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Sammanfattning 
 
 
Titel:   Turnaround management – nyckeln till framgång? 
 
Författare:   Maria Lejefors, Caroline Odell och Sofie Svensson. 
 
Handledare:    Richard Ek och Bo Markulf. 
 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att identifiera icke-ekonomiska 

nyckelfaktorer som bidrar till ett framgångsrikt 

förändringsarbete inom en organisation. För att göra syftet mer 

operationaliserbart kommer vi att använda turnaround 

management som den lins vi betraktar syftet genom.  

 

Forskningsfrågor: Vilka åtgärder kan tas för att undvika en principal - 

agentproblematik inom en organisation?  

Hur påverkar den befintliga organisationskulturen förändrings-

arbetet inom en organisation? 

 

Metod:  Vi har utgått ifrån en kvalitativ metod där insamlat material 

utgörs av böcker och artiklar samt två djupintervjuer som har 

legat till grund för uppsatsens undersökning.   

 

Slutsats: Vi har identifierat fyra icke-ekonomiska nyckelfaktorer som 

bidrar till ett framgångsrikt förändringsarbete inom en 

organisation. Vi vill framhålla vikten av problemidentifiering, 

kommunikation, humankapital samt en organisationskulturs 

förändringsbenägenhet och dess inverkan på förändringsarbete. 

Vi anser faktorerna vara generella för samtliga turnaround- 

situationer men vill påpeka att varje fall är unikt och kan därför 

kräva specifik behandling.  

 

Nyckelord: Förändringsarbete, turnaround management, agentteori, 

organisationskultur, problemidentifiering, kommunikation, 

humankapital, förändringsbenägenhet.  
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Förord 
Vi vill ta tillfället i akt att tacka de personer som underlättat och möjliggjort färdigställandet 

av vår uppsats. Ett varmt tack riktas till Rolf E Ericsson, turnaround managementkonsult, 

samt Meg Tivéus, ledarproffs, för deras vilja att bidra med dyrbar tid och värdefull 

information. Deras tillmötesgående och entusiasm samt gedigna erfarenheter har i stor grad 

varit avgörande för uppsatsens resultat.  

 

TACK! 

 

Maria Lejefors, Caroline Odell, Sofie Svensson 

Helsingborg, maj 2008
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KAPITEL 1 

Inledning 
I det här kapitlet introduceras bakgrund, problemformulering och syfte med tillhörande 

forskningsfrågor för att öka förståelsen för det valda uppsatsämnet. Därpå följer vår 

förförståelse kring ämnet samt en teoretisk referensram som argumenterar för de valda 

teorierna. Kapitlet avslutas med att kungöra relevanta avgränsningar. 

 

”När förändringens vind blåser bygger en del vindskydd 

 medan andra bygger väderkvarnar”. 
        (Mao Zedong) 

1.1 Bakgrund  

Förändring är en katalysator i såväl undergång av gamla eror som i uppkomsten av nya. När 

industrialismen i slutet på 1700-talet växte sig stark, väcktes tankar kring nya sätt att utveckla 

och förbättra organisationer för att öka produktivitet och vinst. Industrialismens framväxt 

resulterade i att hela samhället påverkades och ett välstånd växte fram. I det postindustriella 

samhället blev kapital den huvudsakliga strategiska tillgången men när det blev en bristvara 

föll såväl samhället som många organisationer i kris.  

 

I takt med inträde i det postindustriella samhället i slutet av 1970-talet, och i takt med 

samhällets liksom marknadens oupphörliga progression, har kraven på organisationer blivit 

allt större. Förändringar sker med högre tempo och nya förutsättningar skapas. 

Organisationers benägenhet och förmåga till förändring enligt de nya förutsättningarna har 

kommit att bli en avgörande faktor. Anpassning enligt både det nya globaliserade samhället 

och den ökade konkurrensen är avgörande för organisationers överlevnad och framgång. Det 

fordras anpassning och nytänkande i ledarskap för att frångå gamla tankemönster. För att nå 

framgång är det av vikt för organisationen att finna en faktor som uppfyller krav på bland 

annat unicitet och slagkraft, något som ofta förknippas med svårigheter. I strävan efter 

utvecklingsmässig uppdatering och anpassning krävs lyhördhet och ett aktivt sökande efter 

förbättring. Det är något som ställer stora krav på samtliga medarbetare och framförallt på 

ledarskapet inom en organisation. Konsekvensen av ett eventuellt misslyckande blir inte 
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sällan att organisationer går igenom en kris. Dessa kriser kan vara så djupa att det inte är 

möjligt att ta sig ur dem utan vägledning.  

 

1.2 Problemformulering 

I tider som präglas av otrygghet ökar kraven på ledare och ledarskap. Behovet av starka och 

karismatiska ledare som klarar av att bryta ner och bygga nytt i hög takt ökar markant. Det 

talas om revolutionens ledarskap som morgondagens verkliga utmaning, där omfattande 

förändringar genomförs under tidspress. Det är i krissituationer som behov av 

revolutionerande ledarskap blir tydligt och vägledning av en turnaround managementkonsult, 

TAM-konsult, blir ofta organisationens väg tillbaka.  

 

En TAM-konsult arbetar efter devisen att genom sin förmåga leda, förändra och vitalisera 

organisationer som drabbats av allvarliga problem. Genom att identifiera de faktorer som har 

lett till problemen samt överta ledarskapet kan TAM-konsulten verkställa en rad åtgärder med 

syfte att hjälpa organisationen ur krisen. Att uppdatera organisationens utveckling och skapa 

möjligheter för tillgodogörande av förändring medför långvariga konkurrensfördelar (Arpi & 

Wejke, 2000 sid. 24; Scherer, 1989 sid. 24).   

 

Fenomenet turnaround management, TAM, som har sin upprinnelse i postindustrialismens 

framväxt har fångat vår uppmärksamhet och skapat intresse för ytterligare dimensioner av 

ledarskap. Vi finner TAM särskilt intressant då det för oss representerar helt ny kunskap inom 

ledarskapsfältet. Under litteratursökning har noterats att fokus nästan uteslutande ligger på 

själva arbetsprocessen inom TAM. Litteraturen framhåller vidare att resultatet av en 

turnaround beror på förmågan att identifiera organisationens problem samt finna de 

nyckelfaktorer som medför en lyckad förändring. Ett underskott på information och 

precisering av icke-ekonomiska nyckelfaktorer är vad som slutligen har lett oss fram till vad 

vi i uppsatsen ämnar problematisera och belysa, med en förhoppning om att kunna bidra till 

vidare diskussion i ämnet (Arpi & Wejke, 2000 sid. 24-26).  

 

1.3 Syfte och forskningsfrågor  

Syftet med uppsatsen är att identifiera icke-ekonomiska nyckelfaktorer som bidrar till ett 

framgångsrikt förändringsarbete inom en organisation. För att göra syftet mer 
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operationaliserbart kommer vi att använda turnaround management som den lins vi betraktar 

syftet genom. Vi vill ge uppsatsen en mer nyanserad bild genom att tillföra perspektiv som 

agentteori och organisationskultur. För att få en naturlig ingång i agentteori, 

organisationskultur samt konsultens roll i turnaround management kommer utgångspunkten 

vid besvarandet av syftet ligga i följande forskningsfrågor:  

 

• Vilka åtgärder kan tas för att undvika en principal - agentproblematik inom en 

organisation? 

• Hur påverkar den befintliga organisationskulturen förändringsarbetet inom en 

organisation? 

  

1.4 Teoretisk referensram   

Besvarandet av syftet har sin grund i förändringsarbete i samband med en turnaround. För att 

kunna identifiera de nyckelfaktorer som bidrar till framgångsrikt förändringsarbete anser vi att 

agentteori och organisationskultur utgör ett naturligt underlag för att föra resonemanget 

framåt. Agentteorin ter sig relevant då den belyser de problem som kan förekomma mellan 

ledare och anställda inom en organisation. När en TAM-konsult tillträder som ny ledare i en 

organisation går han/hon in i rollen som principal gentemot de anställda som blir dennes 

agenter. Det kan då uppstå slitningar vid till exempel splittrade målbilder vilket kan medföra 

svårigheter i turnaroundarbetet. För att en organisation skall kunna undvika slitningar och 

samtidigt skapa framgång genom varaktiga konkurrensfördelar är bra ledarskap avgörande, 

vilket kan vara en felande länk då en turnaround blir aktuell. 

 

För att skapa en gemensam målbild kan en etablerad organisationskultur vara ett hjälpmedel. 

