeneca för att på så sätt bli mer 
kostnadseffektiva och för att uppnå en högre effektivitet, eftersom läkemedelsbranschen 

                                                 
1 Kliniska försök görs endast på människor. 
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pressas hårt av generika2 tillverkare. En löpande översyn görs kontinuerligt på företaget för att 
säkerställa effektiviteten och flexibiliteten i de variationer som kan uppstå gällande 
efterfrågan på läkemedel (Årsredovisning, AstraZeneca, 2006). Lean production är en japansk 
produktionsfilosofi som i Sverige kallas för mager produktion. Den kan sägas innehålla två 
delar, den ena delen är av produktivitetskaraktär och handlar om lägre kostnader per 
producerad enhet. Den andra delen handlar om strävan efter förbättring, kaizen, vilket innebär 
att man vill motivera och stimulera personalen så att de får en annan syn på sitt arbete (Karlöf 
& Helin Lövingsson, 2003). 
 
Ett traditionellt företag3 mäter resultat som resursåtgång per producerad enhet, vilket innebär 
antal arbetstimmar per produkt. Skulle produktiviteten öka går det åt färre arbetstimmar per 
produkt och då kan företaget friställa den överflödiga personalen. Ett resurssnålt företag 
resonerar på ett annorlunda sätt, då det finansierar tillväxten av egen kraft (organisk tillväxt). 
Om produktiviteten ökar i ett resurssnålt företag har man följande resonemang; den övertaliga 
personalen är inte en belastning utan en möjlighet. Dock finns det en mycket hård kontroll på 
kostnaderna i den här typen av företag (Ohde m.fl., 1996). Ett effektivt företag är sparsamt, 
använder sitt kapital på ett förnuftigt sätt, och är på det sättet framgångsrikt i strävan att 
uppfylla sina mål. Begreppet effektivitet är ett uttryck för hur väl företaget uppnår uppsatta 
mål. Det finns dock en del problem när effektivitet skall mätas. Målets nivå är en subjektiv 
storhet och vid en sänkning av själva målnivån kan effektiviteten anses vara bättre. Dessutom 
påverkas effektiviteten inte enbart av de egna insatserna utan orsaken kan även vara 
konjunkturuppgång, bättre teknologi eller lägre marknadsräntor (Ax, Johansson & Kullvén, 
2001).  
 
1.2 Problemdiskussion och problemformulering 
 
Fokus på förbättring och kontroll av kostnader bör finnas inom ett företag. Ett företag som har 
haft stora omstruktureringskostnader är ABB, och en del av företagets strategi har varit att 
köpa upp andra företag och sedan skära bort de delar som inte är gynnsamma och strukturera 
upp resterande. Men de stora kostnaderna för ABB ligger framför allt i en hel del dåliga beslut 
från ledningen. Det har under åren varit olika personer i beslutande ställning och varje person 
i den här positionen har haft sitt recept på vad som är det vinnande konceptet. Exempelvis så 
införde Percy Barnevik en matrisorganisation som sedan Göran Lindahl försökte att avveckla, 
eftersom hans fokus var tillväxt. Vid det tillfälle då fokus har legat på tillväxt har den löpande 
kontrollen på kostnader eftersatts och effektiviteten har blivit lidande. De vinster som ABB 
gjorde genom att sälja av delar av sin verksamhet ökade företagets resultat. Men kapitalet som 
erhölls utav försäljningarna borde ha använts till besparingar av olika slag, vilket inte var 
fallet. Dessutom har ABB varit vitt omtalat gällande bonusutbetalningar där Percy Barneviks 
bonus först beräknades på det förväntade resultatet för koncernen och de sista två åren 
användes koncernens resultat efter skatt. ABB:s bonusmål var konstruerat som en trappa, ju 
högre vinst desto högre upp kom personen i fråga upp i trappan, och varje trappsteg hade 
nivån av 50 miljoner dollar. För Percy Barnevik var varje trappsteg som han klättrade värt en 
extra årslön (Carlsson & Nachemson-Ekwall, 2003).  
 
I många europeiska länder och i USA har både företagsskandaler och överdrivna 
belöningssystemen resulterat i ett minskat förtroende för företag, marknader och börsen 
(Ekman, 2002). I ett aktiebolag är inte aktieägarna personligt ansvariga och det är vanligt att 
                                                 
2 Generika är likvärdiga kopior på ett läkemedel. 
3 Här avses ett företag vars mål är att vinstmaximera och det är ett företag som kan jämföras med Henry Fords 
bilproduktion. 
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andelar i ett större aktiebolag säljs på börsen som är en handelsplats för utbyte av 
värdepapper. Om de som handlar på börsen tror att utdelningarna och vinsterna kommer att 
öka stiger vanligtvis kursen. Kursen på aktien är själva priset på aktien och utdelningen kan 
sägas vara vinsten som andelsägaren får på sina aktier. Aktiekursen sjunker vanligtvis då 
aktieutdelning är låg. Kapitalmarknadens värdering av företaget, speglar sig i aktiekursen 
utifrån företagets förmåga att ge framtida vinster och utdelningar (Eklund, 2004). En 
skrämmande aspekt gällande aktiemarknaden är att då ett företag går ut med information 
gällande exempelvis att tusentals anställda skall avskedas så stiger vanligtvis aktiekursen. Det 
här kan sägas stå i strid med tillväxt och utveckling eftersom de anställda faktiskt 
representerar företagets framtida tillväxtpotential (Ekman, 2002). 
 
Då den högsta ledningen på ett företag beslutar om att genomföra en omstrukturering måste 
även personalen som omfattas av den ändra sitt interaktionsmönster. Om inte personalen 
förstår vilka förändringar som är planerade, kommer inte resultatet att bli det som var avsett 
från början (Hatch, 2002). Ett koncept som används för att företag ska bli kostnadseffektiva 
är, som tidigare nämnts, lean production. Enligt Karlöf och Helin Lövingsson (2003) så måste 
personalen på företaget vara flexibel för att lean production ska kunna fungera. Det är vanligt 
att personal som arbetar på mindre företag är mer flexibla än de som arbetar på större. Då det 
handlar om ett företag som Tablett & Spruta, där många är specialister inom sina respektive 
områden, kan det vara svårt att använda sig av lean production.  
 
Den ständiga konkurrensen som råder inom de flesta branscher gör att en högre effektivitet 
krävs för att företagen skall kunna överleva. Men det leder till en del problem, vilket en 
artikel i Unionens4 klubbtidning Kollega tar upp:  
 
”Effektivitetskrav och kostnadsjakt går ut över kreativiteten i arbetet med att utveckla nya 
produkter och tjänster. Visserligen upplever många anställda att det finns utrymme för att 
begå misstag. Men på 20 procent av arbetsplatserna vågar man inte pröva nya lösningar om 
man inte på förhand vet att de kommer att fungera. Unionen skriver i sin undersökning att 
utveckling och innovation ofta är en del av företagskulturen, men i vart tredje företag är det 
inte det. – Lite snävare har det blivit, det gäller hela samhället. Resursstyrningen är tydligare. 
Alla får göra misstag men man får inte upprepa dem, säger Malin Linnér, Unionens 
klubbordförande på AstraZeneca i Södertälje” (Svensson, s 28, 2008). 
 
Jag ställer mig inledningsvis några frågor. Är det lämpligt att använda sig av lean production 
vid framtagning av läkemedel? Är det börskursen som driver fram dessa ständiga 
effektiviseringar?  
 
Min problemdiskussion leder fram till följande frågor: 
 

• Vad är det som driver fram omstruktureringar för att effektivisera verksamheten? 
• Hur påverkas personalen vid en omstrukturering med avsikten att uppnå högre 

effektivitet? 
 

                                                 
4 Unionen är en sammanslagning av fackförbunden HTF och SIF som trädde i kraft den 1 januari 2008. 
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1.3 Syfte 
 
Mitt syfte är att undersöka hur de effektiviseringar och omstruktureringar som genomförts och 
fortfarande genomförs på Tablett & Spruta, har uppfattats av de anställda och om resultatet på 
tidigare gjorda omstruktureringar har blivit det avsedda. 
 
1.4 Avgränsning 
 
För att uppnå en ökad förståelse för omstruktureringar inom läkemedelsbranschen kommer 
referensmaterial att användas från AstraZeneca, då även det företaget har genomfört ett antal 
omstruktureringar. För att kunna få en djupare inblick har jag valt att endast studera en enhet 
på mitt valda målföretag.  
 
1.5 Disposition 
 
Kapitel 2 - Teoretisk referensram: Kapitlet utgörs av uppsatsens teoretiska grund. Den 
litteratur som används är relevant för den frågeställning som uppsatsen skall besvara och skall 
fungera som stöd för tolkningen av empirin. 
 
Kapitel 3 - Metod: Här beskrivs val av förhållningssätt, ansats, metod, datainsamling.  
Begreppen validitet och reliabilitet beskrivs även i kapitlet. 
  
Kapitel 4 - Empiri: Uppsatsens empiriska studie består av fyra intervjuer med personer som 
varit med om en eller flera omstruktureringar för att uppnå effektivisering på företaget Tablett 
& Spruta. Uppsatsen skall ge en bild av hur effekterna av omstruktureringarna har blivit samt 
vad som kunde ha genomförts istället. 
 
Kapitel 5 - Analys: Här analyseras det empiriska materialet, vilket kopplas till den teoretiska 
referensramen i kapitel 2. 
 
Kapitel 6 – Slutsats: Kapitlet innehåller slutsatser och förslag till fortsatt forskning. 
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2. Teoretisk referensram 
 
En organisation kan vara uppbyggd på olika sätt, utgångspunkten kan vara företagskultur 
och organisationsstruktur, men det kan även vara verksamhetsområde och storlek. I en 
organisation fattas det en mängd olika beslut gällande exempelvis strategi och mål. Den 
strategi som ledningen sätter upp måste kommuniceras ner i organisationen för att resultatet 
ska bli bra. För att uppnå de ekonomiska målen finns det ett antal olika styrmedel. 
Benchmarking är ett av dessa och innebär att företagets processer effektiviseras för att möta 
omvärldens krav. Då företagets mål ska säkerställas kan prestationsmätning användas, men 
det är viktigt att de anställda känner att de kan påverka prestationen. Ett sätt som är vanligt 
för att motivera de anställda är att använda sig av olika belöningssystem, exempelvis bonus. 
Det balanserade styrkortet är ett styrmedel som mäter prestationer, men som även kan ses 
som ett hjälpmedel för de anställda i form av daglig vägledning för att på så sätt göra rätt 
saker. Effektivitet handlar om både företagets omvärld och företagets interna resurser. 
Produktivitet är nästan samma sak som effektivitet, men eftersom det mäts i kvantiteter är 
resultatet lättare att beräkna. Om en förbättring genom en organisationsförändring ska 
lyckas är det viktigt att den inte görs i panik, utan att den är väl genomtänkt. Då en 
organisation använder sig av lean production jagas alla typer av onödiga kostnader, 
arbetsmoment eller tidsspill genom att använda sig av kaizen. För att en förbättringsåtgärd 
som exempelvis kaizen ska falla väl ut måste det finnas tid för reflektion. Det framkom i den 
så kallade Hawthorne-studien att om ledningens intresse för de anställda minskar blir även 
motivationen och effektiviteten mindre. Att dela in arbetsgrupper i team är vanligt då olika 
typer av effektiviseringar genomförs. Men för att ett teamarbete ska bli bra måste personalen 
informeras om varför de skall arbeta i den här formen. Dessutom måste mål och strategi vara 
tydliga och teamet måste veta om de förväntningar som finns på deras prestation. I alla typer 
av organisationer så måste det finnas en kommunikation som förs mellan två eller flera parter 
och inte en envägskommunikation (information). Ibland kan konflikter uppstå inom en 
organisation och om det finns en personalavdelning kan en del konflikter undvikas. Många 
gånger kan konflikter undanröjas genom att ledningens mål och strategier delas upp och 
översätts så att alla de olika enheterna kan utföra de givna aktiviteterna. 
 
2.1 Organisation 
 
I mekanistiska organisationer finns det specialiserade arbetsuppgifter, handlingsfriheten är 
begränsad för de anställda på grund av föreskrifter och regler, och själva beslutsfattandet sker 
på de högsta ledningsnivåerna. I organiska organisationer är arbetsuppgifterna mer allmänna 
utan specialinriktning, de anställda har större möjlighet att påverka sina arbetsuppgifter, och 
beslut fattas nere i organisationen (Hatch, 2002). Den miljö som är bäst lämpad för den 
mekanistiska organisationen är en stabil miljö. Anledningen är att i den här typen av 
organisation är det informationshanteringen som är det stora problemet då omvärlden 
förändras. I en föränderlig miljö är det den organiska organisationen som är det bästa 
alternativet (Granberg, 2004). En organisations omvärld består av sju intressenter, vilka är: 
ägare, kunder, kreditgivare, företagsledning, stat och kommun, anställda och leverantörer. 
Intressenterna både lämnar bidrag av olika slag och ställer krav på företaget (Lantz, 2003). 
Organisationer/företag i Sverige är för små för att ha en integrerad industri eller bransch. Det 
har resulterat i att svenska företag alltmer har kommit att ingå i stora globala industriella 
system, där den egna kontrollen och påverkan på strategier, visioner, värderingar och 
principer blir allt mindre. Några exempel på företag som har råkat ut för det här är; 
Pharmacia, Astra, Nordea, Asea, Nordea och Telia (Ekman, 2002). 
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En organisation är sårbar på grund av att den är beroende av resurser som kontrolleras av 
omgivningen. Resurserna består av råvaror, arbetskraft, utrustning, kapital, kunskap samt en 
marknad för varor och tjänster. Ibland försöker man att skydda organisationens interna 
verksamhet mot störningar genom att utse några i organisationen som ansvariga för att se till 
att produktionen fortlöper utan avbrott. De personernas insats ses då som en buffert, och den 
insats som dessa personer gör minskar osäkerheten hos övrig personal på avdelningen (Hatch, 
2002). När en organisation ökar i komplexitet blir beroendet mellan de olika enheterna och de 
anställda allt större. Det är då nödvändigt att fördela arbetet så att arbetsspecialisering uppnås, 
men arbetsformer måste skapas för att det inte ska uppstå problem mellan enheterna som kan 
bli en följd av arbetsspecialiseringen (Karlöf, 2002). 
 
Goda prestationer uppnås inte i en organisation med många akademiker om den styrs 
byråkratiskt, eftersom den här personalen har en lång utbildning och har tränats i att prestera 
bra och att arbeta självständigt. Akademiker kan anse att det är stötande med formella 
riktlinjer och regler och deras kapacitet kan inte utnyttjas tillfullo om de bara tillåts att göra 
det som de får order om. Om en organisation har hamnat i en kris på grund av byråkratisering, 
kan teamarbete tillämpas för att organisationen ska bli mer personlig. Genom teamarbete tar 
gruppen själv ansvar och fokus ligger på samarbete och tillit (Hatch, 2002).  
 
En utvärdering av själva organisationen innebär att en utredning görs av hur målen uppfylls 
och om organisationen arbetar på ett effektivt sätt. Det kan vara aktuellt att utreda om 
respektive enhet inom en verksamhet verkligen behövs, oavsett om de arbetar effektivt. Ibland 
kan det vara så att samma arbetsuppgift utförs både centralt och regionalt, vilket då inte är 
kostnadseffektivt (Kylén, 2008). Då en förändring ska genomföras i en organisation måste det 
finnas en anledning, exempelvis effektivisering, och skälet bör inte baseras på att företaget 
vill uppfattas som modernt och förändringsbenäget (Røvik, 2000). I samband med att företag 
genomför omstruktureringar, nedskärningar, köper och slår samman olika bolag, använder sig 
av outsourcing och ständiga teknikskiften blir resultatet att antalet arbetstillfällen minskar. 
Många gånger är det personalen som har lägst utbildning och som inte befinner sig i den övre 
och mellersta delen av den hierarkiska organisationen (se figur 2.1) som drabbas i första hand 
(Ekman, 2002). Det finns olika uppfattningar om vad outsourcing är. En del anser att det är en 
annan benämning för nedskärning av både personal och kapacitet, medan andra ser det som en 
möjlighet för att kunna fokusera sig på kärnverksamheten. En fallgrop som uppstår vid 
outsourcing är att de fasta kostnaderna ökar och att de i sin tur ska slås ut på den återstående 
verksamheten (Karlöf & Helin Lövingsson, 2003). 
  
2.1.1 Företagskultur  
 
Företagskultur kan enkelt förklaras som det som sitter i väggarna på företaget. Själva 
begreppet företagskultur kommer från USA, men det kan stå för olika saker. Innan 1970-talet 
låg fokus på beteendet i organisationen och det var mycket vanligt med ordergivning och 
regler. Efter den här perioden var det individen, teamets och organisationens resultat gällande 
produktivitet och effektivitet som hamnade i fokus, mål- och resultatstyrning blev aktuellt. 
Från 1980-talet och fram till nutid är det värderingar och visioner som styr. Anledningen till 
det är att konkurrensen ökar och kraven på flexibilitet blivit allt större, med exempelvis 
”downsizing” (se avsnittet lean production) som resultat. Företagskultur kan även definieras 
som ett annat ord för organisationsstruktur. Många gånger bortser man ifrån själva 
företagskulturen när en organisationsförändring görs, eftersom det då skulle ta längre tid 
(Granberg, 2004). I de fall då ett företag skall genomföra en fusion över landsgränsen ställer 
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kulturskillnader ofta till med problem, anledningen är att kulturen är så djupt rotad i synen av 
hur ett företag skall drivas (Ekman, 2002). Kulturen i en verksamhet är uppbyggd av de 
värderingar och normer som är resultatet av historiska händelser, starka personligheter eller 
genom ett utvecklingsarbete. Företagskulturen kan även sägas vara personalens inre kompass, 
det är den som avgör mötesfrekvensen, intern dialog och klädsel. Känslan av samhörighet hos 
de anställda skapas genom företagskulturen (Karlöf & Helin Lövingsson, 2003). 
 
Då en grupp, eller som det även benämns ett team, arbetat tillsammans under en längre tid 
resulterar det i en specifik kultur för just den gruppen. Kulturen avgör hur relationer byggs 
upp, maktfördelningen, närheten emellan medlemmarna i gruppen och det känslomässiga 
klimat som råder i gruppen. Värderingar som skapar olika sätt att kommunicera på är grunden 
i själva kulturen och påverkar i sin tur arbetet som utförs för att nå de uppsatta målen. En del 
medlemmar i gruppen är fullständigt införstådda i de övergripande målen och arbetssätten, 
andra är efterföljare för att få vara med i gemenskapen och sedan finns det någon som får en 
chans att synas genom sina specialistkunskaper, dessutom finns det alltid några som är lojala 
och arbetsamma. Mångåriga traditioner resulterar i att det inom varje företag och organisation 
finns sätt att göra saker på som ”sitter i väggarna”. I och med att omgivningen förändras, nya 
marknader uppstår och försvinner måste ibland den gamla kulturen brytas, vilket kan vara 
svårt. Ett stort problem är att den gamla kulturen/andan kan vara en typ av filter som gör att 
man inte ser det nya vilket i sin tur hindrar nytänkande och resultatet kan då bli att företaget 
måste avvecklas (Mossboda, Peterson & Rönnholm, 2003). 
 