Den kan likväl vara ett problem då en ny ledare tillträder och önskar genomföra förändringar 

som strider mot den befintliga organisationskulturen. En sådan situation kan uppstå då en 

turnaround blir aktuell för en organisation och en TAM-konsult anlitas. Hur denne blir 

accepterad av de anställda inom organisationen kommer sannolikt att prägla arbetsprocessen 

samt även forma de resultat som nås. Organisationskulturen får därmed en betydande roll för 

arbetet inom organisationen, varför vi anser att teori kring ämnet är relevant för vår 

undersökning. 
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1.5 Vår ”vita fläck”  

Under utbildningen på Institutionen för Service Management fås en gedigen genomgång av 

vad ledarskap innebär, hur man är en god ledare och hur man genom ledarskap uppnår 

framgång inom organisationer. Vi anser dock att en aspekt till viss del har förbisetts och 

synen på ledarskap kan med andra ord tyckas vara något ensidig och ofullständig. TAM 

representerar den aspekt, ”vita fläck” och kunskapslucka, som vi nu ämnar fylla. Då vi inte 

tidigare varit i kontakt med begreppet TAM har inga förutfattade meningar förekommit under 

arbetsprocessen. Då vi går in med ofärgade ögon minskar risken för en subjektiv analys, 

samtidigt är vi medvetna om att vår okunskap kan medföra en naivitet inför den information 

vi inhämtat.  

 

Vi har stor förförståelse för vad agentteori och organisationskultur innebär då de är områden 

som på olika sätt har genomsyrat vår utbildning. I ljuset av TAM kan dock vårt perspektiv bli 

ett annat och innebörden av dem förändras. Då vi sedan tidigare har studerat områdena är vi 

medvetna om att förutfattade meningar kan förekomma. Samtidigt försöker vi hålla oss öppna 

för den nya information som erhålls och hoppas att genom nya perspektiv kunna fylla 

ytterligare en del av vår ”vita fläck”.  

 

1.6 Avgränsningar 

Studier av kunskapsfältet TAM har kompletterats med två perspektiv som är valda efter 

relevans och möjlighet till bidragande av analytiskt djup. Utifrån ett ledarskapsperspektiv och 

med utgångspunkt i TAM förs ett resonemang kring agentteorins och organisationskulturens 

inbördes koppling samt hur de påverkar turnaroundarbetet. Vi kommer däremot endast till 

viss del undersöka motsatsförhållandet, alltså hur teoridelarna påverkas av förändringsarbetet. 

Vid identifiering av nyckelfaktorer kommer vi att se till de icke-ekonomiska 

framgångsfaktorerna då det är där vi ser ett underskott på information. Vidare kommer 

uppsatsen inte att innehålla någon djupgående redogörelse för turnaroundprocessen.  

 

Då en turnaround kan vara en känslig situation har vi valt att inte applicera teorin på en 

specifik organisation eller bransch. Vi menar att risken för att den insamlade empirin inte 

speglar verkligheten kan bli större vid en fallstudie. För att undgå den problematiken, samt då 

vi eftersträvar en mer generaliserbar diskussion, har vi valt att utgå från en TAM-konsult som 
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representant för vår empiri. Uppsatsen ämnar endast problematisera och belysa ett 

kunskapsfält för att bidra till vidare diskussion, rekommendationer kring ledarskap och TAM 

kommer därför inte att ges.  
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1.7 Disposition  

 
 
Kapitel 1  I det här kapitlet introduceras bakgrund, problemformulering och syfte 

med tillhörande forskningsfrågor för att öka förståelsen för det valda 

uppsatsämnet. Därpå följer vår förförståelse kring ämnet samt en 

teoretisk referensram som argumenterar för de valda teorierna. Kapitlet 

avslutas med att kungöra relevanta avgränsningar.  

  

Kapitel 2 I det här kapitlet ges en beskrivning av fenomenet turnaround 

management. Därpå följer en presentation av agentteori och 

organisationskultur som senare i uppsatsen utgör en grund för vår 

analys.  

    

Kapitel 3 I det här kapitlet redogör vi för vårt vetenskapliga förhållningssätt samt 

val av metoder. Därefter presenteras intervjupersoner följt av reflektion 

kring uppsatsens arbetsprocess såväl som teoretiskt och empiriskt 

insamlat material. Läsaren ges slutligen en möjlighet att bedöma 

uppsatsens validitet och reliabilitet.  

  

Kapitel 4  I det här kapitlet presenteras vår analys baserad på relevant teori samt 

insamlad empiri liksom egna reflektioner. I analysen kommer vi att 

knyta samman samtliga delar för att ge läsaren en större förståelse för 

vilka faktorer som påverkar utgången av en turnaround. 

 

Kapitel 5 I det här avslutande kapitlet presenteras våra slutsatser med 

utgångspunkt i framlagt syfte samt forskningsfrågor. Därefter 

diskuteras utfallet av uppsatsen följt av förslag till vidare forskning.  
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KAPITEL 2  

Teoripresentation 
 

I det här kapitlet ges en beskrivning av fenomenet turnaround management. Därpå följer en 

presentation av agentteori och organisationskultur som senare i uppsatsen utgör en grund för 

vår analys.  

 

2.1 Turnaround management  

Arbetsprocessen TAM nyttjas systematiskt för ett snabbt verkställande av ett antal åtgärder 

som hjälper en organisation i ekonomisk svårighet. TAM används dels när katastrofen är ett 

faktum och dels som en förebyggande process för att förhindra olönsamma situationer, med 

andra ord för att analysera organisationens arbete och göra nödvändiga förändringar för att 

kunna uppnå önskat resultat. För att ta sig ur eller undvika en sådan situation kan en 

organisation anlita en TAM–konsult. Dennes uppgift är att få organisationen att överleva 

krisen, alternativt att stärkas i aktiviteter som löper risk att leda till en kris. Kris ses i det här 

sammanhanget som ett tillstånd där de grundläggande värdena hotas och makt och 

ansvarsförhållanden ifrågasätts (Lidskog et al. 2000, sid. 185). I sådana lägen gäller det för 

konsulten att hitta effektiva vägar att styra organisationen på som i framtiden leder till 

organisatorisk framgång. Olyckliga strategibeslut från ledningen eller vanvård av 

organisationens resurser är exempel på interna orsaker till att en turnaround blir aktuell. 

Otillräckliga reaktioner på betydande förändringar på marknaden eller bland konkurrenter är 

likväl en viktig faktor som kan leda till en krissituation. Genom att analysera och förbättra 

organisationens beslut och aktiviteter försöker TAM-konsulten ändra attityden till hur 

organisationen gör affärer och på så sätt rädda dess ansträngda situation. Vikten av att arbeta 

fram en hållbar affärsstrategi som stödjer organisationens verksamhet efter turnaround-

processen samt att identifiera varaktiga konkurrensfördelar påtalas i litteraturen. 

Organisationen bör genomgå denna förändring för att förhindra eventuella återfall till vad som 

en gång orsakat turnarounden (Arpi & Wejke 2000, sid 24-25; Scherer 1989, sid. 24; Milite 

1999, sid. 9). 
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Som TAM-konsult är det avgörande att kommunicera processens förändringar till de anställda 

så att de tillsammans med ledningen arbetar mot samma framtidsvision (Arpi & Wejke 2000, 

sid. 127). Det är med andra ord av vikt för konsulten att hjälpa de anställda att utveckla en 

gemensam bedömning av organisationens problem och möjligheter samt att skapa tillit och 

kommunikation mellan berörda parter. Förändringar i organisationer kräver konsekvent 

guidning samt ett starkt ledarskap för att motivera de anställda. Med kommunikation kan 

TAM-konsulten erövra de anställdas mentalitet och hjärta, för att sedan lyckas med 

organisationens kommande förändringar. Misslyckas kommunikationen löper organisationen 

risk att fatta beslut som för framtiden visar sig vara negativa. Ett viktigt medel konsulten 

använder sig av för att styra de anställda i rätt riktning är skapandet och förmedlandet av en 

ny vision. Det krävs att de anställda förstår och tar del av den nya visionen för att undvika 

motstridande arbete. Genom att tillfälligt utbilda de anställda i organisationens problem och 

den nya visionens lösningar kan en gemensam strävan mot den uppnås (Kotter 1995, sid. 97-

100; Ketelhöhn, Jarillo & Kubes 1991, sid. 117). Den krisdrabbade organisationen kan även 

utveckla en planritning för den framtida organisationen som sedan förmedlas till de anställda. 

Planritningens uppgift är att informera samt motivera de anställda till förändringar gällande 

organisationens framtid. Genom planritningen blir det lättare för de anställda att acceptera de 

förändringar som utförs då de har kunskap om organisationens tillstånd och framtida planer. 

Samtidigt är det även av vikt för organisationen att ifrågasätta och ersätta eventuella kulturella 

aspekter som tidigare kan ha varit en bidragande orsak till att en turnaround blivit aktuell 

(Arpi & Wejke 2000, sid. 27, 46, 129-130).  

 

2.1.1 Turnaroundarbetet   

Vid en turnaround går den krisdrabbade organisationen genom ett antal steg. Stegen innefattar 

till exempel identifiering av underliggande problem samt skapande av samarbete med och 

mellan de anställd, vilket underlättar utformandet av nya effektiva lösningar. Att strukturera 

organisationens ekonomi, genom att strama åt onödiga utgifter samt att eventuellt göra sig av 

med olönsamma delar av organisationen, frigör ett större kassaflöde som är av stor vikt vid 

återuppbyggnad av organisationen. Arbetet fortskrider med identifiering av andra problem i 

organisationen, gällande exempelvis de anställda. För konsulten är det av värde att tilldela de 

anställda detaljerad information om organisationens situation då det starkt påverkar 

trovärdigheten för konsulten (Imberman 1992, sid. 18; Kotter 1995, sid. 100). Trovärdigheten 

ligger sedan till grund för ett bra samarbete mellan konsulten och de anställda, vilket ökar 
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chanserna för en lyckad turnaround. Vidare skapar det ett bra underlag för att få 

organisationens anställda att sträva åt samma håll samt för att bibehålla sammanhållningen på 

lång sikt. Då det är de anställda som utgör organisationen är den interna stämningen 

avgörande för organisationens framgång. När konsulten har vunnit de anställdas förtroende 

ges han/hon möjlighet att interagera med dem och inhämta information gällande 

organisationens styrkor och svagheter. Genom den information som konsulten tilldelas ökar 

insikten om vilka delar i organisationen som turnarounden bör fokuseras på (Imberman 1992, 

sid. 19).   

 

TAM-konsulten kan arbeta utifrån ett långsiktigt - och ett kortsiktigt perspektiv. Genom att 

endast tillämpa ett kortsiktigt perspektiv finns det risk för att den process som påbörjats av 

konsulten fallerar när organisationen återlämnas till ordinarie ledning, eftersom osäkerheten 

kan finnas kvar i organisationen. Det finns även risk för att ledning likt de anställda inte 

identifierat sig med organisationens nya vision och på så sätt återgår till föregående arbetssätt. 

För att undvika sådana fallgropar krävs det att konsulten även fokuserar på att skapa 

långsiktiga mål för organisationen, samtidigt som det utformas kortsiktiga delmål som är 

betydelsefulla vid motivation av de anställda. Vid långsiktiga förändringsperspektiv 

förekommer det stort fokus på att förflytta organisationens dåvarande samarbete till 

organisationens nya arbetssätt genom förmedling av kunskap och situationsmedvetenhet.  

 

Förändringen vid en turnaround har till syfte att skapa nya samt varaktiga konkurrensfördelar 

för organisationen som tidigare befunnit sig i en ekonomisk kris. Förändringsprocessen 

turnaround bör ses som en långsiktig process då det tar lång tid för den nyskapade kulturen att 

sjunka in i organisationen. Forskning påvisar att processen kan ta upp till tio år, vilket visar på 

komplexiteten i processen (Imberman 1992, sid. 18; Kotter 1995, sid. 102; Ketelhöhn et al. 

1991, sid. 117). Som tidigare nämnts är det vid en turnaround viktigt för organisationen att 

förmedla förändringen till samtliga anställda för att undvika konflikter i det fortsatta arbetet. 

Kommande avsnitt kommer därmed att behandla teori kring intressekonflikter mellan 

principal och agent.  

2.2 Agentteori   

När en TAM-konsult tillträder som ny ledare i en organisation går han/hon in i rollen som 

principal gentemot de anställda som blir dennes agenter. Det kan då uppstå slitningar vid till 

exempel splittrade målbilder vilket kan medföra svårigheter i turnaroundarbetet. I arbetet med 
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att kringgå svårigheterna ställs stora krav på exempelvis organisationens förmåga att 

kommunicera samt dess förmåga att dra nytta av humankapitalet. 

 

Agentteorin behandlar principal och agent som interagerar med varandra på en arbetsplats 

men med olika mål. Teorin ämnar förklara organisatoriskt beteende genom att lägga fokus på 

relationen mellan ägare och företagsledning. Teorin kan däremot tillämpas på samtliga nivåer 

inom en organisation och utspelar sig ofta i duala roller, då en person kan vara både principal 

och agent på samma gång beroende på hierarkisk position inom organisationen. 

Problematiken i agentteorin grundar sig i en intressekonflikt mellan principal och agent som i 

uppsatsen motsvarar företagsledning och de anställda. Intressekonflikten uppstår ofta då 

principalen vill ha ett uppdrag utfört av agenten och det finns skilda åsikter om villkor för 

tillvägagångssätt och belöning. Agentteorins struktur möjliggör tillämpning utifrån en rad 

olika perspektiv inom organisationen. Det rör sig om allt från företagets policy angående 

kompensation, till humankapitalets lojalitet och pålitlighet (Akdere & Azevedo 2005, sid. 

320, 322).  

 

För att undvika intressekonflikter är det nödvändigt att parterna ingår kontrakt då båda är 

nyttomaximerade och ser till sin egen fördel. Teorin utgår från antagandet att varje aktör 

handlar för att gynna sitt eget intresse istället för att se till hela organisationens bästa. 

Agentteorin är ett verktyg som hjälper oss att förutse både hur organisatoriska kontrakt 

influerar ledningens beteende och hur beslut om kontrakt påverkas av olika utomstående 

variabler. Det är principalens ansvar att strukturera anställningskontraktet på ett sätt som 

förbinder agenten att agera i organisationens bästa intresse. Således behöver kontraktet 

innehålla information om ekonomiska aspekter, risker i arbetet och liknande (Akdere & 

Azevedo 2005, sid. 319, 325). Förväntningarna från båda parter måste vara samstämmiga för 

att principal - agent problematiken inte ska uppstå. Kontraktet förmedlar de förväntningar som 

finns från båda parter och i samband med godkännande av kontraktet förbinder de sig till 

innehållet (Nygaard & Bengtsson 2001, sid. 79-80). Kunz & Pfaff för ett resonemang kring att 

motivation hör samman med de anställdas visualiserade målbild. En gemensam målbild för 

principal och agent bidrar dels till ett lättare samarbete där energi koncentreras på uppgiften 

och dels till ökad motivation. I och med det blir arbetet kring att motivera humankapitalet av 

mindre vikt (2002, sid. 277). Ett framgångsrikt utbyte av tjänster grundar sig i såväl 

kommunikationen som relationen mellan parterna. Agentteorin utgår även ifrån att 

kommunikationen mellan inblandade parter brister i effektivitet. Det kan bero på bristande 
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information från principalen, såväl som agentens skepsis till den information som ges. I 

somliga lägen kan det även bero på avsiktligt dold information. I en situation där principalen 

inte har tillgång till fullständig information kan agenten skapa sig en fördel genom att hålla 

delar av väsentlig fakta för sig själv. Som en konsekvens av bristande kommunikation fattas 

beslut av principalen på ofullständigt information, vilket kan få till följd att utfallet inte blir 

som förväntat (Nygaard & Bengtsson 2001, sid. 79-80; Akdere & Azevedo 2006, sid. 49). Det 

kan undvikas med en effektiv kommunikation och ett symmetriskt informationsflöde, där 

principalen får ett större inflytande över det önskade utförandet (Kunz & Pfaff 2002, sid. 

277). Även Grant behandlar problematiken kring agentteorin och menar att den största 

konflikten rör försäkran om att agenten agerar i principalens intresse och inte i sitt eget, det 

vill säga att de anställda ser till företagsledningens intresse och inte till sitt eget. Det här är ett 

typiskt exempel som visar på problemet kring konflikter i målfokusering (2008, sid. 177).  

 

Problematiken som teorin är baserad på är inte ovanlig när organisationer söker att förbättra 

prestationer genom olika förändringar. Förändringsstrategierna kan påverkas av både interna 

och externa faktorer under arbetet med att skapa mer effektiva arbetsmetoder. Agentteorin 

bidrar med analytiska verktyg som kan vara till stor nytta vid identifiering och analys av de 

element som försvårat arbetet med att uppnå organisatoriska mål. Teorin fungerar även som 

en guide för individuella motivations- och prestationsförbättringar hos humankapitalet såväl 

som förbättringar på grupp- och organisationsnivå. Genom att rikta sig till dem med ansvar 

för kontrakt kan utformandet av dessa bidra till förändringar i prestation hos personalen. 