2.1.2 Kommunikation 
 
Begreppet kommunikation innebär att parterna har ett ömsesidigt utbyte av information. 
Mängden av information som utbyts mellan parterna kan ses på olika sätt, anledningen är att 
en del tycker att de får för mycket information medan andra får för lite. Då en kommunikation 
förs ska det inte enbart vara av ändamålet att informera, utan den andra parten måste vara 
delaktig och på så sätt uttrycka sin åsikt (Kylén, 2008). För att en kommunikation ska kunna 
fungera måste det finnas en mottagare och en avsändare. En kommunikation kan vara både 
icke-verbal (exempelvis kroppsspråk och tonläge) och verbal (tal och skrift). Ett företags 
interna kommunikation ökar i takt med dagens kunskapsorientering och genom allt mer 
komplexa organisationsstrukturer där ett behov av samordning är stort (Karlöf & Helin 
Lövingsson, 2003). 
 
Det är viktigt att vara medveten om när något ska kommuniceras ut i organisationen, måste 
det finnas en insikt om att det är en process som sker på mottagarens villkor. Den som sänder 
iväg ett budskap tar det ursprungliga initiativet, men själva resultatet av budskapet avgörs av 
mottagaren. Men om kommunikationen misslyckas kan ansvaret aldrig läggas på mottagaren. 
Då information ej gått fram på det sätt som var avsikten från början, beror det oftast på att 
sändaren ej är tillräckligt insatt i mottagarens situation (Karlöf, 2002). 
 
Många gånger är det hur individerna i ett team kommunicerar med varandra som kan vara den 
”springande punkten” i ett teamarbete. Att kommunikationen mellan samtliga parter i ett team 
fungerar är av mycket stor vikt, man behöver inte älska alla men man måste kunna 
kommunicera med varandra (Holpp, 1999).  
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2.1.3 Organisationsstruktur 
 
En division kan sägas vara ett litet eget företag, men som har gemensamma funktioner med 
andra divisioner i form av staber som exempelvis sköter personal-, finans- och juridiska 
frågor (Granberg, 2004). Då en organisation har antagit formen av divisionalisering innebär 
det att huvudkontoret ansvarar för den finansiella styrningen och den långsiktiga strategin. 
Divisionerna i sin tur ansvarar för de operationella besluten såsom försäljning, 
marknadsföring och produktplanering. Om varje division behandlas som en resultatenhet 
jämförs de sinsemellan utifrån sin relativa lönsamhet, och om divisionerna säljer olika 
varor/tjänster till varandra kan konflikter uppstå med anledning av intern prissättning (Hatch, 
2002).  
 
En matrisorganisation är en blandning av den funktionsbaserade och den divisionaliserade 
organisationen, där ”godbitarna” från de båda formerna har plockats ut. I en 
matrisorganisation är skillnaden den, att arbetet utförs i projekt där den ansvariga för projektet 
ska se till att budget, mål för projektet och tidplaner hålls. Den del där arbetet utförs i projekt 
kan jämföras med divisionaliseringen och där de övergripande besluten fattas, kan jämföras 
med den funktionsbaserade formen. Det finns dock problem som kan uppstå vid användandet 
av en matrisorganisation och det har framför allt med personalen att göra. Svåra 
arbetsuppgifter med höga krav på kvalitet kolliderar med att arbetet i sig skall utföras snabbt 
och ha så låga kostnader som möjligt. Men matrisorganisationen har även en stor fördel och 
det är flexibiliteten framför allt då nya projekt påbörjas, men även då det gäller att ge 
kunderna den service de efterfrågar och att ta tillvara på de möjligheter som finns i 
omgivningen (Hatch, 2002). 
 
En linje-stabsorganisation är vanligt förekommande i ett flertal större organisationer i 
Sverige. Vilket innebär att varje avdelning får order och direktiv från den högsta ledningen, 
men en stab bestående av specialister finns vid sidan om och har rollen som rådgivare 
(Granberg, 2004). Många gånger är den här typen av organisation ett resultat av en 
omstrukturering av organisationens gemensamma stödfunktioner, vilket sker när ansvar ska 
decentraliseras (Samuelson (red), 2004). Inom såväl företag, offentlig förvaltning och ideella 
organisationer pågår en decentraliseringsprocess. Genom att använda de anställdas kompetens 
så att organisationens kunskap ökar, når man syftet med att effektivisera verksamheten. Både 
ledningen och medarbetarna är positiva till decentralisering när organisationen befinner sig i 
upp- och medgång, eftersom det leder till delegerat ansvar och befogenhet att agera själv. Då 
det råder sämre tider är decentralisering inte lika självklart, anledningen är att det kan vara 
svårt att minska verksamhetsvolymen, minska kapaciteten och avskeda personal. Men det är 
inte riktigt lika trevligt då negativa beslut måste fattas att inneha det decentraliserade ansvaret 
(Karlöf & Helin Lövingsson, 2003). 
 
Lärande organisationer är ett begrepp som kom till under 1990-talet, där fokus ligger på att 
organisationen ska lära och inte bara individen. En individ kan ha stor kunskap som inte 
kommer organisationen till nytta på grund av att organisationsstrukturen eller företagskulturen 
hindrar att den används på rätt sätt. Organisatoriskt lärande kan även beskrivas som de 
processer som säkerställer eller hjälper prestationsförmågan som är baserad på erfarenhet 
(Granberg, 2004). Själva lärandet börjar hos individen och resulterar i att individen växer, 
vilket kommer företaget till del genom ett bättre resultat och tillväxt (Ekman, 2002). 
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2.1.4 Fyra viktiga organisationsfaktorer 
 
Det måste finnas fyra samverkande faktorer för att en organisation ska fungera, dessa faktorer 
är: människor, ansvar, arbetsmetoder och mål. Faktorn som avser mål är mycket konkret och 
ska tala om vad som skall åstadkommas. Mål kan delas in i fyra kategorier; kvantitet, kvalitet, 
service och ekonomi. Faktorn som avser arbetsmetoder är ett sätt för att nå målen och 
innefattar; arbetssätt, rutiner, instruktioner och utrustning. Faktorn som avser ansvar innebär 
att ge stöd och följa upp det givna ansvarsområdet. Ansvar kan delas upp i fyra kategorier; 
ansvarsfördelning, arbetsfördelning, beslutsordning och informationsvägar. Den sista faktorn 
människor har innebörden att personalen behövs för att verksamhetens mål skall kunna 
uppnås. Även i den här faktorn finns det fyra kategorier som är; individerna, relationer, 
kompetens och utveckling (Kylén, 2008). 
 
2.1.5 Beslutsfattande 
 
I de flesta organisationsformer finns det en hierarki med enheter på olika nivåer (Ax, 
Johansson & Kullvén, 2001). Hierarki kan även sägas vara en maktfördelning på 
organisationens olika positioner. Ett organisationsschema används då en chef vill visa hur 
företagets sociala struktur ser ut. En organisation kan vara uppdelad med följande funktioner: 
VD, inköp, teknisk avdelning, tillverkning, försäljning och ekonomi. Men ett 
organisationsschema talar inte om vilka informella relationer, samordningsmekanismer eller 
vilken maktfördelning som finns utanför den formella hierarkin (Hatch, 2002). 
 
Beslut fattas på flera olika nivåer i en organisation. Beslutsprocessen kan även vara 
specialiserad, vilket den är inom traditionella organisationer (se figur 2.1). Där är högsta 
ledningen i toppen och styr organisationen strategiskt, mellancheferna hanterar samordningen 
mellan de olika avdelningarna, och första linjens chef fattar beslut gällande sin enhet (Hatch, 
2002). 
 
 

 
 VD              

                                                                
Mellanchefsnivå 

 
Första linjens chefer 

 
Figur 2.1 Beslutfattande i en hierarkisk organisation (utifrån Hatch, 2002) 

 
Beslut innebär i sin tur att ett val görs mellan flera alternativ. I samband med att ett beslut 
fattas är det vanligt att flera parter är inblandade i själva beslutsfattandet. Företagets framtid 
styrs av de beslut som fattas. Strategiska beslut är ofta något som inbegriper flera avdelningar 
och det handlar då om långsiktiga beslut. De operativa besluten är sådana som måste fattas 
snabbt och de inverkar bara på en liten del av företaget under en kort tid (Andersson, 1997). 
 
Själva verksamhetens ställningstagande inom ett visst område visas i en policy. Först och 
överst finns ett antal övergripande policyer, som sedan bryts ner till mer detaljerade riktlinjer. 
När policyerna är tydliga anvisningar och de resulterar i ett förhållningsdirektiv som är väl 
förankrat och organisationens medlemmar förstår dem, blir resultatet positivt. Men i de fall då 
det endast blir ett dokument som ledningen använder sig av för att slippa ta ansvar gällande 

Strategi, relationer 
organisation – omvärld 
 
Differentiering, 
integration 
 
Löpande aktiviteter 
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verksamhetens agerande i olika sammanhang, blir resultatet av policyerna dåligt. Om en 
policy inte kommuniceras till, förstås och accepteras av organisationens medlemmar är den 
precis som andra riktlinjedokument inte mycket värd (Karlöf & Helin Lövingsson, 2003). 
 

2.2 Strategi 
 
Ett företags strategi är en plan för vad företaget skall ägna sig åt (affärsplan) antingen nu eller 
i framtiden (Ax, Johansson & Kullvén, 2001). En annan förklaring är att strategi är en form av 
plan för hur organisationen ska kunna konkurrera på marknaden och på vilket sätt det ska ske 
(Hatch, 2002). Strategisk planering kan även sägas vara organisationens förmåga att klara av 
oförutsedda händelser som uppstått på grund av individers orationella beteenden (Kylén, 
2008). En del av ett företags strategi är FoU-aktiviteterna och produktutvecklingen 
(Samuelson (red), 2004). Det finns olika sätt att styra en organisation och det valda sättet ska 
spegla vad organisationen vill uppnå. Ett företag som fokuserar på prestationer arbetar med att 
minimera regler för att prestationerna ska bli högre (Granberg, 2004). Själva innehållet i en 
strategi är givetvis viktigt, men om strategin brister i förankring i organisationen påverkar det 
själva innehållet i strategin (Karlöf, 2002). Men strategier finns på flera olika nivåer. I en stor 
organisation finns det två olika nivåer av strategi, den som anses stå överst är koncernstrategi 
och här arbetar man med att ta beslut gällande omstrukturering, försäljning av utvalda delar av 
verksamheten, besparingar och fokusering på utvalda produktlinjer. Den andra nivån på 
strategi i en stor organisation är själva affärsstrategin som inom en stor organisation inte bara 
formuleras en gång, utan varje affärsområde har en egen affärsstrategi (Hatch, 2002). 
 
Porter använder sig av tre olika strategier för att uppnå bestående konkurrensfördelar och de 
är: lågkostnadsstrategi, differentiering och fokuseringsstrategi. Lågkostnadsstrategin innebär 
att företaget strävar efter att ha så låga produktionskostnader som möjligt, men erbjuder 
kunderna ett pris som är det genomsnittliga på marknaden. Differentiering innebär att 
företaget sticker ut på marknaden genom att erbjuda en unik produkt eller att företaget har ett 
starkt varumärke. Fokuseringsstrategin går ut på att företaget tar sikte på en utvald del av 
marknaden och genom det i princip inte får några konkurrenter (Hatch, 2002). Storleken på en 
organisation och själva differentieringen ökar om en tillväxtstrategi används. Många gånger 
krävs det att företaget måste göra nedskärningar och rationaliseringar, vilket skapar 
konkurrens om de resurser som finns kvar, och det i sin tur kan skapa konflikter (Hatch, 
2002). Anledningen är att ett företag som enbart har siktet inställt på tillväxt, på att bara 
producera mer, har svårt att vara stabila och vinstgivande. Genom att använda sig av team kan 
företaget istället göra arbetsprocessen bättre med färre anställda (Holpp, 1999). 
 
När rationalisering används innebär det att man har en oförändrad produktion men med 
mindre resurser, eller att produktionen ökar men med oförändrade resurser. I det här fallet kan 
resurser definieras som kapital, material, omkostnader och personal. Fortgående 
rationalisering talar om hur effektivt man utnyttjar kompetensen inom företaget, maskiner, 
byggnader och så vidare. Fortgående rationalisering är en synonym till operativ effektivitet. 
Att ”göra saker rätt” med en minimal resursåtgång är själva innebörden i operativ effektivitet. 
Det finns ett problem med operationell effektivitet som är att man inte tar hänsyn till 
företagets strategiska inriktning (Karlöf & Helin Lövingsson, 2003). 
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2.2.1 Strategiska beslut 
 
En organisations strategiska beslut är av stor vikt och måste vara det som kopplar samman 
organisationen. Om de strategiska beslut som ledningen fattar är effektiva och om ledningen 
dessutom kan kommunicera ner besluten i organisationen så att de förstås av alla, kommer det 
att bli ett positivt resultat. Kontentan är att, om ledningen fattar bra beslut så kommer det även 
att gå bra för verksamheten. Den viktigaste faktorn i en organisation är ledningen eftersom 
deras prestationer genomsyrar hela organisationen (Harrison & Pelletier, 1998). I många fall 
präglas strategiarbetet av en brist på kontinuitet. Det kan även vara så att strategiarbetet utförs 
mer slentrianmässigt och kontentan blir då att strategiskt tänkande kommer i skymundan och 
företagets siffror blir viktigare. Den dagliga driften av en verksamhet går inte alltid hand i 
hand med strategiarbetet. Anledningen är att operativa frågor oftast är av akut karaktär och 
strategifrågor avser framtiden (Karlöf, 2002).  
 
I en del organisationer är strategins existens endast belägen i toppchefernas medvetande. Om 
inte företagets nyckelmedarbetare är involverade i själva strategiprocessen, resulterar det i att 
onödig tid läggs på att ifrågasätta strategin istället för att implementera den. För att nå den 
effekt av strategiförändringen som organisationen strävar efter måste alla berörda parter vara 
införstådda med vad strategin innebär. Dessutom bör en förståelse finnas gällande de 
skillnader som finns gentemot den tidigare strategin kontra den nya. När de anställda har 
förståelsen kan de anpassa sina arbetsuppgifter till den nya strategin. Individer kan aldrig 
förväntas att göra något annorlunda om de inte förstår varför, här bör ledningen använda sig 
av kommunikation vars syfte bör vara att inte bara förklara vad som ska förändras utan också 
varför (Karlöf, 2002). 
 
Då ett företag inte längre kan ignorera omvärldens krav finns det fyra olika typer av 
åtgärdsstrategier som kan användas (se figur 2.2): 

• Systemförbättringar – vilket innebär att de system som används finslipas och görs 
bättre. 

• Systemförändringar – vilket innebär att systemet granskas utifrån och förändringar 
görs exempelvis utifrån vad som kunden eftersträvar. 

• Krympning – vilket innebär att verksamheten minskas ner med exempelvis 
produktionsvolym. 

• Expansion – vilket innebär att antingen kvaliteten eller kvantiteten ökar, men inte 
nödvändigtvis med ökade resurser (Granberg, 2004). 

 
    Systemförbättring Systemförändring 

 
 
Krympning 
 
 
Expansion 
 
 

 Figur 2.2 Åtgärdsstrategier vid en kris (Granberg, 2004) 

När ett företag befinner sig i en krissituation är det vanligt att rationaliseringar och 
förbättringar genomförs för att på så sätt öka effektiviteten. Om det inte fungerar är 
omprioriteringar nästa punkt på agendan, och det är då vanligt att beslut fattas angående vad 

Rationalisering 

Strategiutveckling Kapacitetshöjning 

Omprioritering 
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som måste prioriteras bort. Om inte något av dessa två steg fungerar måste nya strategier 
sökas upp och det kan handla om vad företaget ska sätta fokus på. Här måste beslut fattas om 
det är själva kärnverksamheten som ska sättas i fokus eller om ett eventuellt samgående med 
en konkurrent är den väg som man skall ta (Granberg, 2004). 
 
2.2.2 Ekonomistyrning 
 
Det övergripande syftet med ekonomistyrning är att underlätta själva arbetet med att uppnå 
företagets strategiska mål. Alla företag har olika mål i sin verksamhet, det kan vara att; öka 
lönsamheten, marknadsandelen, orderhantering, få nöjda kunder, öka produktkvaliteten och få 
nöjdare personal. Det arbete som är förknippat med ekonomistyrning är planering, 
genomförande, uppföljning, utvärdering och anpassning av verksamheten för att uppnå de 
ekonomiska målen. Under en period då det var efterfrågeöverskott på marknaden utvecklades 
många av ekonomistyrningens idéer och metoder, exempel på några av dem är 
internprissättning, standardkostnader och ansvarsenheter (Ax, Johansson & Kullvén, 2001). 
  
2.2.3 Förändring 
 
I alla tider har det förekommit förändringsarbete gällande produktion av tjänster och varor. 
Enligt Max Weber måste en organisation vara strikt hierarkisk, för att kunna vara så effektiv 
som möjligt. Anledningen var att han ansåg att effektivitet och stabilitet endast kunde uppnås 
genom ett regelsystem där arbetsuppgifter, ansvarsområden och befogenheter var hårt 
reglerade. Frederick Taylor ansåg att man, för att få det totala produktionssystemet att bli 
effektivare, måste dela upp produktionen i så små arbetsmoment som möjligt. Genom tids- 
och arbetsstudier kunde man finna det mest optimala sättet att utföra varje arbetsmoment på 
(Nilsson, 1999). 
 
Ibland leder inte ett förändringsarbete fram till de förändringar som behövs, utan det kan leda 
fram till stora svårigheter och problem. Det är av stor vikt att strukturera upp det 
förändringsarbete som skall göras och det måste dessutom vara genomtänkt. Många gånger 
genomförs förändringar vid akuta problem, som en panikåtgärd, vilket hade kunnat undvikas 
om lite förutseende och fantasi hade funnits (Goldkuhl & Röstlinger, 1988). Förändringar i sig 
är oftast inget problem, utan i många fall är det organisationens medlemmar som kan ses som 
ett problem, då de känner sig överkörda av den högsta ledningen (Haslebo & Nielsen, 1998). 
För att en förändring ska bli positiv måste varje förändringsinitiativ ha sin utgångspunkt i 
organisationens historia och den företagskultur som finns (Ekman, 2002). 
 