Vidare bidrar teorin med insikt om hur rollerna principal och agent försvårar de förändringar 

som är önskvärda inom en organisation. Teorins fokus ligger framförallt på de individer, det 

vill säga humankapitalet, som finns inom en organisation och hur deras beteende påverkar 

relationer (Akdere & Azevedo 2006, sid. 43, 45; Akdere & Azevedo 2005, sid. 325).  

 

Agentteorin har blivit kritiserad av forskare då de har svårt att se hur mänskliga relationer kan 

styras utifrån skrivna kontrakt. Andra menar att teorin bortser från individuella faktorer och 

istället uttrycker meningar gällande generellt mänskligt beteende (Kunz & Pfaff 2002, sid. 

275; Brown Johnson & Droege 2004, sid. 327). Forskare menar att det är av vikt för 

organisationer att ta kulturella aspekter i beaktning för att lyckas med att nå uppsatta Åsikten 

baseras på tidigare forskning som visat att skillnader i anställdas motivation, prestation och 

behov grundar sig i den nationella kultur som individerna är präglade av (Akdere & Azevedo 

2005, sid. 325 - 326). Vidare baseras kritiken på eventuell feltolkning av teorins innebörd. Det 
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finns risk för att principalen ser teorin som ett sätt att endast öka sin egen vinning samtidigt 

som han då bortser från agentens roll i sammanhanget. Som en konsekvens av feltolkningen 

kan principalens handlande resultera i oetiskt beteende. Det behöver inte betyda att 

principalen strider mot företagets restriktioner, men handlingar med oetisk grund kan däremot 

leda till att en ”låt gå” – attityd uppstår som sedan kan komma att prägla 

organisationskulturen (Kulik 2005, sid. 349). 

 

2.3 Organisationskultur   

Då en TAM-konsult tillträder och genomför förändringar som strider mot den befintliga 

organisationskulturen spelar kulturens karaktär en betydande roll för arbetets utfall. Hur 

konsulten blir accepterad av de anställda inom organisationen kommer sannolikt att prägla 

arbetsprocessen samt även forma de resultat som nås. För att i en turnaroundsituation kunna 

undvika eventuell principal – agentproblematik mellan konsult och humankapital är det därför 

av vikt att kartlägga den befintliga organisationskulturen.  

 

Att begreppet organisationskultur har blivit populärt på senare år har flera förklaringar som är 

väsentliga för organisationer att beakta. På en marknad som allt mer präglas av svåra 

förhållanden, konkurrens och ekonomiska problem krävs verkningsfulla åtgärder från 

organisationens sida, för att undkomma svårigheterna. Organisationskultur kan ses som en 

sådan åtgärd då den kan operera effektiviserande, lojalitetsskapande och framgångsfrämjande. 

Att skapa en organisationskultur kan vara ett medvetet såväl som ett omedvetet val av 

organisationsledningen. Dock kan det vara svårt att medvetet framkalla en lämplig 

organisationskultur vid en specifik tidpunkt (Bang 1999, sid. 15-22; Ahrne & Hedström 1999, 

sid. 24). Kultur kan även liknas vid ett instrument som ledaren använder för att leda de 

anställdas tankar och känslor i den riktning som arbetet önskas utföras, det vill säga utifrån 

organisationens vision och affärsidé. På så vis får de anställda en gemensam förståelse och 

förutsättningar i strävan mot organisationens mål. I en organisation där det är svårt att 

övervaka de anställda är det viktigt att ledningen kan förlita sig på att de anställda har 

gemensamma värderingar eller en gemensam kultur (Flaa et al. 1998, sid. 78-80; Ahrne & 

Hedström 1999 sid. 24; Alvesson 2002, sid. 105). Kulturen är även ett medel för att de 

anställda ska känna samhörighet och skapa relationer till varandra. Det gemensamma språk 

som kulturen skapar underlättar kommunikationen för de anställda då de använder samma 

begrepp och signaler. En stark organisationskultur kan liknas vid en oskriven bok som sätter 
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riktlinjer för hur organisationens anställda ska arbeta i relation till varandra och deras uppgift. 

Det skapar en trygghet och en stabil grund för de anställda att stå på (Flaa et al. 1998, sid. 70-

80). Den tryggheten blir mer central i takt med ökad medvetenhet om att de tillbringar ungefär 

hälften av sitt vakna liv på arbetsplatsen. Således blir trivsel och stimulans av behov vitalt, 

något som lättare uppnås genom en stark organisationskultur (Bang 1999, sid. 15). Då 

människor i en organisation är i ett beroendeförhållande till varandra är det av relevans att alla 

gör vad de har åtagit sig. För att möjliggöra en koordinering av verksamheten blir därför ett 

gemensamt språk värdefullt (Ahrne & Hedström 1999, sid. 24).  

 

Bang menar att organisationskultur består av två huvudsakliga beståndsdelar, kulturinnehåll 

samt kulturuttryck. Kulturinnehållet, eller kärnelement som det även kallas, är de normer, 

värderingar, grundläggande antaganden och verklighetsuppfattningar som människorna i 

kulturen delar. Hur innehållet ses eller beskrivs är betydande då det är det som definierar 

kulturen. Kulturuttrycket är målande för hur en kultur uppfattas då det är genom dessa uttryck 

som kulturinnehållet blir till handling. Uttrycket innebär med andra ord det sätt 

kulturinnehållet manifesteras på (Bang 1999, sid. 49-65). Ett flertal faktorer spelar en särskild 

roll vid påverkan av innehållet i en organisationskultur. De externa faktorerna är branschen 

och marknaden, men den kanske främsta påverkan kommer från interna faktorer som 

människor och deras inneboende kunskaper, erfarenheter, värderingar, personligheter och 

mål. Samtliga faktorer bidrar gemensamt positivt alternativt hämmande till kulturens 

utvecklingsprocess. Ytterligare en påverkan kommer från ledaren av organisationen. Forskare 

menar att ledare framförallt påverkar en organisation då de har störst förmåga att genom 

inflytande och makt prägla organisationskulturen enligt deras egna definitioner (Bang 1999, 

sid. 82-84).  

 

När en ny medlem presenteras för en kultur måste denne få ta del av kulturens värderingar, 

normer, kunskaper och liknande. Syftet med den socialiseringsprocessen är att bli en ”värdig” 

medlem av organisationskulturen, vilket kan vara en mer eller mindre omfattande process då 

kulturer är av olika karaktär. Beroende på hur stark kulturen är, det vill säga hur pass 

genomträngande den är och hur pass den styr människornas beteende, kan processen variera i 

omfång. Genomslagskraft och mottaglighet för till exempel nya idéer kan därför även variera 

(Bang 1999, sid. 106-108). Genom att människor socialiseras och arbetar med organisationens 

värderingar dagligen, sker en medveten eller omedveten inlärningsprocess där värderingarna i 

kulturen absorberas. I händelse av att de anställda inte tar till sig värderingarna finns det trots 
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allt andra medel att kontrollera dem med, exempelvis genom belöningssystem som endast 

stödjer ett visst beteende. Samtidigt kontrollerar ledningen sina anställda genom att deras 

förslag eller idéer förkastas om de inte går hand i hand med organisationens värderingar (Flaa 

et. al. 1998, sid. 66-68). 

 

När en ledning vill förändra en redan formad organisationskultur bör de vara medvetna om att 

det handlar om att förändra människors beteende och attityder. Att ändra eller omarbeta en 

organisationskultur som är djupt rotad i en organisation kan vara svårt. Den bärs dagligen upp 

av medarbetarna och återskapas varje dag genom ritualer som finns inlärda i beteendet. För att 

kunna förändra en befintlig organisationskultur krävs det att ledningens nya värderingar, 

attityder och beteende trängs ner i de lägre organisationsnivåerna. Det är även av vikt att de 

anställda får mer än bara information om ledningens önskemål. De anställda bör med andra 

ord involveras aktivt samt kunna identifiera sig med de gemensamma målen för att en 

förändring ska kunna ske, så undviks även osäkerhet hos de anställda (Arpi & Wejke 2000, 

sid. 162, 93; Ahrne & Hedström 1999, sid. 24). Informationen kan exempelvis förmedlas 

genom att ledaren genomför undervisning och vägledning för att öppet gå in och förändra de 

anställdas mentalitet. Flaa et al. menar att vad som belönas och bestraffas i en organisation har 

stor påverkan på de anställdas arbete och beteende (1998, sid 83-84). De anställda vill inte 

strida mot organisationens vision och huvuduppgift då det kan bidra till att de förlorar sin 

trygghet och maktposition i organisationen (Clemedson 2006, sid. 49-50). 