Förändringsarbete har varit ett nyckelbegrepp inom företagsstrategiskt arbete under 1990-
talet. Kraven på kostnadseffektivitet har ökat samtidigt som en mängd ny teknik och nya 
arbetssätt har introducerats. Själva förändringsarbetet har blivit en egen marknad med ett stort 
utbud av olika koncept och modeller för hur själva förändringsprocessen ska gå till (Ekman, 
2002). En organisationsförändring är resultatet av att medarbetarna kollektivt börjar göra 
saker annorlunda, det kan även ses som ett kollektivt lärande. En arbetsgrupps prestationer då 
de interagerar med varandra kan genom att de löser arbetsuppgifter som de tilldelats ses som 
ett kollektiv. Men när en organisationsförändring genomförs innebär det att samtliga berörda 
parters trygghet förändras, det kan handla om arbetsuppgifter, status, kontaktnät och yrkesroll. 
En del av de berörda kan se det som en möjlighet och andra som ett hot, vilket gör att 
reaktionerna kan bli väldigt olika (Granberg, 2004). Själva fasen att fatta beslutet att en 
organisationsförändring ska göras är enkelt, men det leder inte självklart fram till att 
organisationens effektivitet förbättras. Det är desto svårare att förändra beteendet och 
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kompetensen inom organisationen och att skapa en dialog hos de anställda, så att de förstår 
och antar den nya förändringen. De förändringar som inte förstås av de anställda motarbetas 
ofta, vilket gör att effektiviteten blir sämre. Därför kan det i vissa fall vara en fördel att låta 
organisationen vara oförändrad även om det hade varit bättre med en förändring, eftersom den 
förvirring som kan uppstå gör att effektiviteten blir sämre (Karlöf & Helin Lövingsson, 2003). 
 
Själva arbetet med att analysera de problem och mål som företaget har, att ta fram 
förändringsbehovet samt att bestämma vilka förändringsåtgärder som skall genomföras är en 
förändringsanalys. För att kunna styra en verksamhet i en viss riktning krävs det ett mål. Mål 
kan även vara ett viktigt hjälpmedel för att skapa samordning mellan olika avdelningar. 
Förändringsbehov har sin utgångspunkt i att man vill göra något bättre än vad det är från 
början. Förändringsåtgärder är ett önskemål om hur förändringen ska tillgodose 
förändringsbehoven. Innan åtgärder genomförs måste det undersökas vad de har för inverkan 
på verksamheten, vilket innebär att förutse vad genomförandet kommer att resultera i och hur 
verksamheten kommer att fungera efter att förändringarna är genomförda (Goldkuhl & 
Röstlinger, 1988).  
 
Området som behandlar effektivt förändringsarbete brukar kallas Change Management och 
innebär att övervaka samt följa upp tagna förändringsåtgärder, det handlar även om att initiera 
förändringar inom organisationen. Det kan vara alltifrån stora förändringar till små och allting 
däremellan. Något som sällan ger resultat när ett förändringsarbete ska genomföras, är att 
försöka omvända de individer i organisationen som är starkt kritiska. Då det sänder signaler 
till de övriga i organisationen att deras beteende är godtagbart då de på så sätt får 
uppmärksamhet från ledningen. Det som är viktigt i ett förändringsarbete är att lyfta fram de 
anställda i organisationen som är positiva till förändring och låta de övertyga de som är mer 
skeptiska. Något som inte bör nonchaleras är de anställdas inarbetade vanor, eftersom 
människan i grunden är styrd av vanor och rutiner. I de fall då de anställda har bristande 
förtroende för ledningen och även för de som skall genomföra förändringen, uppstår ett 
motstånd mot själva förändringen, därför är det viktigt att ledningen bjuder in de anställda i 
förändringsprocessen och lyssnar till deras åsikter (Karlöf & Helin Lövingsson, 2003). 
 
2.2.4 Kvalitetsförbättringar 
 
Att förbättra arbetssätt, processer och rutiner har funnits i alla tider i arbetslivet. När man 
utvecklar och förbättrar innebär det att man lär sig något nytt och att man delvis reviderar 
tidigare tillvägagångssätt och strukturer. Det är viktigt att ta hänsyn till den samlade 
kunskapen och erfarenheten som finns hos personalen. Förbättringsarbetets förutsättning 
varierar mellan organisationer, arbetsgrupper och enskilda medarbetare, och det styrs i viss 
mån av de grundläggande egenskaper som finns i produktionssystemen och 
arbetsorganisationen (Nilsson, 1999). Personalintensiv processtillverkning är något som 
används inom mejerier, sågverk, väverier och vid läkemedelstillverkning, och det innebär att 
man med relativt få råvaror har en tillverkning som förädlar processorienterade 
tillverkningsflöden. Här är det viktigt med mekanisering av hanteringsuppgifter, låga 
kostnader för arbetskraft och råvaror samt korta omställningstider (Karlöf & Helin 
Lövingsson, 2003). 
 
Då man arbetar med kvalitetsförbättringar finns det en grundregel som säger att; det finns 
alltid ett sätt för att producera bättre produkter och sätt att arbeta som kräver mindre 
resursåtgång, vilket leder till lägre kostnad men högre kvalitet. En större förbättring kan bli 
resultatet av en drastisk processförändring, men risken för att misslyckas är stor och 
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kostnaden är hög. Det är vanligt att den här typen av projekt misslyckas och anledningen är att 
kunskap och erfarenhet som har uppnåtts under en längre tid ignoreras. Genom att väga 
samman kostnader, förbättringsbehov och den eventuella risken att misslyckas och sedan 
avgöra om en förbättring av en befintlig process skall göras eller om en helt ny skall köras 
igång kan man få ett positivt resultat (Bergman & Klefsjö, 2002). 
 
En metod som används när kostnadsreduktion och kvalitetskontroll skall utföras är Six Sigma. 
Metoden kommer ursprungligen från Motorola och togs fram för att reducera kostnader och 
minska felfrekvensen. När Six Sigma används ligger fokus på att eliminera allt slöseri och 
införa mätbaserade arbetssätt för att på så sätt nå processförbättringar. Helt beroende på hur 
den här metoden används, så kan resultatet bli antingen positivt eller negativt. För att det ska 
bli positivt måste de anställda tänka enligt Six Sigma i sitt dagliga arbete. Det negativa är att 
det krävs mycket tid och resurser för att metoden ska kunna introduceras och analyseras 
(Karlöf & Helin Lövingsson, 2003).  
 
2.2.5 Lean production (mager produktion) 
 
Lean production (mager produktion) framställs som en kombination av de fördelar som finns 
avseende massproduktion och den flexibilitet som hänger samman med hantverksmässig 
produktion. Lagerhållning minimeras och Just-in-time är något som används flitigt. Samtidigt 
jagar man alla typer av onödiga kostnader, onödiga arbetsmoment eller tidsspill genom att 
använda sig av kaizen (ständiga förbättringar). Flexibiliteten ökar genom att personalen 
uppmuntras till arbetsrotation, för att lära sig flera arbetsmoment och cirkulera mellan olika 
arbetsuppgifter. Det är även vanligt att personalen delas in i arbetslag eller team. 
Definitionsmässigt så innebär lean production oftast att personalen får ökade krav, på grund 
av att företaget vill producera mer med mindre personal (Barklöf (red.), 2000). Lean 
production består av två delar, den flödesorienterade och kundorienterade produktionen. När 
produktionen är organiserad och flyter utan avbrott genom hela ledet är den flödesorienterad. 
Då efterfrågan styr själva produktionen är den kundorienterad (Samuelson (red), 2004). 
 
Det är vanligt att arbetstrivseln är högre inom organisationer som använder sig av lean 
production. Anledningen är att de anställda ses som en utvecklingsbar resurs istället för 
utbytbara objekt. Men det här ställer krav på ledningen att de måste motivera de anställda 
genom information, ett bra ledarskap, engagemang och utveckling. Lean production har i 
Japan på senare tid ansetts vara hård, skoningslös, förslitande och att den leder till hög 
personalomsättning. Anledningen sägs vara att det är svårt att få anställda att vilja arbeta 
enligt den här metoden, då den anses ha en grundförutsättning med inslag av stark 
självuppoffring (Karlöf & Helin Lövingsson, 2003). 
 
Då kaizen används är det väsentligt att samtliga anställda i företaget är involverade i 
förändringsarbetet. Standardiserade rutiner, processer och uppföljningar ingår i 
förbättringsarbetet och det utförs av arbetslagen själva. Skillnaden mellan hur kaizen används 
och hur man i Sverige använder sig av ständiga förbättringar är; att i Sverige är ständiga 
förbättringar en del av arbetslagets verksamhet och inte som i kaizen skilt från produktionen 
och där det är tekniker och arbetsledning som ansvarar för själva förändringen. Bristen på 
reflektion är ett problem då man använder sig av lean production. Det måste finnas tid för 
reflektion vid produktion, problemlösning, lärande och systematisk förbättringsverksamhet, 
annars kan man inte tillgodose kundernas önskemål, stärka sin position på marknaden och öka 
intäkterna (Nilsson, 1999). 
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Många gånger kan det vara svårt att skilja mellan rena omstruktureringar som görs på grund 
av besparningar och sådana som görs för att det ska bli en effektiv och mager organisation. 
Större organisationer kan delas in i tre olika kategorier. Organisationer som under den 
aktuella tiden inte förändras nämnvärt klassas som stabila. Organisationer som gör 
omstruktureringar frekvent och som har kortare projekt, men som har bra vinstutveckling och 
framtidstro, kan klassas som föränderliga. Organisationer som har snabba omstruktureringar 
på grund av sparkrav eller som har svårt att konkurrera på marknaden, kan klassas som hotade 
eller ifrågasatt. Downsizing kan vara nödvändigt i samband med teknologiska förändringar, 
för att eliminera onödiga arbetsuppgifter i produktionsprocessen och resulterar i gradvisa 
personalminskningar. När det finns behov av att minska en organisation, så finns det ett antal 
olika sätt att göra det på. Vanligast är att man minskar mängden personal. Ett annat sätt är att 
genomföra en omstrukturering, där man exempelvis slår samman två avdelningar, 
omstrukturerar arbetsuppgifter eller minskar antalet arbetstimmar (Barklöf (red.), 2000). 
 
2.2.6 Business Process Reenginering, BPR 
 
Här ser man företaget som ett ”tomt pappersark” när själva processerna ska definieras och 
man bortser från tidigare historik och sedvänja. Kaizen är motsatsen till BPR eftersom kaizen 
bygger på gradvisa ständiga förbättringar. BPR existerar inte idag och en av anledningarna 
var att det inte enkelt går att göra beräkningar på hur ett företag effektivast ska fungera och 
sedan få in det i verksamheten. När BPR användes togs det inte någon hänsyn till 
företagskulturen och det åsidosattes att förankra förändringar hos de anställda. Många gånger 
kom BPR att sammankopplas med kostnadsjakt och personalnedskärningar. Lågkonjunktur 
och hård konkurrens drev fram lanserandet av BPR eftersom det var nödvändigt för en del 
företag att göra nedskärningar och att avveckla aktiviteter som inte tillförde något värde. Det 
var då lättare att införa ett BPR-projekt som kommunicerades ut i organisationen än ett 
nedskärningsprojekt. De fördelar som fanns med BPR var att förståelsen för verksamhetens 
processer ökade, dessutom belystes vad som var verksamhetens inriktning och det framkom 
vad som bättre kunde skötas av någon annan genom exempelvis outsourcing (Karlöf & Helin 
Lövingsson, 2003). 
 
2.3 Styrmedel 
 
Styrmedel är företagets hjälpmedel för att uppnå de ekonomiska målen, och de kan delas in i 
tre olika delar; formella, organisationsstruktur och mindre formaliserade (Ax, Johansson & 
Kullvén, 2001). Styrmedel används även för att se till att verksamhetens effektivitet är 
tillfredsställande. De formella styrmedlen utgår från själva affärsidén och följer upp planer 
och strategier. Organisatorisk struktur handlar om att kontrollera att verksamhetens personal 
har rätt kompetens och att rätt bemanning finns. Den del som avser mindre formaliserade 
styrmedel handlar om företagskultur och utbildning (Samuelson (red), 2004). I dagens 
organisationer finns det en uppsjö av olika styrningsverktyg, några av dessa är; målstyrning, 
projektorganisering, benchmarking, shareholder value (Røvik, 2000). 
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2.3.1 Benchmarking 
 
När ett företag är i behov av att fokusera på omvärlden och förbättringar behöver göras för att 
effektivisera företagets processer kan benchmarking användas (Cook, 1995). Xerox är det 
företag som år 1979 uppfann och började att med tillämpa benchmarking som ett sätt för att 
studera företagets tillverkningskostnader och även minska dessa genom jämförelser med 
andra företag. I början var det endast ett fåtal av företagets driftenheter som använde sig av 
benchmarking, men år 1983 hade hela koncernen anammat metoden (Camp, 1993).  
 
Benchmarking är en utvecklad version av Total Quality Management, TQM, och under 
åttiotalet blev det ett godkänt hjälpmedel då man utvecklade processer för ständiga 
förbättringar. Det finns en del fallgropar när man använder sig av benchmarking. Det måste 
vara klart och tydligt vart man är på väg, planering är mycket viktigt och tålamod behövs. För 
att man ska lyckas med benchmarking måste det finnas en medvetenhet om vad företaget gör 
bra, var förändringar behöver göras och framför allt varför. I exempelvis Japan använder man 
sig inte av benämningen ”benchmarking” eftersom det livslånga lärandet är så inbäddat i 
själva kulturen (Cook, 1995). 
 
Total effektivitet kan endast uppnås genom att man förändrar aktuella arbetsmetoder, vilket 
man gör i benchmarking. Men benchmarking är ingen universal lösning utan det är något som 
utgörs av en fortlöpande process. Produktivitet uppnås då samtlig personal löser 
affärsproblem, vilket innebär att de har en förståelse för vad de producerar och hur de skall 
tillgodose övriga medarbetarna eller slutkunden. För att resultat ska kunna nås måste 
benchmarking vara en ständig process och inte en engångsföreteelse. Om företaget skall vara 
konkurrenskraftigt och prestera överlägset är användandet av benchmarking ett bra verktyg, 
eftersom det behandlar de arbetsmetoder som måste genomgå en förändring. När det talas om 
effektivitet brukar man säga att det handlar om att göra rätt arbetsuppgift och vid produktivitet 
säger man att det handlar om att utföra arbetet på rätt sätt (Camp, 1993). 
 
Tanken bakom benchmarking är inte att uppfinna hjulet på nytt utan att se på de aktörer som 
är bäst inom olika områden och göra som de gör. De vanligaste områdena där benchmarking 
brukar användas inom är produkter, produktutveckling, tillverkning och logistik. Det bör dock 
observeras att i benchmarking är det inte hela verksamheten utan endast utvalda delar som 
man fokuserar på (Ax, Johansson & Kullvén, 2001). 
 
2.3.2 Prestationsmätning 
 
Det är vanligt att företag inför olika program för att mäta prestationen inom de olika delarna i 
organisationen, ledningen vill ofta mäta de olika enheterna, avdelningarna och 
arbetsgrupperna. Men ambitionsnivån och motivationen höjs inte enbart för att ett mätsystem 
införs. Många gånger finns känslan hos de anställda att de inte är delaktiga och därför är det 
svårt för ledningen att påverka deras beteende. Många gånger införs ett belöningssystem för 
att de anställda ska nå de uppsatta prestationsmålen, men de uppsatta målen kan ses som 
ovidkommande om de anställda inte förstår hur de hänger samman med verksamheten (Karlöf 
& Helin Lövingsson, 2003). 
 
Att styra, informera och motivera, se till att företaget sköts i enlighet med de uppställda målen 
samt att kommunicera ut i själva organisationen är några vanliga syften med prestationsmått. 
För att kunna mäta ett företags prestationer är det lämpligt att göra om prestationerna till 
siffror, för att på så sätt kunna utföra beräkningar av olika slag. Räntabilitet på både eget och 
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totalt kapital samt kapacitetsutnyttjande är några exempel på prestationsmått. Det finns flera 
olika användningsområden där prestationsmått används, några exempel är vid beräkning av 
lönsamhet och resultat, vid kontroll av kostnader och ansvar, samt då en produktivitetsanalys 
skall göras (Ax, Johansson & Kullvén, 2001). 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2.3 Prestationsmätning (egen figur efter Ax, Johansson & Kullvén) 

Beroende på vilket nyckelord som företaget har i sin strategi eller verksamhetsplanering, i 
figur 2.3, är det vad nyckelordet avser som ska vara i fokus. Är det exempelvis kvalitet eller 
låga kostnader som är företagets nyckelord, är det just kvalitet och kostnader som ska vara i 
fokus i prestationsmätningen. Dock finns det en del aspekter som man bör ha i åtanke. Det 
måste vara möjligt att relatera prestationerna till företagets strategi. De valda 
prestationsmåtten ska knytas till prestationsmålen. Personalen måste känna att 
prestationsmålen är realistiska, prestationsmåtten som används måste även vara förståeliga. 
Att personalen har möjlighet att påverka prestationerna som mäts är viktigt, även att de har 
kunskap om och informeras om prestationerna är av stor vikt (Ax, Johansson & Kullvén, 
2001). 
 
2.3.3 Balanserat styrkort 
 
En omtalad form av prestationsmätning är det balanserade styrkortet (Balanced scorecard) 
som framför allt är ett sätt att implementera företagets strategi i organisationen. Den vision 
och strategi som företagsledningen har, kopplas samman med den operativa delen i företaget. 
Utifrån företagets strategi konstrueras sedan en måttstock med olika mål, som sedan knyts till 
verksamhetens olika aspekter. Företagets strategi delas in i fyra kategorier: det interna 
perspektivet (medarbetare), det finansiella perspektivet, kundperspektivet samt lärande- och 
tillväxtperspektivet (process). Idag talar man oftare om en balanserad styrning och inte om 
balanserat styrkort, eftersom det balanserade styrkortet numera är en samling idéer om 
företagets styrning sett utifrån ett bredare perspektiv (Ax, Johansson & Kullvén, 2001). 
Balanserat styrkort är ett hjälpmedel för att styra ett företag eller en organisation, istället för 
att använda sig av rent ekonomiska nyckeltal. För att det balanserade styrkortet ska få en egen 
identitet ger företaget ibland det en egen benämning, ABB kallade sitt för EVITA, Posten 
kallar sitt för Kompassen och Skandia kallar sitt för Navigator (Bergman & Klefsjö, 2002). 
 
Det balanserade styrkortet är ett sätt att styra själva verksamheten utifrån en diskussion om 
långsiktig strategi. Men den är inte lämplig i alla typer av organisationer. Det balanserade 
styrkortet används lämpligast på organisationer som är så kallade kunskapsföretag, där 
medarbetarna är i behov av daglig vägledning för att på så sätt göra rätt saker (Samuelson 
(red), 2004). Det balanserade styrkortet kan även ses som ett sätt att mäta organisationens 
framgång och samtidigt identifiera olika områden, som behöver få mer fokus. Det blir en mall 
som ledningen kan använda för att identifiera verksamhetens styrkor och svagheter. Genom 
att medarbetarna i organisationen blir medvetna om företaget visioner blir de även delaktiga 
och engagemanget ökar (Granberg, 2004). 
 

Strategi Verksamhets-
planering 

Prestations-
mätning 
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2.3.4 Belöningssystem 
 
För att ett företag ska kunna drivas effektivt och överleva under en längre period, måste 
företaget värna om sina anställda, deras kompetens, ansvar och motivation. Det är vanligt att 
företagen använder sig av belöningssystem för att belöna ett önskvärt beteende som gagnar 
företaget, vilket i sin tur leder till effektivitet inom organisationen. I organisationer där 
ledningen lämnar signaler via sitt handlande om att belöningar är viktiga, kommer de 
anställdas fokus att ligga på belöningarna. Det är mycket viktigt att precisera vilka mål som 
ska följas upp och vad som ska belönas, eftersom beteendet styrs av det som mäts. När en 
anställd har intressanta arbetsuppgifter, då ett belöningssystem och utvecklingsmöjligheter 
finns, resulterar det i en hög motivation. Belöningar kan ges antingen till arbetsgruppen eller 
till enskilda individer.  Bonus till de anställda används vanligen för att belöna vissa kategorier 
av anställda samt för att motivera, men bonus kan även kopplas till kortsiktiga resultatmål 
(Samuelson (red), 2004). 
 
AstraZeneca är ett exempel på ett företag som sedan år 2000 har en bonusplan för de anställda 
i Sverige. Bonussystemet har tre olika nivåer koncernresultat, funktion, individ och grupp. På 
koncernnivå, där resultat mäts som vinst per aktie, erläggs bonusen i form av aktier. På 
funktionsnivå, som mäts gentemot funktionens uppsatta mål, betalas bonusen som lön. Då det 
gäller individen och gruppen, mäts de individuella mål som satts upp i de årliga planerings- 
och utvecklingssamtalen (Samuelson (red), 2004). 
 
2.4 Ekonomiska faktorer 
 
För att få både en effektiv löpande produktion och effektiva ständiga förbättringar måste 
företaget ha ett långsiktigt perspektiv (Nilsson, 1999). Om ett företag har långsiktiga 
framgångar som mål måste både nuvarande kunder tillfredsställas och förutsättningar för 
framtida kunder måste skapas (Bergman & Klefsjö, 2002). 
 
2.4.1 Effektivitet 
 
Begreppet effektivitet har sin utgångspunkt i att, all organiserad verksamhet handlar om att 
generera ett värde som är högre än kostnaderna. Men det här begreppet består även av en del 
psykologi, då de beslut som fattas och som glädjer företagets intressenter (ägare, anställda och 
kunder), resulterar i ett positivt värde. Begreppet produktivitet förknippas ofta med negativa 
beslut, eftersom de besluten ofta handlar om minskning av personal och 
kapacitetsneddragningar (Karlöf & Helin Lövingsson, 2003). Effektivitet kan delas in i två 
delar; inre och yttre effektivitet. Den yttre effektiviteten handlar om företagets omvärld och 
kan uttryckas som ”att göra rätt sak”. Den inre effektiviteten handlar om hur företaget 
hushåller med resurserna internt och kan uttryckas som ”att göra saker rätt”. Mål som finns 
på företagets olika nivåer kan stå i strid med varandra. God arbetsmiljö kan stå i strid med 
företagets uppsatta mål gällande lönsamhet. Även tiden är en viktig faktor. Om företaget 
använder sina resurser maximalt kan en hög effektivitet uppnås på kort sikt. Men om företaget 
i stället har ett långsiktigt perspektiv är utveckling och förändring det som ger bäst 
effektivitet. Effektivitet kan även bli ett problem, vilket är fallet i den neoklassiska5 
företagsekonomiska teorin. Anledningen till det är att det enda målet som finns är 
vinstmaximering och allt annat är inte aktuellt (Ax, Johansson & Kullvén, 2001). 

                                                 
5 Den neoklassiska teorin tar hänsyn till både efterfrågan och utbud och utgår ifrån ett antagande om rationellt 
beteende från både hushåll och företag. 



 

19 
 

 
Grad av måluppfyllelse är den vanligaste definitionen på effektivitet. Men effektivitet handlar 
inte om att arbetet skall utföras snabbare utan att arbetet skall utföras smartare. Då effektivitet 
är grad av måluppfyllelse, så innebär det att ett mål måste finnas om en bedömning av 
effektivitet skall kunna utföras. Det vanligaste måttet på effektivitet är räntabilitet (Andersson, 
1997). Lönsamhet ska inte förväxlas med effektivitet, eftersom ett företag kan vara lönsamt 
men brista i effektivitet inom verksamhetens olika delar. Ledningen i ett företag eller en 
affärsenhet använder sig av effektivitetsbegreppet när en kontroll görs för att se om 
verksamhetens delar drivs effektivt (Karlöf, 2002). I ett historiskt exempel, ABB, fanns det 
stora kostnadsproblem på grund av att den hårda fokuseringen på tillväxt hade varit alltför 
ensidig. Ledningsgruppen hade grovt eftersatt den löpande kostnadsjakten, som hade behövts 
för att kunna förbättra effektiviteten. Ingen hade tagit ansvar när de olika cheferna för 
respektive lands ansvar blivit mindre och de nya globala affärsområdescheferna inte var 
insatta i sina nya arbetsuppgifter (Carlsson & Nachemson-Ekwall, 2003). 
 
Det finns en rad av olika koncept som kan användas för att genomföra en effektivisering, 
exempelvis kan BPR, TQM och mätning av genomloppstiden användas. Ledningen i en 
organisation kommer i allt större utsträckning att behöva analysera vilka kriterier som finns 
för ett effektivt arbete för att organisationen ska kunna överleva (Karlöf & Helin Lövingsson, 
2003). När man ska utvärdera effektivitet är det vanligt att man ställer sig frågor om hur: 
personalen, program, utrustning och företagets övriga resurser används på ett bra sätt. 
Omorganisering är en vanlig företeelse då en höjning av effektiviteten eftersträvas (Kylén, 
2008). Kostnadseffektivitet har länge ansetts vara själva grunden för att utveckla det interna 
värdet inom företaget (Nørreklit & Schoenfeld, 1996). 
 
2.4.2 Produktivitet 
 
Produktivitet är nästan detsamma som effektivitet, men är ett resultat av vad som har 
åstadkommits, och det mäts i kvantiteter. Vid mätning av produktivitet finns det flera aspekter 
som bör beaktas. Hur produktiviteten mäts är avgörande för om den kan anses vara hög eller 
låg. Att avgöra om det är omständigheter eller företagets egna insatser som gör att 
produktiviteten stiger eller sjunker kan vara svårt. Långsiktig och kortsiktig produktivitet kan 
stå i strid med varandra. Om företagets produktivitet ökar behöver det inte innebära att 
företagets lönsamhet ökar, eftersom om kvaliteten sjunker kan företagets kunder få en negativ 
inställning till företaget (Ax, Johansson & Kullvén, 2001). 
 
Den ständiga strävan efter högre produktivitet, kostnadseffektiva system för produktion samt 
forskning och utveckling har resulterat i globalisering. Begreppet globalisering har 
innebörden att det ömsesidiga beroendet i ekonomins samtliga led förtätats (Ekman, 2002). 
Det är relativt enkelt att följa upp och mäta produktiviteten, eftersom data som behövs kan fås 
från produktionen. Dessutom är den här typen av mått enkla att förstå och ta in på grund av att 
ingen finansiell värdering av prestationer eller resurser krävs (Andersson, 1997). För att 
åstadkomma en bra produktivitet måste företaget producera de produkter som marknaden 
efterfrågar, dessutom måste de produceras effektivt. För att produktionsenheten inom ett 
företag skall kunna vara lönsam måste företagets olika funktioner arbeta tillsammans för att 
gemensamt ta reda på vad som är avgörande då kunderna gör sina val (Samuelson (red), 
2004). 
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2.4.3 Teknologi och resurser 
 
Teknisk utrustning kan vara en bra investering, även om den är kostsam, om den används fullt 
ut och personalen har rätt kompetens för att använda den (Kylén, 2008). De arbetsuppgifter 
som utförs i en organisation som har intensiv teknologi är alldeles för omfattande för att en 
person skall klara av en förändring själv, utan i det här fallet så behövs det ett ömsesidigt 
utbyte av information mellan de anställda. Det krävs också en ömsesidig anpassning mellan 
de olika inblandade avdelningarna för att samordna de arbetsuppgifter som är centrala för 
verksamheten. Lagarbete är en annan benämning för den ömsesidiga anpassningen av 
arbetsuppgifter (Hatch, 2002). 
 
En resurs måste för att kunna klassas som lönsam och lämplig för organisationen vara; 
tillgänglig, ha potential, kunna implementeras på företagets mål och vara kontrollerbar. Det är 
viktigt att alla aktiviteter och kostnader som påverkar resursen är med när resursberäkningar 
görs för att uppnå effektivitet. Det är frestande för ledningen att jaga aktivitetsmål i stället för 
de mål som verksamheten har, då aktivitetsmål är lättare att definiera. Ledningen kan använda 
aktivitetsmål för att öka kreativiteten, men verksamhetens mål måste dock alltid vara i fokus. 
Det är av stor vikt att de anställda förstår vad som sker i just den aktivitetsdel som de 
medverkar i. Samtidigt måste det finnas en kunskap om vilka trender som finns utanför 
organisationen (Nørreklit & Schoenfeld, 1996). 

 
2.5 Personaladministration eller HRM 
 
Alla länder har olika system som innehåller ett visst antal olika historiska mönster gällande 
utveckling, och särdrag som begränsar vidden av variation på de kritiska variablerna såsom 
kultur, ideologi och struktur som påverkar hur en individ reagerar på liknande förändringar i 
deras externa omgivning (Bamber, Lansbury & Wailes, 2004). Human relationsrörelsen 
uppkom genom den så kallade Hawthorne-studien, där det hade framkommit att 
arbetsresultatet var ett resultat av både det sociala systemet och de produktionstekniska 
förutsättningarna (Nilsson, 1999). 
 
I Hawthorne-studien utfördes ett flertal tester på arbetarna och avsikten var att ta reda på om 
den fysiska miljön påverkade själva produktiviteten. Det framkom att arbetarna blev mer 
produktiva i samma takt som att ljuset i lokalen blev starkare. Men då forskarna sänkte 
ljusnivån fortsatte arbetarna att producera i samma takt som då ljuset hade varit starkare. 
Anledningen var att de anställda, då försöken gjordes, hade blivit placerade i ett avskilt rum 
och därför trodde att ledningen på grund av det visade att de var intresserade av deras 
arbetsprestationer, vilket i sin tur resulterade i den ökade produktiviteten. Resultatet blev inte 
att arbetsmiljön påverkade produktiviteten som forskarna trodde, utan det var 
uppmärksamheten som var det avgörande (Hatch, 2002). Det är viktigt att ledningen inte 
tappar sitt intresse för arbetsgrupperna eftersom annars minskar både motivationen och 
effektiviteten, vilket framkom i Hawthorne-studien (Nørreklit & Schoenfeld, 1996). 
 
Human Resource Management, HRM, är ett resultat av att företaget ses som ett öppet system 
(där alla är beroende av varandra) och fokusering på själva ledningsperspektivet är viktigt. 
Tidigare hade stort fokus inom organisationerna legat på den inre effektiviteten (att göra saker 
rätt) och i samband med förändringen flyttade företagen fokus till den yttre effektiviteten (att 
göra rätt saker). Det finns ett flertal områden inom personaladministration/HRM och en av 
dessa är personalpolitik som talar om hur personalfrågor ska behandlas. 



 

21 
 

Personalrörlighet/kompetensförsörjning är ett annat område som handlar om rekrytering, 
omplacering och avveckling av personal (Granberg, 2004). 
 
2.5.1 Effekter 

  
För att det ska bli någon effekt på den långsiktiga produktionstillväxten måste 
arbetsgivarorganisationen (personalavdelningen) var utformad så att ”rätt person kommer på 
rätt plats”. Vilket innebär att företaget använder sig av den anställdes kunskap och 
erfarenheter (Eklund, 2004). Personalen som drabbas i samband med downsizing kan delas in 
i tre olika grupper. I den första gruppen finns de som förlorar sitt arbete. I den andra gruppen 
finns de som blir kvar i organisationen men som lever med en osäkerhet gällande sitt arbete. I 
den tredje gruppen finns de som överlevde (som fick stanna kvar) då personalminskningarna 
gjordes (Barklöf (red.), 2000). När ett företag börjar gå sämre är det lättare att genom 
rationaliseringar och olika strukturåtgärder ordna så att resultatet ser bättre ut, istället för att 
satsa på en långsiktig utveckling av företagets humankapital och kundrelationer. Resultatet 
blir att företagets personal befinner i ett slags limbo där miljön är osäker och återkommande 
omstruktureringar skapar oreda (Ekman, 2002). 
 
Missnöjd personal kostar pengar och nöjd personal arbetar mer effektivt, det innebär inte att 
de är motsatserna till varandra, eftersom det går att vara missnöjd men ändå trivas. Då det 
finns trivsel ökar kvaliteten och personalomsättningen minskar. Relationer är även det en 
viktig del, på grund av att om ett samarbete med en kollega inte fungerar får det konsekvenser 
i form av onödiga konflikter (Kylén, 2008). För att hjälpa de anställda att på ett effektivt och 
positivt sätt nå gemensamt uppställda mål kan man använda sig av facilitering. Det innebär att 
ledningen underlättar själva förändringsprocessen och fungerar som en katalysator, genom att 
skapa engagemang hos de anställda samt att ansvara för att målen uppnås. Här är det viktigt 
att vara flexibel samt att vara medveten om alla typer av situationer som kan uppstå. De 
anställda kan under tidens gång få nya kunskaper och insikter vilket gör att arbetet måste 
förändras, dessutom kan akuta operativa problem uppstå som påverkar de anställda (Karlöf & 
Helin Lövingsson, 2003). 
 
2.5.2Team arbete 
 
Ett team är en grupp personer som gemensamt arbetar tillsammans mot ett uppställt mål inom 
ett givet område. Men om de anställda inte får reda på varför de skall arbeta i ett team, blir 
resultatet inte det som är önskvärt, och bristen på ledarskap är tydlig. Det kan vara svårt att 
mäta effektivitet i ett team där omplaceringar, teknologiska förändringar och företagets mål 
har förändrats. Men om det i förväg finns tydliga förväntningar som är framförda gällande 
vilka indikatorer som är av väsentlighet för att mäta det teamet åstadkommer är det en fördel. 
Ju mer komplicerad en arbetsuppgift är desto lämpligare är det att införa team. De drivande 
krafterna bakom teamarbete är komplicerad teknologi och ökad kompetens (Holpp, 1999). 
Effektiviteten i ett team beror framförallt på företagskultur, initiativkraft och ansvarskänslan 
hos medlemmarna. En grupp där medlemmarna känner sig trygga och där det råder frihet 
under ansvar finns det en kreativ kultur. Här har alla rätt till sin åsikt och det finns alltid något 
att arbeta vidare utifrån. Men då teamet känner sig otrygg är informationen från ledningen 
dålig eller motsägelsefull, förslag och åsikter kritiseras och det är inte tillåtet att begå misstag. 
I ett team där otrygghet råder arbetar man inte effektivt och förvirringen är stor och det råder 
ett stort revirtänkande (Mossboda, Peterson & Rönnholm, 2003). 
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De anställda som arbetar i självstyrande arbetsgrupper/team är vanligen mer motiverade, 
kreativa och involverade och anledningen till det är att gruppen försöker att dra nytta av idéer 
och resurser från varje individ. Samtidigt försöker gruppen att lösa de problem som uppstår 
inom deras eget område (Nørreklit & Schoenfeld, 1996). Teamarbete är vanligt när 
organisationer ska ”slimmas” och resultatet blir att service- och supportfunktioner samt 
ledningsfunktioner bantas. Den här formen av konstellation är ett resultat av att det i dagens 
snabba föränderliga värld, inte endast finns en person som har kunnandet om det som skall 
produceras. Dessutom kräver kunderna idag att flexibilitet och att snabb anpassning skall 
finnas hos företaget (Granberg, 2004). 
 
Ett vanligt fel när teamarbete införs är att personalen inte blir informerad, utan det är ett beslut 
som fattas högre upp i organisationen. Men det kan även vara så att informationen är otydlig 
och lätt kan missförstås. Är dessutom målen diffusa och strategin oklar eller obefintlig, 
kommer inte teamarbete att få det resultat som var avsikten. Det finns dock ett antal riktlinjer 
för att inte hamna i de ovan nämnda fallgroparna. Det bör finnas klara och tydliga 
affärsmässiga mål för teamen. Teamen måste vara införstådda med vilka förväntningar som 
dem har på sig. Det finns olikheter i sättet att prestera, vissa arbetar snabbt och effektivt 
medan andra tar längre tid på sig. Om det arbete som utförs inverkar på någon annans arbete i 
teamet kan det lätt uppstå en konflikt, eftersom det i sin tur påverkar produktiviteten (Holpp, 
1999). Att arbeta i team, som arbetsform, är den snabbast växande arbetsorganisatoriska 
principen i USA och Sverige är inte långt efter. Den ökade jakten på effektivitet och lägre 
produktionskostnader leder till alltmer bantade organisationer. Även den kraftiga 
teknologiutvecklingen och omvärldens krav på en snabb och flexibel anpassning gör att 
teamarbete får framgång (Granberg, 2004).  
 
2.5.3 Konflikter i en organisation 
 
Ibland definieras konflikter inom en organisation som en öppen kamp mellan två eller flera 
grupper eller organisationer, det här kan bero på att det finns dåligt med resurser eller att 
möjligheterna är begränsade. En konflikt kan även uppstå om exempelvis en avdelning lägger 
sig i vad en annan avdelning gör. Vare sig konflikterna är obefintliga eller alldeles för många, 
resulterar det i sin tur i att prestationsnivån blir lägre än om det är en lagom mängd med 
konflikter. Konflikter kan om de hanteras på rätt sätt bidra till nya idéer och nya synsätt och 
inte att förglömma, en starkare sammanhållning i gruppen (Hatch, 2002). 
 
Eftersom de anställda i en organisation har olika referensramar är det viktigt att det finns en 
vilja hos de anställda att samarbeta för att finna en lösning på ett problem som uppstått. Det är 
även vanligt i en konfliktsituation att revirtänkandet blir väldigt stort och kan ta överhand, 
vilket inte är gynnsamt (Kylén, 2008). En personalavdelning kan hjälpa till att lösa konflikter 
som uppstår genom att utforma regler, instruktioner och riktlinjer som minskar eller 
förhindrar oönskade situationer. Men personalavdelningen kan upplevas antingen som en 
bromskloss eller som en motor för företagets utveckling. I de fall då avdelningen ses som en 
bromskloss är när den påverkas av de övriga intressenterna. När den ses som en motor är de 
fall då avdelningen ligger steget före och tror på att det finns en vilja att förändra och lösa 
problem som uppstår (Granberg, 2004). 
 
För att den högsta ledningens mål och strategier ska kunna uppnås, måste de delas upp och 
översättas så att organisationens enheter kan utföra de aktiviteter som behövs. De operativa 
enheterna måste då många gånger göra en del kompromisser för att kunna uppnå de uppsatta 
målen. Själva tillgången på resurser kan, som tidigare nämnts, vara en orsak till konflikt 
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mellan avdelningar. Ökad konkurrens om små resurser, är ett tecken på maktspel. Konflikt 
kan även uppstå om två avdelningar eller grupper som har olika status i själva organisationen, 
måste samordna de aktiviteter som de utför.  Ansvarsområden är även något som kan leda till 
en konflikt, antingen kan det gälla vem som ska bära skuld för något eller vem som ska få 
beröm. Det är även av största vikt att de inblandade talar samma språk (att kommunikationen 
sker på samma nivå), vilket annars kan leda till att en part uppfattas som omedgörlig (Hatch, 
2002). 
 