 

I kritik gällande organisationskultur framför forskare att begreppets traditionella definition är 

för bred och vag och således alltför generell. Det kan resultera i att förståelsen kring en 

organisations dynamik blir mer oklar än tydlig. På grund av det ifrågasätts även användandet 

av begreppet som analytiskt redskap vid studier av organisationer. Ett av de mest 

kontroversiella argumenten mot begreppet framhäver att det är oetiskt och även skadligt att 

kartlägga en organisations kultur. En eventuell felaktig kartläggning kan leda till att ledningen 

fattar beslut baserade på den felaktiga analysen. Dessutom kan en organisation bli sårbar 

gentemot omvärlden då konkurrenter och utomstående tar del av publicerad information om 

organisationens kultur. Vidare diskuteras att en kartläggning av en organisations kultur ofta 

genomförs av ledningen med syfte att få bättre kontroll över organisationen och de anställdas 

beteende.  
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KAPITEL 3 

Metod 
 

I det här kapitlet redogörs för vårt vetenskapliga förhållningssätt samt val av metoder. 

Därefter presenteras intervjupersoner följt av reflektion kring uppsatsens arbetsprocess såväl 

som teoretiskt och empiriskt insamlat material. Läsaren ges slutligen en möjlighet att bedöma 

uppsatsens validitet och reliabilitet. 

 

3.1 Vetenskapligt förhållningssätt & val av metod 

Uppsatsen har följt ett kvalitativt angreppssätt där en deduktiv ansats har använts. Valet av 

ansats föll sig naturligt då vår förförståelse kring TAM var obefintlig. Vi menar att en 

induktiv ansats hade kunnat resultera i en alltför ensidig uppsats. Vid insamling av material 

om tidigare forskning kring valda teman genomfördes en djupgående litteratursökning av 

böcker vid Campus Helsingborgs och Lunds Universitetsbibliotek. Sökningen utvidgades via 

Lunds Universitets sökmotor ELIN, där artiklar med värde för vår diskussion kunde inhämtas. 

Genom att använda olika sökmetoder har ett brett ingångsperspektiv till uppsatsämnet 

erhållits.  

 

Vi har genomfört två intervjuer med personer som har lång erfarenhet av ledarskap inom olika 

organisationer. Intervjuerna anser vi vara viktiga då de ger en välgrundad och nyanserad bas 

att bygga vår analys på. Erfarenhet från olika intervjupersoner ser vi som positivt då det ger 

ett bredare perspektiv till uppsatsen. Intervjuerna som utförts över telefon har varit av 

kvalitativ karaktär. För att till fullo kunna ta del av värdefullt material anser vi att en kvalitativ 

djupintervju lämpar sig bäst i vår uppsats. Tack vare intervjuns karaktär ges möjlighet till en 

djupgående diskussion där intervjupersonens fulla potential och erfarenhet kan komma till 

uttryck.  
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3.2 Presentation av intervjupersoner 

3.2.1 Rolf E Ericsson, TAM-konsult 

Rolf E Ericsson inledde sin karriär som aktieofficier och marinintendent och erhöll i militären 

en praktisk civilekonomexamen. Han kombinerade sedan arbete som fartygsintendent med 

studier som gav en distributionsekonomisk utbildning från Harvard. För att fortsätta utvecklas 

och kunna ställas inför fler och större utmaningar gick han därefter en treårig utbildning inom 

redovisningsteknik, även den på Harvard. Utöver det har Rolf E Ericsson läst en rad kurser 

kring företagsledning samt en juridisk översiktskurs. Den ökade hans intresse för juridik 

vilket ledde till att han sökte och antogs till det femåriga juridikprogrammet. Med all kunskap 

i bagaget valde Rolf att därefter påbörja en doktorsavhandling om franchising och juridik.  

 

Ovanstående utbildning har för Rolf E Ericsson möjliggjort en framgångsrik karriär som 

TAM - konsult. Idag är han egenföretagare med säte i Stockholm och arbetar dagligen med att 

hjälpa stora som små organisationer ur företagsekonomiska svårigheter. Han har bland annat 

arbetat som VD för Securitas i Portugal, Cantin (nuvarande Selecta) samt varit 

franchisingtagare till ett amerikanskt bilvårdsföretag. De uppdrag han tar sig an kommer 

delvis från kronofogdemyndigheten samt skatteverket vilka han har ett nära samarbete med.  

Med den gedigna utbildning och erfarenhet han bär på inom ledarskapsfältet TAM har han 

framgångsrikt arbetat med åtskilliga uppdrag i Europa.  

 

3.2.2 Meg Tivéus, ledarproffs 

Meg Tivéus tog sin civilekonomexamen på Handelshögskolan i Stockholm år 1967 och 

utvidgade senare sina kunskaper genom två år av medicinstudier på Karolinska Institutet. 

Utöver det har hon ämnen som psykologi och sociologi i sin kunskapspåse. Meg Tivéus 

inledde sin karriär som assistens på reklambyrån McCann Ericsson Cann för att sedan gå 

vidare som produktchef på Stille Werner & Modo. Hon har en framgångsrik karriär och 

besitter åtskilliga stora meriter. Vid 24 års ålder blev hon Sveriges första kvinnliga direktör 

och med VD-befattningar inom bland annat Åhlenskoncernen, Posten, Holmen och Svenska 

Spel anses hon idag vara en av Sveriges mäktigaste kvinnor. Meg Tivéus är känd som en 

karismatisk ledare med fart, entusiasm och kraftfullhet. Hon är social och en teamleader som 

tror på att starka människor tillsammans kan skapa mer än en person ensam. I synnerhet tror 
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hon på att träffa kunder och vara ute i organisationen för att skapa en bra gemenskap på 

arbetsplatsen.   

Idag arbetar Meg Tivéus som konsult och föreläser bland annat om kvinnligt ledarskap. 

Föreläsningarna berör hennes syn på ledarskap och hur en bra ledare idag bör agera.  Med 

styrelseuppdrag för bland annat Swedish Match och Boss Media samt en ordförandepost i 

Sprit och vinleverantörerna håller hon sig aktiv i det svenska näringslivet. Hon är även 

styrelseledamot i Svenskt Kulturarv och Romateatern (Intervju Meg Tivéus; 

<http://va.se/magasinet.se>;<http://www.talarforum.se>;<http://sv.wikipedia.org>; 

<http://www.hhskamratforening.se>). 

 

3.3 Kvalitativ forskningsintervju  

De intervjuer som utförts har utgått ifrån en intervjuguide (se bilaga 1 och 2) bestående av 

ungefär 25 frågor som är utformade så att intervjupersonerna kan svara relativt fritt samt 

utveckla frågan åt det håll de önskar. Vidare finns inga underfrågor med i intervjuguiden 

vilket ytterligare lämnar frågan fri för tolkning. Genom att utforma semistrukturerade 

intervjufrågor tillåts intervjupersonerna att utveckla en nyansrikt och mångfacetterat 

diskussion. Intervjuerna genomfördes via telefon vid två olika tillfällen. I intervjun med Rolf 

E Ericsson, TAM-konsult, har fokus riktats på hur nyckelfaktorer bidrar till en framgångsrik 

turnaround. Fokus har i intervjun med Meg Tivéus, ledarproffs, legat på agentteorin samt 

organisationskultur. Intervjupersonerna var sedan innan införstådda i att det som sades under 

konversationen ämnades användas som material till uppsatsen. Tid för intervju bestämdes i 

förväg och intervjuguiden skickades några dagar innan avtalad intervju. Kvales sju steg har 

fungerat som mall vid arbetet med intervjuerna och materialet till dem. Det för att på bästa 

sätt möjliggöra en informativ intervju med ett innehållsrikt empiriskt material (Kvale 1997, 

sid. 84 – 91, 121 – 126).  

 

I den kvalitativa forskningen har förståelsen för de ”glasögon” intervjupersonen ser genom en 

väsentlig roll. Intresset för deras bakgrund har för oss därför varit en del av intervjuguidens 

innehåll. Kunskap om intervjupersonens bakgrund hjälper forskaren att förstå och tolka den 

information som fås under intervjuerna (Bryman 1997, sid 59 – 60, 63). En intervju ger 

möjlighet till beskrivande och gestaltande av verkligheten utifrån berättelser där människor 
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delger sina versioner och tolkningar av olika händelser. Synpunkter, tankar och upplevelser 

kring temat är centrala delar i en intervju. Vår intervjuguide har utformats för att följa ett 

mönster med förhoppning om att skapa en djupgående diskussion kring ämnena och inte 

endast ge korta koncisa svar. Erfarenheter från intervjupersonerna har varit ett centralt fokus 

under intervjuerna och deras definitioner på principal – agent och organisationskultur 

problematiken har varit viktiga för att förstå den tolkningsbild intervjupersonerna svarar 

utifrån. En kvalitativ metod är, så väl som kvantitativ metod, ett verktyg vars användbarhet till 

stor del beror på de forskningsfrågor som ställs (Kvale 1997, sid. 67-68; Bryman 1997, sid. 