2.5.4 Kompetens och kompetensutveckling 
 
Kompetens handlar om att kunna använda sig av sina kunskaper och använda dem för att lösa 
problem och arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. Att utföra sina arbetsuppgifter på ett effektivt 
sätt innebär att det inte ska förekomma något slöseri gällande människor, material eller energi. 
Dessutom är effektivitet ett sätt att uppnå verksamhetens uppställda mål gällande produktion, 
service, kvantitet, kvalitet och nytta (Kylén, 2008). 
 
Kompetensutveckling handlar om ta reda på vilken kompetens som de anställda i 
organisationen har. En intressant aspekt gällande kompetensutveckling är att ju mer man trivs 
med sina arbetsuppgifter desto större chans är det att ny kompetens kommer till användning 
(Kylén, 2008). Då ett företag använder sig av kompetensutveckling måste de ställa sig frågan 
hur själva förnyelsen av kunskap skall ske inom verksamheten. Det handlar om vilken typ av 
strategi som skall användas för utveckling av kompetens. I själva strategin redogörs för vilka 
åtgärder som kommer att användas. De åtgärder som är aktuella är exempelvis; befordran, 
formell utbildning, instruktion i samband med utförande av arbete och arbetsutvidgning 
(Granberg, 2004). 
 
Kompetensförsörjning eller som det även kallas Human Resource Planning, HRP, kan ses 
som en planering och åtgärder som ska se till att behovet av arbetskraft tillgodoses både 
kvalitativt och kvantitativt. Det innebär även att medarbetarnas förutsättningar för att utveckla 
kunskaper sätts i fokus, så att de kan vara kompetenta för att lösa sina uppgifter (Granberg, 
2004). 
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3. Metoddiskussion 
 
I det här kapitlet kommer jag att redogöra för ställningstagande som kommer att göras 
gällande: vetenskapligt synsätt, vetenskaplig metod, vetenskapligt tillvägagångssätt, 
giltighetsanspråk, datainsamling och källkritik.  

 
3.1 Vetenskapligt synsätt 
 
Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) är ontologi och epistemologi avgörande för god 
samhällsvetenskap. Ontologi betyder läran om hur man väljer att se på världen, den 
verklighetsuppfattning som man har, avseende det man avser att undersöka (Andersen, 1998). 
Enligt Ib Andersen (1998) handlar det här forskningsparadigmet om att ta ställning till om 
verkligheten existerar genom människans uppfattning eller inte. Epistemologi behandlar 
frågor om kunskapens natur, grund och giltighet. I epistemologin är teori och empiri inte 
sammanlänkade utan teorins värde bestäms utifrån en prövning som görs mot kvantitativ eller 
kvalitativ data som insamlats (Alvesson & Sköldberg, 2008). 
 
Positivismen innebär att all fakta och data är befintlig, och den ska endast samlas in och 
systematiseras (Alvesson & Sköldberg, 2008). Hermeneutik innebär att tolka budskap. Det 
handlar om att orientera sig i ett kaos av signaler, vilket kräver en viss förförståelse. Risken 
finns att en övertolkning sker i sökandet efter en greppbar innebörd. Att ge något en betydelse 
sker när man inte förstår den värld man är delaktig i. Det är en subjektiv bedömning som görs 
utifrån en speciell vinkling. Det kan göra att fördomsfullhet kan grumla tolkningarna. För att 
skapa ett mer fördomsfritt tolkande krävs ett förhållningssätt som skapar möjlighet för många 
olika vinklingar av det tolkande objektet eller situationen (Ödman, 1979).  
 
Uppsatsen handlar om effektivisering och problem som kan uppstå i samband med dessa. Jag 
kommer att behöva orientera mig bland olika tankegångar, inställningar och åsikter inom 
ämnet, vilket gör att ett tolkande synsätt är passande för den här uppsatsen.  Då ett tolkande 
förhållningssätt kräver en viss förförståelse, som jag fått genom min utbildning, är det av 
största vikt att mitt omdöme inte grumlas av mina personliga åsikter.  
 
3.2 Vetenskaplig metod 
 
Metod är ett verktyg för att lösa problem och få ny kunskap. Om en metod skall kunna 
användas inom samhällsvetenskaplig forskning, måste vissa grundkrav uppfyllas. Metoden 
skall stämma med den verklighet som skall prövas, och skall kunna göra ett konsekvent urval 
av information. Informationen skall vara användbar, skall kunna kontrolleras och granskas av 
andra samt att resultaten skall kunna ge ny kunskap och medvetenhet om förhållanden, som i 
sin tur leder till fortsatt forskning och utveckling (Holme & Solvang, 1997). 
 
Den kvantitativa metoden har sin utgångspunkt i statistiska undersökningar som görs för att 
sedan analyseras. Det primära i den kvantitativa metoden är att förklara själva orsaken till det 
fenomen som skall studeras, annars kan inte en prövning göras om resultatet gäller för 
samtliga enheter i fråga (Andersen, 1998). Något som skiljer den kvantitativa och den 
kvalitativa metoden åt, är att i den kvantitativa är det forskarens idéer om vad som skall ingå i 
studien som är i fokus, och i den kvalitativa antas det perspektiv som studieobjekten har 
(Alvesson & Sköldberg, 2008).  
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Den kvalitativa metoden har innebörden att en djupare förståelse skapas genom olika typer av 
datainsamling (Andersen, 1998). Här är kännetecknet att det finns en närhet till den källa som 
informationen hämtas ifrån. Flexibilitet är ett honnörsord inom kvalitativ metod och 
kännetecknas av närheten till respondenterna. Den kvalitativa processen bygger på 
värderingsmässiga och kunskapsmässiga förutsättningar som den enskilde forskaren har. 
Resultatet växer fram genom att pendla mellan teori och empiri samt mellan forskare och 
undersökningspersoner (Holme & Solvang, 1997). Det centrala i den kvalitativa metoden är 
att empirin ska vara mångtydig och öppen (Alvesson & Sköldberg, 2008). 
 
Jag har inte valt en kvantitativ metod eftersom jag inte kommer att genomföra formaliserade 
analyser, göra jämförelser eller pröva om det resultat som jag kommit fram till gäller för alla 
likvärdiga företag. Min avsikt är att förstå och inte att förklara, varför ett företag som Tablett 
& Spruta gör effektiviseringar av det här slaget. Eftersom det i förväg är svårt att avgöra 
vilken information som framkommer under intervjuerna måste ett flexibelt förhållningssätt 
antas, därför är en kvalitativ metod det som passar bäst i den här uppsatsen.  
 
3.3 Vetenskapligt tillvägagångssätt 
 
Deduktion, induktion och abduktion är ett teoretiskt sätt att förklara ett samhällsförhållande 
(Holme & Solvang, 1997). De här tillvägagångssätten talar om hur vetenskapliga slutsatser 
kan dras (Andersen, 1998).  
 
Deduktion kan kallas argumentationens väg. Deduktiva slutsatser dras utifrån generella 
principer om enskilda företeelser (Andersen, 1998). I praktiken går man från teorier och testar 
dem mot verkligheten för att bekräfta slutsatsen i det teoretiska. Riahi-Belkaoui tar upp i 
boken Accounting Theory att en teori som uppkommit genom deduktion måste vara sann om 
den stämmer överens med principer och postulat (Riahi-Belkaoui, 2004). Den deduktiva 
ansatsen har en nackdel som gör att den lätt blir intetsägande eftersom den fastslår hur något 
är genom att den allmänna regeln alltid gäller (Alvesson & Sköldberg, 2008). 
 
Induktion ses som vägen till upptäckt. Induktion är att utgå från en företeelse som man testar 
principer eller generell kunskap mot, det vill säga utifrån enskilda företeelser drar man 
slutsatser om det generella (Andersen, 1998). För att kontrollera om det är en sann teori går 
man tillbaks till verkligheten för att testa teorins användbarhet. Den induktiva slutsatsen är 
inte beroende av andra slutsatser utan måste bekräftas genom empiri, det vill säga den 
verklighet som undersökts (Riahi-Belkaoui, 2004).  
 
Abduktion är en kombination av deduktion och induktion. Här utgår man från ett enskilt fall 
och tolkar det sedan hypotetiskt för att på så sätt förklara den valda företeelsen. Abduktion är 
vanligt inom läkarkåren där en diagnos behöver ställas (Alvesson & Sköldberg, 2008). 
 
Uppsatsen kommer att utgå ifrån de erfarenheter och kunskaper som respondenterna har. Jag 
kommer att stödja mig på befintlig litteratur och vetenskapliga artiklar som jag sedan kommer 
att pröva mot respondenternas verklighet. Jag utgår från enskilda företeelser för att dra 
slutsatser om det generella, och det är kännetecken för en induktiv ansats. Jag är medveten om 
att det inom samhällsvetenskaplig forskning är vanligt med en växelverkan mellan deduktiv 
och induktiv ansats, men jag anser trots det att den induktiva ansatsen är bäst lämpad för 
uppsatsen.  
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3.4 Giltighetsanspråk 
 
Vid forskning vill man uppnå en så hög grad av överensstämmelse som det är möjligt mellan 
teori och empiri. Begreppet validitet har två delbegrepp som är giltighet och relevans. 
Giltigheten avspeglar hur pass väl teorin och empirin överensstämmer och relevansen handlar 
om hur pass relevant teorin och empirin är, utifrån problemställningen. Begreppet reliabilitet 
talar om hur resultatet påverkas av tillfälligheter (Andersen, 1998). Inom kvalitativa metoder 
har inte reliabilitet en central plats då syftet är att få en ökad förståelse. Ökad förståelse är 
svår att mäta i statistiska termer, då de är svåra att använda för att studera upplevelser och 
medvetenhet (Holme & Solvang, 1997).   
 
Uppsatsen kommer till stor del att byggas på intervjuer vilket gör att jag måste stå nära 
respondenterna, som kännetecknas av den kvalitativa metoden, för att underlätta framtagandet 
av relevant och giltig information. Dock måste jag vara väl medveten om hur jag själv tar till 
mig informationen och tolkar den, samt ta hänsyn till det. Det kan faktiskt vara så att jag 
tolkar situationen felaktigt, då jag inte förstår de signaler eller motiv som respondenterna 
förmedlar till mig. För att säkra informationen i en kvalitativ undersökning måste det ske en 
växelverkan mellan mig, som forskare, och respondenterna i undersökningen. Avsikten är att 
giltigheten och relevansen i uppsatsen ska vara så hög som den rimligen kan bli, då jag 
kommer att sträva efter att teorin ska vara den grund som empirin ska kunna vila på samt att 
den utgår ifrån själva problemställningen. 
 
3.5 Datainsamling 
 
I empirikapitlet kommer jag att använda mig av intervjuer som skall genomföras med 
personer som arbetar på personalavdelningen (HR), ekonomiavdelningen och personer som i 
det här fallet arbetar på den berörda enheten. Primärdata som jag kommer att använda mig av 
är intervjuer, då min tolkning kommer att basera sig på mina respondenters erfarenheter för att 
uppnå uppsatsens syfte. I en kvalitativ metod måste man pendla mellan forskarens och 
respondenternas förståelse, vilket är en metod som jag kommer att använda för att kunna tolka 
resultatet från intervjuerna.  
 
Sekundärdata som jag kommer att använda mig av är litteratur gällande omstrukturering, 
effektivisering och HR-arbete, som är det viktigaste stödet för uppsatsen. Dessutom kommer 
jag att söka stöd i vetenskapliga artiklar. De databaser som jag kommer att använda mig av är 
de som biblioteket på Högskolan i Borås erbjuder sina studenter. Mitt förhållningssätt till 
sekundärdata är att försöka få en mer djupgående förståelse för författarens avsikter med 
texten, det vill säga att få en mer tillförlitlig tolkning. 
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3.6 Källkritik 
 
Då man forskar är man beroende av tillgången på källor, men man måste samtidigt ställa sig 
frågan om källan är användbar för studiens syfte. Det kan vara svårt att tolka teorierna på rätt 
sätt så att man återger de på ett objektivt sätt (Holme & Solvang, 1997).  
 
Som grund för den empiriska undersökningen har litteratur används av författare som 
upplevts som trovärdiga. Dessa källor kan dock innehålla författarnas subjektiva tolkningar, 
eftersom de har sin individuella ståndpunkt gällande det ämne som de skriver om. De 
intervjuer som har genomförts har spelats in digitalt, sedan renskrivits och mejlats till 
respektive respondent för att på så vis undvika att feltolkningar gjorts. Men då respondenterna 
har olika referensramar blir givetvis resultatet av respektive intervju färgat av individen. Den 
kritik som jag kan rikta mot mig själv är att då jag har bristande kunskap gällande att utföra 
intervjuer så har en del intressanta följdfrågor missats i samband med att intervjuerna 
genomförts. Informationen som framkommit under intervjuerna är av subjektiv karaktär, som 
sedan har tolkats så objektivt som möjligt. Det valda målföretaget har erhållit ett fingerat 
namn eftersom det verkar inom en mycket konkurrensutsatt marknad, vilket kan uppfattas 
som mindre seriöst. Dessutom har respondenterna erhållit fingerade namn eftersom de arbetar 
under ständiga hot från exempelvis djurrättsaktivister. Eftersom jag har valt det 
hermeneutiska synsättet och kommer att tolka det mina respondenter säger och på så sätt 
skaffa mig en ökad förståelse kan det vara svårt att både vara neutral och objektiv. Då antalet 
intervjuer är litet, endast fyra stycken, går det ej att uttala sig om det resultat som har 
framkommit är generellt för hela den studerade enheten. Då en del av källorna som har 
använts är skrivna på engelska medför det att en viss risk för feltolkningar föreligger. Strävan 
har dock varit att försöka att återge texten som är skriven på ett så korrekt sätt som möjligt.  
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4. Empiri 
 
Det valda målföretaget har i uppsatsen fått ett fingerat namn eftersom resultatet av uppsatsen 
kan påverka företaget rent ekonomiskt. Även respondenterna har fått andra namn, för att de 
inte ska kunna utsättas för påtryckningar från exempelvis djurrättsaktivister. Jag har valt 
respondenter med fyra olika ansvarsområden för att få en så bred inblick som möjligt för att 
skapa en helhetsbild. 
 
4.1 Tablett & Spruta 
 
Företaget Tablett & Spruta är ett stort globalt företag som verkar inom läkemedelsbranschen, 
vilket medför att arbetet är mycket standardiserat. Verksamheten är dessutom hårt reglerad av 
olika myndighetskrav. Organisationen är utformad som en linje-stabsorganisation med inslag 
av projektorganisation, där projekten drivs i olika team. Under år 2006 har det genomförts 
undersökningar på företagets olika avdelningar för att ta reda på hur olika gruppers samarbete 
fungerar. För närvarande pågår olika förändringar för att förbättra samarbetet mellan 
medarbetarna, samordningsenheten och prioritering. Tablett & Spruta använder sig för 
närvarande av en kombination av lean production och Six Sigma för att öka företagets 
effektivitet. Dessutom använder sig företaget av måldokument för varje anställd för att på så 
sätt kunna mäta deras prestationer. Företaget har genomfört en rad olika omstruktureringar, 
men de sker i en allt snabbare takt. Anledningen är omvärldens ökade krav på bland annat 
flexibilitet och snabbare framtagning av nya läkemedel. Ett av målen med de senaste 
omstruktureringarna är att företaget ska bli mer effektivt, vilket leder till att en del 
överkapacitet kommer att uppstå. Den omstrukturering som för närvarande genomförs på 
Tablett & Spruta innebär att två avdelningar ska slås samman för att korta ledtiden inom 
forskningsområdet. Företaget har avsatt 800 miljoner kronor som ska användas för den 
personal som inte kan omplaceras då tjänster dras in i form av avgångsvederlag, omskolning 
och så vidare.  
 
4.2 Ekonom 
 
Respondenten Carina Kompress har arbetat på företaget Tablett & Spruta i 16 år. Hon är 
Business administrator, och har hand om budget, resursplanering av pengar och personer i 
projekten, och även utkontraktering där tjänster läggs ut på labb runt om i Europa samt den 
ekonomiska biten som har med det att göra. 
  
4.2.1 Effektivitet och produktivitet 
 
Något som kallas för KPI (Key Performance Index) har införts för att mäta effektiviteten, där 
det mäts hur många prover som görs. Löpande finns det en dialog med de personer som är 
involverade i olika projekt för att uppnå effektivitet. Men det handlar mer om ett personligt 
initiativ enligt Carina Kompress. 
 
Enligt Carina Kompress så är allt så fruktansvärt komplext och hon kan bara se till det hon 
själv gör. Avdelningen arbetar med standardiserade mallar och rapportmallar för att förbättra 
arbetet och för att det ska bli mer jämförbart mellan de olika avdelningarna. Effektivisering är 
enligt respondenten det som märks uppåt och utåt från organisationen. De som arbetar med 
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själva effektiviseringen och kommer med förslag, är utåtriktade, kan knyta kontakter och 
presentera sina resultat, får många gånger en väldigt bra bonus. Hon tror att många ser det 
som ett mål att få en hög bonus och det gagnar enligt henne inte företaget. Carina Kompress 
tycker att det har blivit mer uppenbart på den senaste tiden, att man endast gör saker för sin 
egen skull, eftersom det gagnar den egna plånboken. Bonussystemet var inte väl mottaget utav 
alla på enheten utan det blev en fördröjning på grund av det motstånd som fanns. 
 
Carina Kompress tycker att det saknas en lyhördhet i organisationen och framförallt kommer 
inte de som befinner sig på gräsrotsnivå till tals. Det blir ytligare kontakter mellan de 
anställda på en större organisation. Företaget Tablett & Spruta använder sig av 
standardiserade mallar, som man försöker att införa på alla nivåer. Samtidigt är strävan, ett 
globalt tänkande med SHE-arbete (Safety, Health, Environment) för att åstadkomma en 
effektiv samordning. Personligen så känner respondenten bara till verksamheten i Sverige, 
men hon tror att det finns en strävan efter att det ska bli ett enda stort företag. På Tablett & 
Spruta bildas så kallade work-streams, där personer som kan vara med och bidra plockas in 
från andra enheter i företaget. Vilket på så sätt leder till att den här typen av projekt ska 
säkerställa kvalitet och effektivitet.  
 
I Carina Kompress arbetsuppgifter ingår att sammanställa resurser i projekten vilket kan 
påverka utgången av en effektivisering. Då en sammanställning görs ser man om det finns 
resurser över, eller om det behövs mer resurser någonstans. På den avdelningen som 
respondenten arbetar har de haft resurser över, medan det på avdelningar runt om i landet 
funnits för lite resurser. För att lösa den här situationen har projekt styrts om för att på så sätt 
använda resurserna på bästa möjliga sätt. Respondenten lägger ner mycket tid på att 
sammanställa resursåtgången, och det har funnit fall där forskare har vägrat att fylla i de 
rapporter som behövts för att en sammanställning skulle bli möjlig. En förklaring, enligt 
Carina Kompress, till detta är att forskarna anser att de inte är anställda för att fylla i en massa 
siffror, utan de är anställda för att forska. Det här problemet har blivit mindre efter att 
forskarna har fått förklaring på vad siffrorna ska användas till.  
 
KPI-mätning är något som Tablett & Spruta använder sig av för att mäta produktiviteten. 
Även jämförelser med andra läkemedelsbolag görs, där den tid som det tar tills ett läkemedel 
har kommit ut på marknaden är det väsentliga. I genomsnitt tar det cirka 10 år för 
läkemedelsbolagen på marknaden innan ett läkemedel kommit ut på marknaden, men för just 
det här bolaget har det tidigare tagit 12-13 år. Tablett & Spruta har satsat mycket på att få ner 
antal år från de tidigare tretton åren till den nuvarande nivån som är cirka åtta år.  

 
4.2.2 Lean production 
 
När Carina Kompress får frågan om hon vet hur företaget använder sig av mager produktion, 
har hon ingen aning om det. Hon ställer frågan: Är det ett känt koncept?  Hon tror, efter att en 
förklaring givits, att det kanske är något som genomsyrar hela organisationen. Däremot tror 
hon inte att det kan vara lätt att införa det på Tablett & Spruta, eftersom det är ett 
kunskapsföretag. Enligt Carina Kompress använder sig organisationen av fyra stycken P 
(produkt, pris, påverkan och personal).   
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4.2.3 Organisation 
 
Då den enhet som Carina Kompress arbetar på precis har genomgått en omstrukturering, har 
den blivit mycket större än vad den var tidigare. För att informera medarbetare skickas 
nyhetsbrev ut via mejl med länkar, cirka en gång per vecka. De länkar som finns med i mejlet 
kan sedan de anställda klicka på, för att få mer information om det som intresserar dem. 
Carina Kompress tycker att det fungerar bra på avdelningsnivå men att det fungerar sämre 
inom den globala organisationen. Mycket av den osäkerhet som finns kan minskas om 
informationen ökar. Anledningen till att Carina Kompress anser att de anställda får för lite 
information, kan bero på att organisationen, i dess nuvarande form, är så pass ny. Carina 
Kompress tror att instruktioner och anvisningar är skrivna så att alla förstår dem, eftersom de 
är skrivna av dem själva. 
 
Måluppfyllelser är en form av styrmedel som används för varje individ och de sätts upp en 
gång om året tillsammans med ansvarig chef. Egentligen börjar man med enhetens mål, 
avdelningens och sektionens mål och går sedan neråt till individen. Det följs upp en gång i 
halvåret och kanske behöver en justering göras, sen är det en målavstämning efter ett år. Om 
man inte har uppfyllt sina mål syns det bland annat på lönen. Carina Kompress tycker att det 
är lite konstigt att lönen är det enda medlet för att motivera anställda, då det finns annat som 
motiverar människor och inte bara pengar. Samtidigt säger hon: Visst blir man glad när 
pengarna kommer men det hade varit roligt med något annat. 
 
4.2.4 Omstrukturering 
 
Carina Kompress har varit med om många omstruktureringar inom organisationen eftersom 
hon har arbetat där under en lång tid. Men den senaste tiden känns det som om det är en 
ständigt pågående process och omstruktureringarna kommer tätare och tätare. En osäkerhet 
skapas när det omstruktureras och mycket kraft och energi går åt. Men hon säger själv att hon 
börjar vänja sig. Carina Kompress tycker att de arbetsuppgifter hon har är jätteroliga och hon 
månar väldigt om dessa. Hon är av den uppfattningen att en del personer kanske vill prova på 
något nytt, och då är kanske en omstrukturering bra. Men själv vill hon gärna fortsätta att 
arbeta med det som hon gör, eftersom det är något som hon har arbetat fram, tillsammans med 
en tidigare chef. Carina Kompress tror att ändra lite grann är bra - men inte för mycket. 
 
Carina Kompress tycker att antalet omstruktureringar har varit stort, och personalen har inte 
fått tid att landa i sina roller efteråt. Dessutom har ingen utvärdering gjorts efteråt. Den 
senaste omstruktureringen för 1,5 år sedan har fortfarande inte utvärderats. För att uppnå 
något bra så måste man utvärdera, annars vet man inte om det blev bättre. Hon säger vidare 
att, den omstruktureringen som genomförs just nu har det inte informerats något om till de 
anställda. Någon information har heller inte kommit, enligt respondenten, som talar om varför 
man gör den. Enligt Carina Kompress vet inte ens cheferna på avdelningen om varför den 
sker. Men hon tror att både motivationen hade förbättrats och oron hade minskat om 
information hade nått de anställda, där en redogörelse finns om varför detta görs.  
 
Enligt Carina Kompress har Tablett & Spruta ett tidsrapporteringssystem, men där finns ingen 
kod för omstrukturering utan bara för olika förbättringsområden. Det finns personer som sitter 
och arbetar med själva omstruktureringen på heltid och kostnaden kommer då på fel ställe, 
eftersom det i det här fallet är forskare som ska genomföra den. Hon ställer sig frågan, hur kan 
man veta hur mycket tid som läggs ner på en omstrukturering, då ingen speciell kod finns för 
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den här typen av arbete? Hon tycker dessutom att det borde finnas olika underkoder, för 
exempelvis rekrytering. 
 
Arbetsgången vid en omstrukturering är att man först har en grov bild av hur det ska se ut. 
Sedan brukar en arbetsgrupp tillsättas och då blir det en mer detaljerad bild. Nästa steg är man 
tillsätter avdelningschef, sektionschef, projektchef och sedan får de vara med och tillsätta sina 
grupperingar, som i sin tur får tillsätta sina medarbetare. Så det blir en ganska långdragen 
process. Samtidigt pågår själva arbetet som skall bedrivas på avdelningen, så kallade work-
streams. Det känns som om work-streams kommer sist och då kan det bli ytterligare 
justeringar för den slutliga anpassningen till verksamheten. 
 
Enligt Carina Kompress är det så många personer som arbetar med företagets 
omstruktureringar, som egentligen skulle ha lagt sin tid på att driva själva avdelningen, 
personalen, forskningen och projekten. Egentligen har de som ska driva igenom själva 
omstruktureringen ingen utbildning inom organisering, utan de är ju forskare, som nog skulle 
behöva mer stöd från exempelvis HR. Hon tycker att det ibland kan uppstå konstiga saker och 
beslut, vilket troligen beror på att de som arbetar med omstruktureringen inte har någon 
kunskap inom detta område. Men Carina Kompress tror att viljan att förändra nog finns, och 
en av anledningarna kan vara att det är ett sätt att märkas. En omstrukturering känns som 
något nödvändigt måste, för hon tror att om företaget hade sett ut som det gjorde när hon 
började där år 1992 så hade det troligtvis inte funnits idag. 
 
4.2.5 Beslut 
 
Carina Kompress känner inte att hon kan avgöra om det är rätt personer och grupper som 
fattar beslut, eftersom hon inte har någon inblick i det. Men hon tycker att de som fattar beslut 
är fruktansvärt dåliga på att förmedla ut besluten i organisationen. Men, enligt Carina 
Kompress, hänger det troligen samman med det dåliga informationsflödet, vilket i sin tur 
hänger ihop med att det är forskare som är inblandade. 
 
4.2.6 Revir och status 
 
Carina Kompress tror att det var mer revirtänkande och prestige inom organisationen förr, och 
tror att man har kommit ifrån det, och att det blir bättre och bättre. Kampanjerna som görs på 
högre nivå i företaget exempelvis fyra p och innan var det Share vilket innebar att man skulle 
dela med sig, har kanske en effekt som gör att det går in lite grann. 
 
Hon tror inte att status och revir hindrar ett effektivt arbete, Hon anser att hon har fått de 
arbetsuppgifterna hon har eftersom hon är strukturerad och gör ett bra arbete. Däremot har det 
funnit väldigt mycket avundsjuka som hon upplevt tidigare, i samband med att hon fick andra 
arbetsuppgifter. Det blev nästan som mobbing och var en mycket påfrestande situation för 
henne. Arbetsbelastningen var för stor och för splittrad. Hon tror att många ställde sig frågan: 
Varför fick hon den tjänsten och varför gör hon det?  
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4.3 Personalavdelning 
 
Bodil Plåster har arbetat på Tablett & Spruta i 2,5 år inom Human Resources och innan dess 
arbetade hon åtta år inom marknad och försäljning. Hon arbetar som Human Resources 
Business Partner - HRBP.  Det finns för utom själva HR rollen på företaget även ett annat 
skill center, som är specialiserade inom labor law, compensation and benefits, staffing samt 
learning och development. HRBP är medlem av en eller flera ledningsgrupper och utarbetar 
tillsammans med övriga chefer den långsiktiga HR strategin kopplad till affärsbehoven, samt 
coachar cheferna i HR frågor och långsiktig utveckling av medarbetare. 

 
4.3.1 Effektivitet och produktivitet 
 
Enligt Bodil Plåster är R & D (Research and Development) relativt reglerat av olika 
myndighetskrav och det styr ganska mycket. På grund av att organisationen tidigare har varit 
flera olika bolag, så kan det dock finnas vissa lokala anpassningar som gjorts av arbetssätt och 
dylikt, men alla arbetar utifrån samma övergripande gemensamma process i syfte att uppnå en 
effektiv samordning. 
 
Bodil Plåster anser att HR avdelningen i allra högsta grad kan påverka utgången av en 
effektivisering, eftersom de är väldigt delaktiga i alla förändringsprojekt som berör 
människor, vilket ju är de flesta. Det finns en löpande diskussion om att förbättra på alla 
nivåer i företaget. Att hitta ständiga förbättringar är något som ska genomsyra verksamheten. 
 
Företaget Tablett & Spruta arbetar med individuella måldokument som i sin tur är kopplade 
till företagets övergripande mål, vilket säkerställer att personalen har fokus på rätt 
arbetsuppgifter och kan prioritera. Sedan har man naturligtvis en löpande dialog med sin 
närmaste chef för att stämma av att man är på ”rätt väg”. Måldokumenten följs upp formellt 
två gånger per år och i samband med det, tas också feedback in på individen (från andra 
arbetskollegor) kopplat till dennes mål. 

 
4.3.2 Organisation 
 
Eftersom organisationen består av en linje- och projektorganisation är det vanligt att de flesta 
medarbetare samarbetar över gränserna i olika typer av team, enligt Bodil Plåster. Problem 
kan uppstå om det inte finns ett tydligt gemensamt mål och syfte. Kulturskillnader är också 
något som man bör vara medveten om, eftersom det finns både inom Sverige, mellan olika 
avdelningar samt mellan länderna. Det finns även individuella skillnader som kan skapa 
friktioner i ett team. Ett gemensamt mål och syfte, tydliga roller och en tydlig 
ansvarsfördelning är viktigt för att det ska fungera. 
 
Enligt Bodil Plåster är arbetet med kliniska studier strikt reglerat och det finns inom företaget 
också en kvalitetsfunktion, vars uppgift är att ge råd, följa upp och kontrollera att regler, 
riktlinjer och processer efterlevs. 
 
Tablett & Spruta är en organisation med ett oerhört stort informationsflöde och många 
upplever att det största problemet är att sålla i all information som finns tillgänglig. Trots 
detta så finns det samtidigt alltid individer som upplever sig ha fått för lite information. 
Information är oerhört svårt eftersom vi alla är individer med olika preferenser. 
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4.3.3 Omstrukturering 
 
Enligt Bodil Plåster har det skett flera omstruktureringar under de senaste åren. Förra våren 
påbörjades en omfattande global förändringsprocess som innebar att de outsourcade en 
funktion inom företaget. Utöver det här har ett flertal andra förändringar skett där man 
huvudsakligen ändrat organisationsstrukturen inom olika funktioner. 
 
Vid en övertalighet i samband med en omstrukturering ser man i första hand på andra 
öppningar inom företaget – det finns ett omplaceringsfönster som är öppet i 1-3 månader, där 
de matchar individen mot andra tänkbara tjänster inom koncernen. Skulle man efter detta 
fortfarande vara oplacerad utgår förmånliga ekonomiska ersättningar vars omfattning är 
kopplad till anställningstid i företaget.  För att se till att rätt person hamnar på rätt plats 
använder sig Tablett & Spruta av CV-mallar som individen får fylla i (en form av 
kompetensundersökning). Sedan blir individen intervjuad av rekryteringsfunktionen 
(Staffing). Utöver kunskap och erfarenhet är även personlighet och potential viktiga delar i 
den här processen. Man kan säga att det är som en matchningsprocess, där personen i fråga 
matchas mot behov/vakanser som uppstår.  
 
Enligt Bodil Plåster är det ytterst individerna i teamet och teamledaren som har ett ansvar för 
att se till att teamet fungerar. Om problem uppstår kopplas i första hand närmaste chef in. Om 
inte det räcker till finns HR som ibland också kan ta in externa coacher. Inom företaget finns 
det även ett internt coachnätverk. Uppstår problem har deltagare i teamet ansvar för att se till 
att det förs vidare till närmaste chef, som också kan koppla in HR vid behov. 
 
När en omstrukturering görs är målet att det ska bli en förbättring och fördelen är att företaget 
för det mesta faktiskt uppnår effektivitetsvinster eller andra vinster, genom att genomföra en 
förändring. I vissa situationer kan man dock uppleva att man gör förändringar som sedan 
måste justeras/anpassas ytterligare, eftersom andra förändringar sker inom områden som 
angränsar till detta. Det kan då upplevas som ogenomtänkt och rörigt. Om en omstrukturering 
drar ut på tiden och individer får leva länge i ovisshet, skapar även det frustration i 
organisationen. 

 
4.3.4 Beslut 
 
Bodil Plåster tycker att det är rätt personer och grupper som fattar besluten. Hon tycker även 
att de skrivs så att de kan följas och verkställas. Bodil Plåster anser att beslut verkställs i 
väldigt stor utsträckning. Det finns en transparens och uppföljning rörande besluten som gör 
att det är svårt att inte verkställa de beslut som fattas. Ibland kan det naturligtvis hända att 
beslut inte verkställs och ofta har det att göra med att en omvärdering gjorts, som leder till att 
man omprövar beslutet. 
 
4.3.5 Revir och status 
 
Enligt Bodil Plåster så finns det en viss grad av revirtänkande i många organisationer och det 
är väl en av de stora utmaningar man har att arbeta med – att skapa ett gemensamt mål och 
syfte som också kan härledas ned på individnivå, och som gör att alla känner sig delaktiga och 
vet på vilket sätt deras arbete bidrar till helheten. Dock blir det ju lätt i förändringstider där 
det finns ett mindre konstruktivt klimat, där man ibland har en tendens att bli revirtänkande 
för att bevaka sina intressen vilket leder till konflikter.  
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Bodil Plåster tror inte att ansvarsområden nödvändigtvis skapar status och revirtänkande, som 
i sin tur hindrar ett effektivt arbete. Tydliga ansvarsområden är nödvändigt i ett stort företag 
men det är också viktigt att det finns en tydlighet i hur dessa ansvarsområden hänger ihop 
med det övergripande målet, samt en kultur som befrämjar samarbete över gränserna i syfte 
att förebygga eventuellt revirtänkande. 
 
4.4 Chef 
 
Dan Kanyl har varit fast anställd på Tablett och Spruta i femton år, innan dess arbetade han 
som vikarie och lite av varje inom organisationen. Idag arbetar han som Sectiondirector 
(sektionschef) för en grupp personer som arbetar med business support inne i en 
forskningsavdelning. Den gruppen arbetar med allt som inte direkt rör själva 
läkemedelsframtagningen, utan det kan vara inköp av kemikalier och service av instrument. 
Han själv har två arbeten, varav det ena handlar om att coacha och hjälpa 
organisationsmedlemmarna, och det andra är att han sitter med i ledningsgruppen. Han sitter 
lite på två stolar. 
 
4.4.1 Effektivitet och produktivitet 
 
Tablett & Spruta har olika former av styrmedel på olika nivåer i organisationen. Högt uppe i 
organisationen finns det möjlighet att slå ihop mer statistiska variabler, men ju längre ner på 
individ nivå man kommer desto mindre sådana saker blir det. På individ nivå är det mer 
arbetsuppgifter och rollbeskrivningar som hamnar i fokus. Målplaneringen som görs på 
individ nivå är en form av prestationsmätning. Ibland finns det mätbara variabler som man 
använder sig av och ibland kan det vara mer flummigt och då får man ta in referenser så att 
man får feedback för personen i fråga.  
 
Enligt Dan Kanyl mäter företaget effektivitet på olika sätt. De försöker att jobba fram KPI-er 
(Key Performance Index) och samtidigt har några egna mått på själva avdelningen, som är hur 
många prover de kör i kvartalet, hur många studier de klarar av och även hur lång tid olika 
arbetsmoment tar. En jämförelse görs även mot andra företag som verkar inom samma 
bransch. Det som görs på avdelningsnivå är att de fyller i formulär som lämnas in, det handlar 
framförallt om information om hur lång tid vissa moment tar. Sedan är det ledningen ovanför 
som gör själva beräkningen och sen får avdelningen ta del av resultatet. 
 
När en bedömning ska göras gällande det arbetssätt som används, kontra effektivitet är det en 
balansgång. Anledningen till det är, enligt Dan Kanyl, att man i ena minuten ska jobba fortare 
och effektivare i ett läkemedelsprojekt och samtidigt leverera omedelbart på något vis. Den 
andra sidan av skalan är strategi, långsiktighet och att tänka efter före. Han säger att, de på 
avdelningen pendlar mellan de här två sidorna hela tiden. Utifrån kan det se lite förvirrat ut, 
men han tror att för att få det att fungera så måste man göra lite både och. Den målsättning 
som finns är att de försöker att arbeta i stunden, men de försöker samtidigt att tänka 
långsiktigt. 
 
Enligt Dan Kanyl är tanken att den omstrukturering som de håller på att genomföra just nu, 
ska leda till ett mer effektivt sätt att arbeta. Allting kommer att förändras successivt och när 
den här omstruktureringen är klar så kommer det säkert att hända andra saker, eftersom det 
hela tiden handlar om att ligga på. Han säger vidare att man hela tiden måste sträva efter att 
förändras, att komma med idéer och man måste vara lite snabb på foten, eftersom det är 
mycket förändringar som sker nu. Dan Kanyl tror att den stora strukturen är densamma för att 
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en samordning ska uppnås, men sedan kanske man implementerar den på lite olika sätt i 
organisationen beroende på den lokala karaktären. Ju längre ner i verksamheten man kommer, 
desto mer skräddarsydda blir metoderna.  
 