77; Denscombe 2000, sid. 243). Därför bör den information som erhölls under intervjuerna 

betraktas som resultatet av kommunikation och inte som en enhetlig källkategori (Kaijser & 

Öhlander 1999, sid. 55-59).  

 

3.4 Källhantering  

En undersökning som syftar till att bidra med vidare forskning bör inledas med en omfattande 

litteraturgenomgång. Genomgången hjälper oss som forskare att identifiera vilka områden och 

frågor som är särskilt intressanta inom ämnet. Utöver det ges en klar bild över de frågetecken 

och kunskapsluckor som finns inom fältet samt varifrån tidigare forskning kring ämnet har 

erhållits och vilka teorier som är betydelsefulla i sammanhanget. Med andra ord visar 

litteraturgenomgången vilken kunskap som redan finns, samt guidar oss i utformandet av 

frågeställningar som bidrar till ny kunskap hos läsaren. Vid granskning av den insamlade 

informationen är det av största vikt att betrakta den med kritiska ögon och bedöma dess 

trovärdighet. Olika källors innehåll bör jämföras för att vi ska kunna urskilja vilka av dem 

som är av kvalitet och vilka som bör förkastas eller kritiseras. Flera aspekter bör beaktas när 

man avgör kvaliteten på insamlad information, bland annat anses ett välkänt universitetsförlag 

vara mer tillförlitligt i fråga om akademisk kvalitet (Denscombe 2000, sid. 187-189). 

 

3.5 Reflektion kring insamlat material 

Det är av vikt att inta ett kritiskt förhållningssätt gentemot den litteratur som studerats under 

uppsatsskrivandet. I och med okunskapen kring TAM har vi medvetet strävat efter att förhålla 

oss med en viss distans till källor och insamlat material. Det för att underlätta möjligheten att 

kunna ta till oss informationen med ofärgade ögon. Vi undviker då att formas efter första 

källan och på så sätt gå miste om eller misstro andra källor. Under insamling av material har 
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vi därför medvetet valt källor med ett brett spektrum gällande författare, tryckår och 

bokförlag, för att förhindra information som endast är vinklad ur ett perspektiv. Vi menar att 

ett brett ingångsperspektiv minskar risken att inta ett subjektivt förhållningssätt till TAM. För 

att undgå det försöker vi även hela tiden förhålla oss kritiskt till det vi läser samt ställa olika 

åsikter mot varandra. Den teori som finns är främst fokuserad på specifika faktorer som bidrar 

till lösgörande av kapital och inte de mänskliga faktorerna som påverkar arbetet i en 

turnaround. Litteraturen tar lite hänsyn till de faktorer som vi menar främst möjliggör 

tillgodoräknande av turnaroundinsatser, det vill säga att det mänskiga kapitalet är motiverat, 

har ambition och vilja att sträva framåt. På grund av det överskott vi ser i litteraturen gällande 

identifiering och korrigering av ekonomiska faktorer i turnaroundarbetet har vi här valt att 

bortse från de ekonomiska och i stället fokusera på de icke-ekonomiska nyckelfaktorerna som 

bidrar till ett framgångsrikt förändringsarbete. 

 

Som intervjuperson kan det vara svårt att ha distans till sin egen verklighet vilket innebär att 

vi som intervjuare måste anta ett kritiskt förhållningssätt till informationen vi tilldelas. Vid 

intervjuerna har det för oss varit av vikt att sätta sig in i intervjupersonens verklighet, vilket 

underlättar vår tolkning av den information som personen delar med sig. Samtidigt är det 

väsentligt att förhålla sig kritisk till informationen då den är vinklad utifrån 

intervjupersonernas verkligheter.   

 

3.6 Studiens validitet & reliabilitet  

Validiteten på insamlat material i en uppsats bör löpande ifrågasättas av forskarna. För att 

utröna relevant information ur intervjuerna bör intervjupersonernas tillförlitlighet samt 

innebörden i det som sägs ifrågasättas. Slutsatser kan endast ses som validerande om de är 

tolkade på rätt sätt utifrån sina förutsättningar. Reliabiliteten i uppsatsen bör man som 

intervjuare fundera över under processens gång. Reliabiliteten syftar till forskningsresultatets 

konsistens. I en intervju blir diskussionen kring dess reliabilitet relevant då frågor eventuellt 

kan vara av ledande karaktär (Kvale 1997, sid. 213-215).  

 
Den teori och empiri som har legat till grund för vår uppsats har varit begränsad i omfång men 

samtidigt uttömmande på relevant information. Under arbetets gång har vi försökt inta ett 

kritiskt förhållningssätt till den teori och empiri som tillhandahållits. Vi anser att vi har 

lyckats förhålla oss objektiva till den information som inhämtats, mycket beroende på 
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knapphändig redovisning kring de icke-ekonomiska aspekterna i tidigare forskning runt TAM. 

Då det är dessa aspekter vi valt att undersöka anser vi inte att vi har färgats i vårt arbete 

(Kvale 1997, sid. 65). 

 

Intervjupersonerna som har mångfasetterade erfarenheter av ledande befattningar har bidragit 

till en bred bild av vad sådana kan innebära.  Det har i sin tur varit av stor vikt för uppsatsen 

då den är skriven utifrån ett ledarskapsperspektiv. Frågorna som ställdes under intervjuerna 

har varit anpassade efter den enskilde intervjupersonen men till viss del överensstämmande. 

Anledningen till att frågorna skiljer sig mellan intervjuerna har varit att personerna har olika 

befattningar och därmed besitter olika kunskap. Då inga följdfrågor av ledande karaktär har 

förekommit anser vi att de svar som erhölls under intervjuerna har god reliabilitet. Det bör 

påpekas att reliabiliteten i intervjun med Meg Tivéus kan ifrågasättas då vissa av frågorna kan 

upplevas som ledande. Trots det anser vi att intervjun överlag var av god reliabilitet då de 

eventuellt ledande frågorna framförallt var i samband med förtydligande av en tidigare fråga. 

Intervjuerna spelades in och transkriberades i direkt samband med intervjuerna för att inte 

förlora viktiga detaljer som kan påverka uppsatsens reliabilitet. Intervjuerna har tillsammans 

bidragit till en god grund att stå på inför besvarandet av uppsatsens syfte.  

 

Då de båda intervjupersonerna under senare år har haft olika typer av ledande roller inom 

svenskt näringsliv vågar vi påvisa att det empiriska materialet är både välgrundat och 

trovärdigt. Då uppsatsen inte ämnar undersöka en specifik organisation eller bransch är det 

svårt att avgöra om resultatet skulle bli detsamma vid en upprepad likvärdig undersökning. 

Dock är det möjligt att med ett annat ingångsperspektiv få svar som skiljer sig från de vi 

presenterar i vår slutsats. Vi önskade till en början genomföra undersökningen på en specifik 

organisation men som argumenterats för i avgränsningarna finns det svårigheter med det. Att 

istället vända sig till en TAM-konsult har gett oss en bredare bild på arbetet med en 

turnaround, vilket vi ser som positivt. Den breda erfarenhet som konsulten innehar har 

bidragit till en mer nyanserad bild av processen. Som TAM-konsult ser man inte 

organisationen ur samma synvinkel som en organisationsledning, vilket kan ge olika syn på 

aspekter som kommunikation och organisationskultur. Att då fylla ut dessa eventuella luckor 

med att genomföra en intervju med en organisationsledare har därför ansetts som en optimal 

lösning. 
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KAPITEL 4 

Analys 
I det här kapitlet presenteras vår analys baserad på relevant teori samt insamlad empiri 

liksom egna reflektioner. I analysen kommer vi att knyta samman samtliga delar för att ge 

läsaren en större förståelse för vilka faktorer som påverkar utgången av en turnaround. 

 

Då vi studerar förändringsarbetet vid en turnaround har vi utgått från ett generellt perspektiv 

vad det gäller icke-ekonomiska nyckelfaktorer mot framgång. Vi är medvetna om att varje fall 

är unikt och att särskilda förutsättningar kan kräva specifika förändringsfaktorer. 

Grundläggande för samtliga fall är emellertid att det måste finnas något kvar att bygga på. Då 

ekonomiskt kapital generellt sett är en bristvara i organisationer som behöver genomgå en 

turnaround är frigörandet av kapital en förutsättning för att kunna rädda organisationen. 

Vidare kan brott mot gällande lagstiftning eller andra liknande faktorer innebära att konkurs 

är oundvikligt och en turnaround blir i de fallen inte aktuell.  