Dan Kanyl tror att han kan påverka utgången av en effektivisering, eftersom han arbetar med 
den. Det gör han både genom att coacha medarbetare och försöka att ge dem förutsättningar 
för att göra ett bra jobb. Själv har han möjlighet att påverka framåt i tiden genom arbetet i 
ledningsgruppen, och hur olika saker kan implementeras och vad man väljer att inte 
implementera. Avdelningen mäter sin produktivitet med hjälp av KPI-erna. SHE-mätning 
(Safety, Health, Environment) sker på en högre nivå än avdelningen, och det handlar då om 
hur många sjukskrivningstimmar det är per anställd. Det går inte mäta det på grupp och 
avdelningsnivå, utan då får man mäta det på exempelvis hela Sverige och i den 
storleksordningen. Resultatet av SHE-mätningen kan förklaras som att den visar hur bra 
personalen mår. Enligt Dan Kanyl är kvalitet ganska enkelt att säkerställa eftersom de arbetar 
med GLP (Good Laboratory Praxis), företaget kontrolleras ständigt både internt och av 
exempelvis Läkemedelsverket. Effektivitet och produktivitet mäts ständigt, eftersom 
organisationen vill vara produktiv. Han tror att de har ganska bra koll rent allmänt. 
 
4.4.2 Lean production 
 
Lean production började användas inom själva tillverkningen av företagets läkemedel och det 
har, enligt Dan Kanyl, varit väldigt framgångsrikt. Inom just den avdelningen, som 
respondenten är chef på, arbetar man ständigt med att förkorta ledtiden på avdelningen från att 
de får tillgång till en substans tills att den finns ute på apoteket, vilket är en del av lean 
production. Han talar om att personalen är informerad om att de ska använda sig av lean 
production och att de i höstas hade ett examensarbete på avdelningen. Upplägget var att först 
fick en person presentera själva arbetet på ett avdelningsmöte, som sedan involverade alla på 
avdelningen. Han framhäver att alla på hela avdelningen har varit med i införande av lean 
production. Då jag framför att det i de tidigare intervjuerna har framkommit att 
respondenterna inte vet vad lean production är, tycker han att det är tråkigt. Han tror att den 
personal som inte vet vad lean production är kanske inte har jobbat med det, eftersom de 
annars borde veta vad det innebär.  
 
4.4.3 Organisation 
 
Enligt Dan Kanyl fungerar själva informationsflödet vid exempelvis det balanserade 
styrkortet, att den högre ledningen fattar ett beslut som sedan meddelas via olika 
kommunikationer. Det kommer program om hur man ska rulla ut det och det tas fram olika 
”powerpoint”, som ska presenteras på olika möten. Gällande den omstrukturering som de 
precis håller på att genomföra, var det första man gick ut med till de anställda var en 
förklaring till varför det här skulle göras. Alla förändringar vare sig de är till det bättre eller 
till det sämre är jobbiga eftersom det kan skapa osäkerhet. Därför gick man ut med 
information om varför på en gång. De nu sammanslagna avdelningarna var en gång för länge 
sedan en gemensam avdelning, så för de som har arbetat där länge blir det här inget 
annorlunda. Men har man ett lite längre perspektiv, så blir inte de här förändringarna så 
våldsamma ändå. 
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Enligt Dan Kanyl så är inte instruktioner och anvisningar skrivna så att alla kan förstå dem. 
Han tycker att det bästa är att man förklarar och pratar till exempelvis powerpoint bilder och 
gärna att det görs i mindre grupper där det finns möjlighet att ställa frågor. Man får ha olika 
nivåer på instruktionerna och anvisningarna. På själva avdelningen använder man sig av 
exempelvis powerpoint, medan man i arbetsgrupperna kör det lite mer informellt.  
 
Det är svårt att mäta tid och det som är onödigt, men det är lätt att ta reda på om personalen 
presterar det som de ska. Man kan ju alltid förbättra och förenkla systemet, och det finns ju 
alltid möjlighet för alla att finna egna lösningar. Men han tror att alla gör så gott de kan, efter 
egen förmåga. När man sätter ihop målen försöker man att länka samma alla nivåer av mål. 
Allt från de mål som finns högst upp i toppen av företaget ner till de individuella målen. 
Genom att sätta upp mål, styr man alla åt samma håll.  
 
4.4.4 Omstrukturering 
 
Eftersom Dan Kanyl har arbetat på företaget sedan år 1993 har han varit med om ett antal 
omstruktureringar. Förut var det inte så täta intervaller utan nu kommer de oftare än vad de 
gjorde tidigare. Han tror att ju fler omstruktureringar som man har varit med om desto 
tryggare blir man med sig själv och att inte hänga upp sig på tryggheten i organisationen. 
Istället så får man fokusera sig på vad man kan bidra med till organisationen och inte att man 
absolut måste tillhöra en viss avdelning eller arbetsgrupp, utan det liknar mer som en typ av 
projekt. Man måste veta varför man är attraktiv för organisationen. Förut var det mer att man 
tillhörde en avdelning och det var ens basplattform, vilket inte är fallet idag. Själva 
basplattformen blir mer individuell. Man måste veta vad man gör, hur man gör det och hur 
man gör det effektivt. Om man arbetar med kunder så ska de vara nöjda. Men man måste vara 
medveten om, att företagskulturen ändras i samband med att man gör omstruktureringar. 
 
4.4.5 Beslut 
 
Dan Kanyl tror att det är rätt personer och grupper som fattar beslut. Vid implementering kan 
det vara si och så, framförallt vid förvärv. Ibland kan man missa den fulla implementeringen 
men då kanske det inte var så viktigt. Men vissa saker är man noga med att de implementeras 
fullt ut och får på så sätt mycket bättre effekt, vilket tyder på att de kanske var mer viktiga. 
Själva informerandet av beslut går i olika nivåer. Först när man bestämmer att en 
omstrukturering ska göras så tillsätter man en liten arbetsgrupp, som arbetar med detta i 
hemlighet i cirka ett halvår, och ingen annan vet något. Sedan informerar man nästa led, och 
det går sedan ner i organisationen tills det landar på den avsedda nivån och det kan ta cirka ett 
år för hela processen. Det här är ett arbete som måste göras (och där ingår 
hemlighetsmakeriet) för annars kan man inte ge svar på de basfrågor som de berörda parterna 
har exempelvis, vem blir min nya chef och vilken arbetsgrupp ska jag ingå i?  
 
4.4.6 Revir och status 
 
Dan Kanyl tror att det alltid finns ett hindrande revirtänkande och prestige inom 
organisationen, eftersom vi talar om helt vanliga människor. Visst ska man hjälpa varandra, 
men alla är sig själv närmast. Han tror att de finns sådana personer som kramar sitt revir, 
vilket kan hindra ett effektivt arbete. Det kan handla om ett chefsområde eller ett 
specialistområde som man inte vill släppa eller vill att det ska vara större än vad det var från 
början.  
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4.5 Anställd 
 
Min respondent Anna Tablett har arbetat på företaget Tablett & Spruta i fyra år. Hon är 
Teamleader för administratörerna på avdelningen, vilket kan sägas vara som en gruppchef och 
det innebär att hon coachar, fördelar arbete, skriver målprogram, förhandlar lön och bonus. 
Samtidigt är hon en administrativ resurs för själva avdelningen.  
 
4.5.1 Effektivitet och produktivitet 
 
Enligt Anna Tablett har administratörerna på avdelningen svårt att mäta sin effektivitet, men 
de har ett måldokument där de skriver in vad det är som de skall uppnå. Vissa administratörer 
kan man däremot mäta effektivitet på. Det finns även en funktion som heter Admin Direkt 
som till exempel beställer resor och gör reseräkningar. Man kan då se hur många resor och 
hur många reseräkningar som produceras under en dag, men det fungerar ju bara på de 
personer som arbetar med denna typ av uppgifter. På labb är det lättare på så sätt för att vi kan 
mäta antal rapporter som produceras i en studie. Man kan också räkna "plattor" där man 
pipetterar6 för att få fram hur substanser reagerar med olika ämnen.  
 
Anna Tablett anser att det finns idag väldigt många omständiga processer och mycket stora 
regelverk. De är styrda av hur något skall göras/processas. Hon ger mig följande exempel: De 
har en helpdesk funktion (it-support) som är outsourcad och är belägen på Irland och 
Bangladesh, men några killar finns på plats i en källarlokal på divisionen. I det här fallet 
behövde respondenten en nätverkskabel och var då tvungen att ringa helpdesk för att få ett 
ärendenummer, tiden var knapp och avdelningen behövde nätverkskabeln omgående. 
Personalen på helpdesk bad Anna Tablett att få återkomma, det gick en timma och det var 
sedan ok att springa ner i källaren och hämta kabeln. Totalt tog det här cirka 2-3 timmar och 
det var enligt respondenten snabbt, då den vanliga tiden är cirka tre dagar. Det här är bara ett 
exempel, där en enkel sak blir så mycket mer komplicerad. I ett normalt fall hade den här 
situationen kanske tagit cirka tio minuter. Respondenten känner att det är svårt när de 
vardagliga enkla sakerna måste vara så regelstyrda, vilket i sin tur leder till att det tar längre 
tid. Naturligtvis måste det styras upp när det handlar om en så här stor organisation, men 
någonstans måste det sunda förnuftet få styra. När själva regelverket sätter käppar i hjulet för 
en snabb och effektiv lösning på ett problem, blir resultatet väldigt motsägelsefullt. Hon tror 
att det är ett dilemma för många större organisationer.  
 
Enligt Anna Tablett försöker de att tänka i banor som handlar om att utveckla arbetsmetoder 
för att uppnå kvalitet och effektivitet. Om de stöter på ett problem diskuterar de igenom om 
den lösningen som ligger på bordet, verkligen är den bästa för att vara så effektiva som 
möjligt. Det är mycket som är svårt avseende arbetsmetoderna, eftersom de har många 
processer som ska genomföras och där kan det vara svårt att förändra. På den här avdelningen 
mäter man inte produktivitet, men däremot så mäter de antalet studier som görs på 
forskningsområdet. Förra året gjordes 2000 studier men när det gäller forskning är det svårt 
att mäta produktivitet, det är lättare att mäta produktivitet vid själva tillverkningen. 

 

                                                 
6 Att pipettera innebär att olika ämnen droppas på en platta för att sedan analyseras. 
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4.5.2 Lean production 
 
Anna Tablett vet inte vad dem/ledningen menar med lean production och kan därför inte ge 
något bra svar på den här frågan. Däremot vet hon att de ska införa Six Sigma. 
Kostnadsreducering och kostnadsmedvetenhet är något som alla avdelningar strävar efter då 
det är ett av företagets krav. Då den division som respondenten arbetar på håller på med 
forskning kan lean production kännas lite avigt, men däremot kan den division där 
tillverkningen av läkemedlen görs använda sig av lean production och få det att fungera. Att 
göra ständiga förbättringar är något som de har i tankarna hela tiden, men på grund av det 
stora regelverket som de har så anser hon att det kan vara svårt att arbeta med lean production 
i den dagliga verksamheten. Anledningen till att de anställda kanske inte arbetar enligt lean 
production, kan vara att för lite kunskap finns hos dem gällande själva innebörden. 

 
4.5.3 Organisation 
 
Det finns enligt Anna Tablett inom organisationen väldigt mycket instruktioner och 
anvisningar, och det är mycket som händer i det globala företagets omvärld. Dessutom finns 
det olika regelverk och man måste försöka att fokusera på det som är viktigt. Även om den 
enheten som respondenten arbetar på finns i Sverige, så måste hänsyn tas till andra länders 
regelverk eftersom dessa är styrande. Arbetet kan lätt bli komplext då det i det här fallet 
handlar om ett mycket stort bolag, och som anställd måste man välja de arbetsområden som 
ligger närmast en själv.   
 
Anna Tablett tycker att det är svårt med information, och det är något som dem brottas med 
dagligen i organisationen, anledningen är att de har så många verktyg. Men ändå är det svårt 
att veta vem informationen är riktad till och om den är riktad till en själv. I de flesta fall vet 
hon att det här ska jag informera om, men måste samtidigt ställa sig frågan: Får jag med alla 
som är i behov av den här informationen? Företaget är indelat i både divisioner, avdelningar 
och sektioner.  Först finns det ett nyhetsbrev för hela divisionen, men från och med april 
månad år 2008 har de även tagit fram ett nyhetsbrev för själva avdelningen. Men under 
intervjun ställer sig Anna Tablett frågan, hur man vet att det är något som berör alla på 
avdelningen. Hon tycker däremot att alla måste vara medvetna om att avdelningen får besök 
från andra länder, men det måste rapporteras in till den som skriver nyhetsbrevet. 
 
4.5.4 Omstrukturering  
 
Anna Tablett har precis varit med om en omstrukturering som just nu befinner sig i slutfasen 
och alla på avdelningen håller nu på att landar i det nya. Det är alltid svårt innan alla finner 
sina platser och roller, eftersom det här handlar om en avdelning som gick in i en annan. Det 
svåra är att en omstrukturering tar väldigt mycket tid och kraft, samtidigt som huvudfokus 
förskjuts från de arbetsuppgifter som det egentligen är meningen att personalen ska utföra. 
Anna Tablett vet vart hon ska vända sig om det skulle uppstå samarbetsproblem i de nya 
arbetsgrupperna, eftersom de har personalombud. Men ledningen tror att allting bara ska flyta 
och någon egentlig handlingsplan finns inte upprättad. De som har kommit fram till att den 
här omstruktureringen ska göras tror att allt bara ska fungera smärtfritt, det blir lite utav ”The 
American Way”. För att säkerställa att personalen gör det som är avsett och inget onödigt, ska 
uppföljningssamtal göras frekvent. Målet är att de ska göras en gång i kvartalet, men så är inte 
fallet i verkligheten. Under uppföljningssamtalen diskuteras det om den anställda uppnår sina 
mål.  
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4.5.5 Beslut 
 
Enligt Anna Tablett så fattas besluten på en så hög nivå i organisationen så hon förutsätter att 
det är rätt personer som fattar besluten. De beslut som fattas måste följas, det finns inget val 
utan det är bara att lösa det som beslutas. I den dagliga verksamheten verkställs de beslut som 
fattas på avdelningen, alla beslut genomförs eftersom det är ledningsgruppen som har fattat 
dessa beslut. När det kommer direktiv om något nytt så verkställs det, men samtidigt finns det 
möjlighet att reflektera och ifrågasätta varför man har gjort på ett visst sätt. 
 
4.5.6 Revir och status 
 
Enligt Anna Tablett finns det mycket ”revir pinkeri” och status inom organisationen. 
Anledningen är att det på företaget finns många akademiker och den bakgrund de anställda 
har, vilket i sin tur innebär mycket status. Det kan vara så att en forskare som har lagt ner 
tjugo år på något, då riskerar att tappa fokus. Status och revirtänkande kan vara en 
bromskloss, genom att man inte ser till företagets bästa. Full time employee, FTE, innebär att 
inom varje avdelning/funktion finns det ett givet antal anställda man får lov att vara. Men man 
kanske har en funktion som har en anställd, som en annan avdelning har större nytta av, men 
på grund av rädslan för att bli av med en FTE så vill man inte släppa den tjänsten till den 
behövande avdelningen. Man vill inte släppa personal till en annan avdelning eftersom man 
kanske kan behöva dem i ett senare skede. Vem har kompetensen att avgöra om vilken 
avdelning som har mest behov av personal? Om ett behov finns är det väl bara att anställa 
personal, men det är inte så det går till. 
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5. Analys 
 
I det här kapitlet analyseras det som framkommit under den empiriska undersökningen, vilket 
innebär att respondenternas svar ställs mot den teoretiska referensramen som ligger till 
grund för uppsatsen. 
 
5.1 Effektivitet och produktivitet 
 
I samband med att diskussioner angående en omstrukturering av verksamheten förs, bör även 
en utredning gällande organisationens olika enheter göras. Även om en enhet är effektiv 
kanske det är mer lönsamt att outsourca enheten, än att driva den själv (Kylen, 2008). Den 
enhet som studeras i uppsatsen bedriver forskning och kan därför även klassas som ett 
kunskapsföretag. Då verksamheten till stor del består av forskning och utveckling är 
personalen till övervägande del akademiker, vars kapacitet inte tillfullo utnyttjas om de endast 
ska prestera enligt order. De som framförallt arbetar med forskning på företaget Tablett & 
Spruta är uppdelade i team, som gemensamt arbetar mot ett uppställt mål. Enligt Carina 
Kompress är effektivisering det som märks uppåt och utåt från organisationen. 
 
Prestationsmätning och måldokument är något som används på Tablett & Spruta. Balanserat 
styrkort är en form av prestationsmätning och den lämpar sig bäst för så kallade 
kunskapsföretag, där den blir en vägledning för de anställda. Att införa ett balanserat styrkort 
kan öka de anställdas engagemang då de blir införstådda i företagets visioner och mål. Men 
det är av största väsentlighet att de anställda är införstådda i vad de nya koncepten innebär 
och hur de ska användas (Ax, Johansson & Kullvén, 2001). Några av respondenterna vet 
exempelvis inte vad ett balanserat styrkort är, men ansvarig chef tror att informationen har 
gått fram. Enligt uppgift får alla på avdelningen information, men det verkar inte som om alla 
har tagit del av den. Det finns olika uppfattningar om företagets bonussystem. En del anställda 
kan känna sig hotade av att bonusen baseras på prestationer och andra tycker att det är helt 
rätt. 
 
För att ett företag ska bli mer effektivt är konceptet benchmarking en bra väg att gå, eftersom 
konceptet fokuserar främst på att förändra de arbetsmetoder som medarbetarna utför 
(Cook,1995). Vid en sammanslagning av exempelvis avdelningar är det troligtvis 
benchmarking som finns i bakhuvudet på de som tar fram strategier och fattar beslut, men det 
framkommer inte i någon kommunikation från ledningen till de anställda. Läser man mellan 
raderna så jämför sig företaget Tablett & Spruta med de andra aktörerna på marknaden, vilket 
är en del i själva benchmarking konceptet. Men den känsla som jag har fått av respondenterna 
är att ingen vet vad det innebär. Men för att Tablett & Spruta ska kunna använda sig av 
konceptet måste företagsledningen lära sig att kommunicera med de anställda. 
 
5.2 Lean production 
 
Lean production är en kombination av de fördelar som finns med massproduktion och 
flexibilitet. Indelning av personalen i team är vanligt förekommande. När mager produktion 
implementeras är det vanligt med downsizing eftersom det blir ett naturligt steg vid den 
omorganisering som är nödvändig (Barklöf (red.), 2002). För Tablett & Spruta var det ett 
naturligt steg att först implementera lean production vid själva tillverkningen av läkemedel 
och det har fallit väl ut. Men nästkommande steg, att implementera det på avdelningsnivå, är 
inte helt enkelt. Dan Kanyl ansåg att alla på avdelningen arbetade efter det här konceptet, 
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medan två av respondenterna inte var av samma uppfattning. Troligen är det här en brist i 
kommunikationen på avdelningen, vilket kan bero på att medarbetarna själva kan välja den 
information som de anser sig vilja ha. 
 
5.3 Organisation 
 
I mekanistiska organisationer finns det en mängd olika regler och föreskrifter som måste 
följas (Hatch, 2002). För att en mekanistisk organisation ska fungera bäst så måste 
omgivningen vara stabil (Granberg, 2004). Så är inte fallet med Tablett & Spruta eftersom 
företaget verkar på en global marknad och därför är mycket konkurrensutsatt.  
 
Företaget Tablett & Spruta har en organisationsstruktur som är en kombination av matris- och 
linje-stabsorganisation. Själva forskningen bedrivs i projekt, vilket i princip gör att respektive 
forskningsområde blir som en division, som då överensstämmer med definitionen av en 
matrisorganisation. Linje-stabsorganisationen känns igen genom att avdelningarna får olika 
order och direktiv från den högsta ledningen. Företaget har dessutom rådgivande staber vid 
sidan av, såsom exempelvis HR, personalavdelningen, (Samuelson (red.), 2004). Det finns en 
del problematik som ligger och bubblar under ytan hos företaget Tablett & Spruta som 
troligtvis har att göra med själva organisationsstrukturen. Matrisorganisationen kan medföra 
en del problem genom att de ständigt ökande kraven på kvalitet, krockar med ett effektivt 
arbetssätt och kostnadsminimering (Hatch, 2002). Om personalen inte är införstådd med 
vilken typ av organisationsform företaget har och vad det innebär kan det uppstå konflikter då 
de inte känner sig sedda och uppskattade. Man skulle kunna säga att en organisation som 
Tablett & Spruta kräver en viss typ av anställda som tycker om att ta tillvara på möjligheter 
som finns i omgivningen och som tycker om flexibla arbetsuppgifter.   
 
5.4 Omstrukturering 
 
I samband med omstruktureringar och rationaliseringar av resurser kan konflikter uppstå. En 
stor del av den här typen av konflikter kan undvikas om organisationens ledning på ett bra sätt 
kan föra en kommunikation med organisationens enheter, så att de beslut som är fattade 
förstås av samtliga medarbetare. När en förändring ska genomföras i organisationen måste 
den vara strukturerad och genomtänkt. Att göra förändringar för att visa exempelvis ett bra 
resultat inför aktieägarna, är inte att rekommendera (Hatch, 2002). Vissa anställda tycker att 
lyhördheten gentemot de som befinner sig på ”gräsrotsnivå” i hierarkin saknas. Med 
utgångspunkt från de intervjuer som har genomförts är det tydligt att kommunikationen inte 
har fungerat, då en stor osäkerhet och frustration finns. Enligt Bodil Plåster uppnås det för det 
mesta effektivitetsvinster genom förändringar i samband med omstruktureringar.  
Respondenten på chefsnivå ansåg att information gått ut till de anställda gällande den 
omstrukturering som just nu pågår, men en av respondenterna är av en helt annan uppfattning. 
Troligtvis handlar det återigen om brister i kommunikationen. Dan Kanyl talade om att det 
första som meddelades var varför själva omstruktureringen gjordes, medan Carina Kompress 
var av en annan åsikt då hon ansåg att ingen information hade gått ut som talade om varför. 
 
Tablett & Spruta kan för närvarande klassas som en föränderlig organisation då företaget den 
senaste tiden har gjort ett antal omstruktureringar, trots det är vinstutvecklingen god. För att 
effektivisera har företaget exempelvis slagit samman två avdelningar, för att på så sätt uppnå 
en tidsbesparing under själva forskningsfasen. För att resultatet ska bli positivt när en 
omstrukturering görs måste exempelvis personalansvarig se till att ”rätt person kommer på 
rätt plats”.  



 

42 
 

 
Då Tablett & Spruta är ett stort globalt företag som dessutom har avsatt 800 miljoner för att 
genomföra kostnadsbesparande omstruktureringar, är nog inte lagar och avtal det första de 
tänker på, utan det är enklare att köpa ut den övertaliga personalen. Då företaget är mycket 
påverkat av USA är det inte så märkligt att den här typen av lösning har valts. Eftersom USA 
har ett annat sätt att se på relationen mellan företag och anställd. Där är den anställde lätt 
utbytbar då de har andra arbetsrättsliga lagar som inte skyddar den anställde vid exempelvis 
omstruktureringar. 
 
5.5 Beslut 
 
Företaget Tablett & Spruta har flera olika beslutsvägar, de stora besluten gällande exempelvis 
omstruktureringar fattas först på den högsta nivån som sedan förs nedåt i organisationen i 
olika typer av ledningsgrupper. Den typ av beslut som ledningen fattar måste vara effektiva 
och dessutom måste ledningen kunna kommunicera ner besluten i organisationen (Karlöf, 
2002). Att kommunikationen inte fungerar hos Tablett & Spruta är relativt tydligt efter att 
intervjuerna har genomförts, det kan bero på att personalen kan välja vilken information de 
vill ta åt sig. För att kommunikationen ska fungera så krävs det att en återkoppling görs, 
eftersom annars vet inte de som sänder informationen om budskapet  nått fram (Karlöf, 2002). 
På Tablett & Spruta finns det ingen klar återkoppling och det blir därför svårt för de ansvariga 
att vara säkra på att personalen verkligen gör det som är meningen med det tagna beslutet. 
Ledningen i Tablett & Spruta har fattat ett beslut om att både lean production och att 
balanserat styrkort ska användas i organisationen. Några av respondenterna visste inte vad det 
var, medan en chef på avdelningen var av den uppfattningen att alla arbetade i enlighet med 
dessa två koncept.   

 
5.6 Revir och status 
 
Belöningssystem är ett sätt för ledningen i ett företag att belöna sina anställda, för exempelvis 
ett effektivt arbete. Men i organisationer där ledningen signalerar att belöningar är viktiga 
kommer de anställdas fokus att ligga på just belöningar (Samuelson (red.), 2004). När ett 
företag som Tablett & Spruta vill förändra organisationen för att på så sätt uppnå en högre 
effektivitet och kanske till och med kostnadsminskningar, bör de ta och analysera vilka 
kunskaper och erfarenheter som finns hos personalen. 
 
Att införa teamarbete är vanligt när en organisation ska bantas, vilket oftast sker i dagens 
föränderliga värld. Det är vanligt att konflikter uppstår i ett team, många gånger på grund av 
att vi är alla individer med olika förutsättningar (Granberg, 2004).  Då företaget Tablett & 
Spruta använder sig av prestationsmätning, kan det vara en orsak till att en konflikt uppstår. 
Anledningen är att om en person tar längre tid på sig att utföra ett moment, kan det resultera i 
att teamets prestation blir sämre. Om en konflikt skulle uppstå måste det finnas en vilja hos de 
som är inblandade att finna en lösning. Att de inblandade parterna i konflikten fastnar i ett 
revirtänkande är vanligt, men det är inte gynnsamt för organisationen och bör därför i största 
möjliga mån undvikas. I många fall är det just ledningen som har bestämt att personalen ska 
arbeta i team. För att det här ska fungera så krävs återigen att ledningen informerar de 
anställda om varför och hur det ska genomföras (Hatch, 2002).  
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6. Slutdiskussion och slutsats 
  
I det här kapitlet presenteras de slutsatser som dras utifrån analys av teori och empiri. 
Utgångspunkten är de forskningsfrågor som formulerats i det inledande kapitlet. Vidare 
kommer ett förslag om fortsatt forskning att ges inom området. 
 
Det har framkommit under de intervjuer som har utförts att det inte finns någon kunskap om 
de uppenbara strategier som används av ledningen, hos de anställda på Tablett & Spruta. Om 
en mer öppen kommunikation hade funnits, där ledningen hade talat om varför de använder 
sig av den här strategin, hade resultatet troligen blivit bättre och mycket oro som finns hos de 
anställda hade troligtvis minskat. Dessutom skulle troligen dessa ständiga omstruktureringar 
fungera bättre. De olika respondenterna har helt olika uppfattningar i denna fråga, chefen 
anser att information har gått ut men de anställda är inte av samma uppfattning. Ett stort 
problem kan vara att nyhetsbrev går ut med länkar som de anställda fritt kan välja att läsa eller 
inte. Hur kan man då säkerställa att alla arbetar mot samma mål? För att en omstrukturering 
ska lyckas måste den berörda personalen bli informerad, och det bör vara en 
tvåvägskommunikation och inte bara en envägskommunikation, som verkar vara fallet med 
Tablett & Spruta.  
 
Företaget Tablett & Spruta arbetar troligen efter något som liknar kaizen, då det har mycket 
standardiserade arbetssätt, processer och uppföljningar. Men tid för att reflektera tycks 
saknas, vilket är väsentligt för att kaizen ska falla väl ut. Det är dessutom viktigt att det finns 
tid att reflektera oavsett vilka metoder som ett företag använder sig av för att bli mer 
effektiva. 
 
Tablett & Spruta har haft ett antal omstruktureringar under årens lopp och antalet bara ökar. 
Då ingen tidkod finns för hur mycket tid som läggs ner på själva arbetet med en 
omstrukturering, hur kan då den högsta ledningen veta om det verkligen blev en 
effektivisering och inte bara är något som kostar pengar? Kanske vill företagsledningen inte 
att det ska synas i redovisningen, men om det finns bra argument för varför något görs, så 
borde dessa även kunna användas gentemot aktieägarna om de skulle ifrågasätta varför 
omstruktureringen genomförs. Dessutom har det framkommit att ingen utvärdering har gjorts 
på tidigare omstruktureringar, vilket verkligen borde vara av största väsentlighet. Eftersom 
annars kan företagsledningen inte få reda på om en omstrukturering bara kostar pengar och 
inte ger lika mycket i gengäld.  
 
Ett mycket bra exempel på effektivisering, enligt egen uppfattning, som framkom under 
intervjuerna är att då den enhet som studerats i den här uppsatsen hade en överkapacitet 
styrdes projekt om så att användningen av personalresursen utnyttjades tillfullo. Det är 
verkligen ett bra sätt att se till att företagets resurser används på bästa möjliga sätt, istället för 
att säga upp personal. 
 
Vad är det som driver fram omstruktureringar för att effektivisera verksamheten? 
 
Den allt större ökande konkurrensen på den globala marknaden är det som driver fram 
effektiviseringar, och ett sätt att effektivisera är att göra omstruktureringar av verksamheten. 
Dessutom är den branschen som jag har studerat mycket hårt reglerad. Då företaget Tablett & 
Spruta dessutom är ett börsnoterat bolag ställs det högre krav på avkastning från aktieägarna 
och ett sätt är att effektivisera och ha en hårdare kostnadskontroll.  
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Hur påverkas personalen vid en omstrukturering med avsikten att uppnå högre effektivitet? 
 
Den personal som inte känner sig säker i sin roll på företaget kan uppleva en stor osäkerhet, 
som givetvis ökar om information gällande en omstrukturering inte når fram. Men det finns 
även personal som tycker om utmaningar och förändringar och gärna tar till sig nya 
ansvarsområden och söker efter information om hur de ska gå tillväga för att genomföra 
förändringen. 
 
Den omstrukturering som precis har genomförts på den valda enheten genomfördes av de 
anställda på avdelningen vilket tog väldigt mycket tid i anspråk. Den bästa lösningen som jag 
kan se är att företaget Tablett & Spruta borde ha tagit in en konsult som kunde genomföra 
själva omstruktureringsarbetet, medan de anställda kunde sköta sina arbetsuppgifter. Att göra 
som företaget har gjort att låta de anställda som inte har någon kunskap om hur en 
omstrukturering bör göras, utföra allt arbete runt omkring, känns inte effektivt.  
 
6.1 Uppsatsen bidrag 
 
Uppsatsen bidrar till att visa på den problematik som finns i samband med att 
omstruktureringar görs för att effektivisera de olika processerna inom ett företag. Vidare 
tydliggörs de olika delarna som måste hänga samman och fungera unisont för att det ska bli 
en effektivisering. 
 
6.2 Förslag till vidare forskning 
 
Det skulle vara intressant att undersöka om någon form av konsekvensanalys görs i samband 
med att ett beslut gällande omstrukturering för att effektivisera tas. Vidare skulle det vara av 
intresse att ta fram någon form av informationspolicy för stora företag som ska genomföra en 
omstrukturering. 
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Bilaga 1 

 
Frågor till respondent på ekonomiavdelningen 
 
1. Hur länge har du arbetat på AstraZeneca? 
2. Vilken befattning och vilka arbetsuppgifter har du? 
3. Vilka former av styrmedel använder ni er av (exempelvis prestationsmätning, 
balanserat styrkort osv.)? 
4. Hur använder ni er av mager produktion (lean production) i organisationen? 
5. Hur mäter ni effektivitet och produktivitet? 
6. Hur gör ni bedömning gällande ert sätt att arbeta kontra effektivitet? 
7. Har du några förslag på hur arbetet skulle kunna utföras för att få en bättre effektivitet? 
8. Arbetar organisationens olika delar efter liknande metoder för att åstadkomma en 
effektiv samordning och i så fall vilka metoder används? 
9. Kan ditt arbete påverka, och i så fall hur, själva utgången av en effektivisering? 
10. Har du varit med om en omstrukturering tidigare och hur gick den i så fall till? 
11. Vilka problem och fördelar tror du det finns i samband med en omorganisering rent 
ekonomiskt? 
12. Hur diskuterar och utvecklas arbetsmetoder för att säkerställa kvalitet och 
effektivitet? 
13. Hur fungerar själva informationsflödet i organisationen? 
14. Är instruktioner och anvisningar skrivna så att alla förstår dem? 
15. Hur följer ni upp att alla tar sin del av ansvaret för arbetet och gör det dem ska och 
inget onödigt? 
16. Är det rätt personer och grupper som fattar beslut? Skrivs besluten så att de kan följas 
upp och verkställas? Hur informeras berörda parter om besluten? I vilken utsträckning 
verkställs beslut? Vilken sorts beslut genomförs och vilka inte? 
17. Tror du att det finns hindrande revirtänkande och prestige inom organisationen för att 
få ett samordnat resursutnyttjande i organisationen, gällande exempelvis kompetens? 
18. Tror du att ansvarsområden skapar status och revir som hindrar ett effektivt arbete? 



 

 

Bilaga 2 

 
Frågor till respondet på Personalavdelningen 
 
1. Hur länge har du arbetat på AstraZeneca? 
2. Vilken befattning och vilka arbetsuppgifter har du? 
3. Har du varit med om en omstrukturering tidigare och hur gick i så fall den till? 
4. Vad händer med den övertaliga personalen vid en omstrukturering? 
5. Om ni omplacerar personal, hur vet ni att det blir rätt person på rätt plats? 
6. Om det uppstår samarbetsproblem i arbetsgrupper, finns det någon handlingsplan? 
7. Vem är ansvarig för att se till att arbetsgrupperna fungerar? 
8. Hur och i vilka sammanhang samarbetar personalen och avdelningar med varandra? 
Vilka för- och nackdelar finns det med samarbetet? 
9. Arbetar organisationens olika delar med liknande metoder för att uppnå en effektiv 
samordning? 
10. Har du varit med om en omstrukturering? Vilka för- och nackdelar tror du att det 
finns då en omstrukturering görs? 
11. Kan det arbete som ni utför på den här avdelningen påverka utgången av en 
effektivisering? 
12. Är organisationens instruktioner och anvisningar utformade så att alla kan förstå 
dem? Tror du att ansvarsområden skapar status och revirtänkande som hindrar ett 
effektivt arbete? 
13.  Hur diskuterar och utvecklas arbetsmetoder för att uppnå kvalitet och effektivitet? 
14. Görs en uppföljning av ansvarstagandet för att säkerställa att personalen gör det som 
är avsett och inget onödigt? 
15. Anser du att det är rätt personer och grupper som fattar beslut? Skrivs besluten så att 
de kan följas och verkställas? I vilken utsträckning verkställs beslut? Vilken sorts beslut 
genomförs och vilka inte? 
16. Hur tycker du att själva informationsflödet fungerar i organisationen? 
17. Tror du att det finns hindrande revirtänkande och prestige inom organisationen för att 
få ett samordnat resursutnyttjande i organisationen, gällande exempelvis kompetens? 



 

 

Bilaga 3 

 
Frågor till respondent som är chef på avdelningen 
 
1. Hur länge har du arbetat på AstraZeneca? 
2. Vilken befattning och vilka arbetsuppgifter har du? 
3. Vilka former av styrmedel använder ni er av (exempelvis prestationsmätning, 
balanserat styrkort osv.)? 
4. Hur använder ni er av mager produktion (lean production) i organisationen? 
5. Hur mäter ni effektivitet? 
6. Hur gör ni bedömning gällande ert sätt att arbeta kontra effektivitet? 
7. Har du några förslag på hur arbetet skulle kunna utföras för att få en bättre effektivitet? 
8. Arbetar organisationens olika delar efter liknande metoder för att åstadkomma en 
effektiv samordning och i så fall vilka metoder används? 
9. Kan ditt arbete påverka, och i så fall hur, själva utgången av en effektivisering? 
10. Hur mäter ni produktivitet? 
11. Har du varit med om en omstrukturering tidigare och hur gick den i så fall till? Vilka 
för- och nackdelar noterade du då? 
12. Hur diskuterar och utvecklas arbetsmetoder för att säkerställa kvalitet och 
effektivitet? 
13. Hur fungerar själva informationsflödet i organisationen? 
14. Är instruktioner och anvisningar skrivna så att alla förstår dem? 
15. Hur följer ni upp att alla tar sin del av ansvaret för arbetet och gör det dem ska och 
inget onödigt? 
16. Är det rätt personer och grupper som fattar beslut? Skrivs besluten så att de kan följas 
upp och verkställas? Hur informeras berörda parter om besluten? I vilken utsträckning 
verkställs beslut? Vilken sorts beslut genomförs och vilka inte? 
17. Tror du att det finns hindrande revirtänkande och prestige inom organisationen för att 
få ett samordnat resursutnyttjande i organisationen, gällande exempelvis kompetens? 
18. Tror du att ansvarsområden skapar status och revir som hindrar ett effektivt arbete? 



 

 

Bilaga 4 

 
Frågor till respondent som arbetar på avdelningen 
 
1. Hur länge har du arbetat på AstraZeneca? 
2. Vilken befattning och vilka arbetsuppgifter har du? 
3. Är organisationens instruktioner och anvisningar utformade så att alla kan förstå dem? 
4. Hur tycker du att själva informationsflödet fungerar i organisationen? 
5. Hur mäter ni effektivitet på avdelningen?  
6. Har du några förslag på hur arbetet skulle kunna utföras för att få en bättre effektivitet? 
7. Hur mäter ni produktivitet på avdelningen? 
8. Hur använder ni er av mager produktion (lean production) i den dagliga verksamheten? 
9. Har du varit med om en omstrukturering tidigare och hur gick i så fall den till?  
10. Om det uppstår samarbetsproblem i arbetsgrupperna, finns det någon handlingsplan? 
Vet du vem du ska vända dig till? 
11.  Hur diskuterar och utvecklas arbetsmetoder för att uppnå kvalitet och effektivitet? 
12. Görs en uppföljning av ansvarstagandet för att säkerställa att personalen gör det som 
är avsett och inget onödigt? 
13. Anser du att det är rätt personer och grupper som fattar beslut? Skrivs besluten så att 
de kan följas och verkställas? 
14. I vilken utsträckning verkställs beslut? Vilken sorts beslut genomförs och vilka inte? 
15. Tror du att det finns hindrande revirtänkande och prestige inom organisationen för att 
få ett samordnat resursutnyttjande i organisationen, gällande exempelvis kompetens? 
16. Tror du att ansvarsområden skapar status och revirtänkande som hindrar ett effektivt 
arbete? 
 



 

 

 
 
 
 

 
Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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