 

4.1 Vikten av problemidentifiering 

Vid en turnaround bör arbetet inledas med att lyfta på alla stenar för att finna de problem som 

tynger organisationen (Intervju Rolf E Ericsson). TAM-konsult Rolf E Ericsson menar att 

förändringsprocessen många gånger är så omfattande att man blir tvungen att rycka upp vissa 

delar av organisationen med rötterna. En tidig analys av organisationens situation möjliggör 

följaktligen identifiering av orsaken till varför organisationen mår dåligt. Som redan befintlig 

medlem i en organisation menar vi att det kan vara svårt att distansera sig nog för att rättvist 

kunna bedöma omfattningen av situationen och därefter identifiera problemen. Svårigheten 

med att distansera sig är en naturlig följd av den hemmablindhet som kan uppstå när man 

acklimatiserar sig till sin arbetsplats. Därav uppstår behovet av oberoende konsulter som på 

ett objektivt sätt kan analysera orsakerna till den svåra situationen. Vi vill uttrycka vår 

orolighet inför den hemmablindhet som kan drabba organisationen. Vi menar att den kan ha 

en viktig roll i situationen och kan mycket möjligt vara orsaken till att organisationen hamnat 

i den ogynnsamma situation som nu behöver lösas. Hemmablindheten medför med andra ord 

att sambandet mellan marknads- samt samhällsutveckling och organisationens utveckling 
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förbises vilket bidrar till att organisationen inte ser orsakerna till den ekonomiska nedgången. 

Vidare kan det även vara så att sambandet mellan utnyttjande av resurser och smärtande 

ekonomi förbises. Att identifiera problemen är enligt oss ett grundläggande steg för att kunna 

hjälpa organisationen ur den kris de befinner sig i. Under arbetet bör organisationen inte bara 

ställa sig frågan vilka problemen är, utan även hur problemen har uppstått och hur de hänger 

samman. Det är svårt att vidta åtgärder om man inte vet vilken del som är den felande. Vi vill 

jämföra problemidentifieringen med när läkaren ställer en diagnos av en patient. Diagnosen 

kan inte fastställas utan att först identifiera patientens symptom. För att härleda symptomen 

behöver man kartlägga bakomliggande beteende och vad som lett fram till uppkomsten av 

åkomman. Genom att rannsaka situationen och analysera bakgrund kan man utröna vad som 

är normaltillstånd och vari förändringen ligger. Man måste således veta vad som har varit, för 

att veta vad som sker. Problemidentifiering kan indirekt leda till att man pekar ut en viss 

grupp eller människa som orsak till problemen, vilket i sin tur kan leda till dålig stämning. För 

att på bästa sätt kunna vända krissituationen anser vi att en organisations vision om en 

önskvärd framtid bidrar sporrande i arbetet mot framgång. Det räcker inte med att lista de 

problem som finns utan att förstå sammanhanget är vitalt. Därför bör den vision som finns 

spridas till samtliga anställda inom organisationen. Organisationers stagnerade utveckling 

samt brist på lyhördhet gällande samhällsförändringar menar vi kan vara ödesdigert för dess 

framtid. 

 

Att omedvetet ignorera de problem som finns är en följd av den naturliga hemmablindhet som 

kan drabba en organisationsledare (Arpi & Weijke 2000, sid. 47). TAM-konsulten överblickar 

och identifierar lättare problemen då denne kommer in med friska ögon och lyfter fram de 

aktiviteter som bidrar till den negativa situationen. Det skapar en medvetenhet om de val som 

gjorts och ger en bild över vilka beslut som bidragit till nedgången. Identifieringen sätter inte 

bara problemen i dager utan ger förhoppningsvis också en bild över hur viktiga de beslut man 

tar är för organisationens överlevnad. Vi menar att det handlar om att vara väl medveten om 

vilka konsekvenser ett visst beslut kan leda till. Med den distans som konsulten har till 

organisationen kan han/hon helt bortse från personliga aspekter och därmed undgå 

problematiken med hemmablindhet. Situationen kan bidra till meningsskiljaktigheter mellan 

konsult och organisationsledning men då behov av en turnaround innebär stort allvar ges litet 

utrymme för diskussioner. Därför är det viktigt att involvera alla så de inte känner sig 

överkörda och förbisedda, vilket automatiskt kan leda till ovilja och negativitet inför 

kommande förändringsarbete. Vi tror att stor del av de svårigheter som finns för ordinarie 
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ledning med att identifiera de felande länkarna, grundar sig i förhållande till organisationen. 

Den personliga anknytningen påverkar de ögon man ser på organisationen med och viljan att 

ha den perfekta organisationen leder ledarna i blindo. Vi vill uppmärksamma vikten av att 

involvera ordinarie ledning i processen kring problemidentifiering, vilket annars kan få 

negativa konsekvenser för det fortsatta arbetet. Genom att hjälpa dem att förstå hur man 

kringgår problematiken med hemmablindhet tror vi att det blir lättare för ledningen att i 

framtiden undgå de fällor som leder till en kritisk situation. Vi anser att ledningens förståelse 

för förändringsprocessen blir en fördel då man i framtiden ska kommunicera den till de 

anställda för att på så vis undvika samma problem. Det blir till stor del en fråga om 

kommunikation, vilket för analysen vidare i nästa avsnitt.   

   

4.2 Vikten av kommunikation  

För att en organisation till fullo ska kunna tillgodogöra sig de förändringar som en turnaround 

erbjuder är det av vikt att skapa en gemensam målbild av organisationens framtidsvision. För 

att möjliggöra arbetet mot en gemensam vision anser vi att kommunikation är vitalt. Målet 

med kommunikationen bör enligt oss vara att kunna ge svar på vilka faktorer som ligger till 

grund för behov av förändring, samt vilka åtgärder som krävs för att nå önskad vision. 

Kommunikationen bör även innehålla hur förändringarna ska genomföras för att på så sätt 

redogöra för de anställdas roll i arbetet. Genom att inkludera så många medarbetare som 

möjligt anser vi att den nya visionen kan få fäste och på så sätt genomsyra hela 

organisationen. Vårt resonemang kan jämföras med Arpi & Wejkes illustration av en 

planritning. Den utgör ett hjälpmedel som författarna menar leder vägen mot en större 

acceptans till förändringar bland de anställda. Författarna menar liksom vi att det är 

avgörande för en TAM-konsult att kommunicera processens förändringar till merparten 

anställda för att få dem att arbeta mot en gemensam framtidsvision (2000, sid. 127-129). Att 

kommunicera den till de anställda och även framhålla varför varje enskild medarbetare gör en 

skillnad skapar en känsla av samhörighet och inbördes inflytande. Det skapas en trygghet i 

organisationen som vi anser vara nödvändig för maximalt tillgodogörande av större 

förändringar. Däremot påverkas deras trygghet i organisationen av de förändringar som sker i 

en turnaround, vilket gör kommunikationen än mer vital. Att kommunicera de förändringar 

som genomförs kan minska negativa känslor som lätt kan uppstå samtidigt som 

organisationens trygghet består (Skärvad & Krona 1994, sid. 156). Vi anser att ledarens 

ansvar för organisationens välmående innefattar mer än endast ekonomiska aspekter. Genom 
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att beakta den förändring som sker i de anställdas attityder kan utvecklingen av negativ och 

orolig stämning hämmas. Att fördelaktigt utnyttja den möjligheten gör att förändringen vänds 

till något positivt som accepteras bland de anställda. Därutöver bidrar ledningens interaktion 

med de anställda till ökat informationsflöde och ökad förståelse medarbetare sinsemellan. Vi 

menar att man med fördel kan utnyttja den information som tillhandahålls i 

förändringsarbetet. Kommunikationen mellan ledare och anställda bidrar till att problem som 

tidigare inte uppdagats kommer till ytan och ger på så sätt en större förståelse för 

organisationens situation. Ett jämnt kommunikationsflöde bidrar därmed även positivt till 

problemkorrigering då man till fullo kan dra nytta av information som finns i organisationens 

omlopp. Diskussionen kring att involvera alla anställda inom TAM har ifrågasatts av det 

socio-psykologiska vetenskapsfältet. Turnarounden står, som tidigare nämnts, för radikala 

förändringar under en kort tid. Det gör att de anställda inte till fullo får möjlighet att sätta sig 

in i situationen då beslut måste fattas på kort tid. Som ledare når man med andra ord ingen 

framgång vid snabba förändringar då de anställda inte stöttar de beslut som tas. Det är 

problematiskt att ensam realisera en förändring då de anställdas stöd i de fallen är av stor 

betydelse. Det här är kritik som vi vill framhålla som motsägande av arbetsprocessen i en 

turnaround. De argument som läggs fram är enligt oss välgrundade då vi anser att det är 

betydande att engagera samtliga anställda i förändringsprocessen. Det är svårt att få alla att 

vara lika engagerade och bidragande men vi menar trots det att energi bör läggas på 

kommunikationen mellan inblandade parter. Varje ansträngning är ett steg i rätt riktning mot 

förståelse och anpassning av/mot förändringsarbete och även ett steg mot organisatorisk 

framgång. Här anser vi att TAM-konsulten har en viktig roll att fylla. Vi menar att 

kommunikation och förståelse för vad som sker beror till stor del på uttryck och 

formuleringar. Att vara pedagogisk och göra sig förstådd hos lekmän är vitalt för att få 

förändringen och förändringsbenägenheten att sprida sig genom hela organisationen. 

 

Rolf E Ericsson förespråkar vikten av att interagera med de anställda på golvet, vilket han 

hänvisar till som management by walking around. Han menar att man som ledare bör tillämpa 

arbetssättet som i stor utsträckning möjliggör sammanhållning, förståelse och acceptans inför 

förändringar. Han framhåller samtidigt att det rent praktiskt kan vara problematiskt för 

konsulten att i större divisionaliserade organisationer nå ut till alla. Han betonar vikten av 

kommunikation men påpekar att hans roll i sammanhanget i första hand innefattar 

kommunikation med ledningen. Det är sedan ledningens roll att i sin tur kommunicera 

förändringarna till de övriga anställda. Även Meg Tivéus framhåller att kommunikation är en 
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viktig grundsten i arbetet som ledare, vilket hon menar leder till ökat förtroende och lojalitet 

gentemot ledaren. Hon talar likaså positivt om fenomenet management by walking around. 

Båda intervjupersonerna förespråkar att man som ledare bör visa sig ute i organisationen för 

att skapa ett förtroende hos de anställda och på så sätt även kommunicera en gemensam bild 

av organisationen. Vi anser att man som ledare genom att tillämpa fenomenet skapar ett 

förtroende hos de anställda då han/hon visar sin förmåga att interagera. Samtidigt visar denne 

sitt intresse för enskilda individer samt omfattningen och vikten av deras arbete. Att visa att 

man som ledare vill förstå de arbetsuppgifter och rutiner som finns bland de anställda bidrar 

till en ”vi-känsla” med ledaren som vi menar kan bidra till en större acceptans för 

förändringsarbete. Det förutsätter dock att någon tar huvudansvar för att utveckla en delad 

bedömning av organisationens problem och möjligheter samt att kommunikationen, i både ord 

och handling, är konsekvent och trovärdig då ledningens förtroende annars undergrävs (Kotter 

2007, sid. 98-100). Meg Tivéus instämmer i resonemanget och menar att en framgångsfaktor 

är att ”...inte skicka bibeln utan predika den”. Det kan realiseras genom seminarier där alla 

anställa är involverade i diskussioner kring organisationens målsättning och hur man ska nå 

dit. Det för att implementera de grundläggande målen hos samtliga anställda. Vi är beredda att 

hålla med Meg Tivéus och Rolf E Ericsson i deras resonemang framförallt då vi anser, som 

tidigare nämnts, att kommunikation är en stor del av arbetet mot framgång. Att vi är mer 

mottagliga för att lära genom handling snarare än ord bör man som ledare utnyttja och därför 

ser vi management by walking around som ett säkert kort till framgångsrik kommunikation. 

Vi vill påpeka att det förutsätter att handling och ord konsekvent går hand i hand. God 

kommunikation skapar förtroende och utan de anställdas förtroende för ledaren menar vi att 

det blir svårt att uppnå såväl framgångsrikt förändringsarbete som organisationens 

framtidsvision. Vi anser även att det är av vikt att kommunicera organisationens mål då det är 

motiverande att veta vart man är på väg och varför varje individs insats är viktig för 

slutresultatet. Resonemanget bekräftas av Ahrne & Hedström (1999, sid. 24) samt Flaa et. al 

(1998, sid. 83-84).  

 

Vi vill påpeka att kommunikationen bör vara av tvåvägskaraktär för att alla parter ska få en 

fullständig bild över problematiken i företaget och kunna agera därefter. Det är viktigt att 

både ledning och anställda får en uppfattning om alla parters verklighet för att effektivt kunna 

samverka i förändringsarbetet. Om det inte fungerar kan konsekvenserna bli att man fattar 

beslut på felaktiga grunder. Därtill kan skilda åsikter om hur till exempel arbetet ska utföras 

leda till allvarliga konflikter som på sikt är skadliga för organisationen. Den här 
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problematiken behandlas i teorin av Nygaard & Bengtsson (2001, sid. 79-80) samt av Akdere 

& Azevedo (2006, sid. 49). Forskare menar att problemet kan undvikas med ett effektivt och 

symmetriskt informationsflöde, som kan kopplas till vårt resonemang kring 

tvåvägskommunikation (Kunz & Pfaff 2002, sid.277). Däremot inser vi att det inte är 

realistiskt att tro att informationsflödet i kommunikationen alltid är fullgod och att hoppas på 

en sådan verklighet kan därför verka naivt. Vi menar därför att helt tillfredställande 

kommunikation kan vara svåruppnåelig men helt klart eftersträvansvärd. För att skapa 

effektiv kommunikation i en organisation vill vi framhålla dess kultur som ett viktigt element. 

Vi liksom Flaa et al. menar att organisationens kultur bidrar med ett gemensamt språk som 

underlättar de anställdas kommunikation med varandra (1998, sid. 70-80). 

  

4.3 Vikten av humankapital 

Personligheter hos individer i en organisation skapar och formar den mentalitet som finns på 

arbetsplatsen, vilket utgör arbetsmiljön. Det är enligt oss arbetsmiljön som återspeglas i det 

bemötande en organisatorisk förändring får. Organisationens bemötande av TAM-konsulten 

och turnaorundprocessen är med andra ord färgad av den mentalitet som finns i 

organisationen. Att skapa en positiv arbetsmiljö där humankapitalet tillåts att maximalt bidra 

till organisationens framgång är därför vitalt. Att rita en mall för hur individer ska bete sig är 

omöjligt då det inte går att styra människan efter inrutade mönster (Alvesson 2002, sid. 178 – 

179). Det är dock inte omöjligt att påverka dem genom att skapa en trivsam arbetsmiljö. 

Anställda som är positiva och aktivt engagerade i organisationen, följt av en god 

kommunikation skapar möjligheter till större acceptans av de förändringar som sker under en 

turnaround.  

 

Ledarens engagemang i organisationens alla nivåer är något vi menar bidrar till att skapa en 

god kommunikation och lojalitet. Att ledaren föregår med gott exempel påverkar de övriga 

anställda att gå i samma fotspår. Vi hävdar att det i sin tur bidrar till att den trygghet och 

gruppkänsla som bildas är till stor hjälp i förändringsarbetet. Att delta aktivt i strävan mot ett 

nytt gemensamt mål, anser vi, bidra till en djupare förståelse för sina medarbetare och deras 

arbetsuppgifter. Likaså bildas en helhetsbild över hur organisationen fungerar och verkar i 

samklang med marknaden och samhället. Skulle de brista i lojalitet och acceptans är risken 

stor att förändringsarbetet motarbetas av de anställda och därmed påverkar organisationens 

framgång negativt. Det här är ett exempel på hur en principal – agentproblematik kan 
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motverkas samt hur brist i lojalitet och acceptans kan skapa en sådan problematik. Vi menar 

att de anställda därför bör känna sig delaktiga och trygga i förändringen för att kunna bidra 

optimalt. Man bör däremot beakta att det finns olika typer av personligheter och att de är olika 

benägna att vilja och kunna förändras (Skärvad & Krona 1994, sid. 140). Det kan vara svårt 

att ändra åsikter och attityder men vi anser att det är av vikt att försöka. Mest effektivt menar 

vi är att tillämpa management by walking around och därmed sätta ett exempel för önskat 

beteende. Genom att visa sig ute i organisationen och visa i både ord och handling att den nya 

visionen är eftersträvansvärd påverkas de anställda på ett effektivt sätt. Vi anser därtill att det 

är betydande att inte tappa sin predikan i takt med att de anställda börjar ge med sig utan hålla 

kvar vid det nya tankesättet för att visa betydelsen av förändringarna. Meg Tivéus framhåller 

att människor som trots försök inte kan acceptera de förändringar som sker bör söka sig till en 

annan organisation. Samtidigt påpekar hon att det alltid kommer att finnas oenigheter som kan 

vara svåra att förena. Hon menar dock att det är vitalt att det överlag finns en gemensam 

förståelse för de mål och visioner som finns inom organisationen.  

 

Vi menar att det är svårt att i organisationer uppnå total målkongruens då personlighet alltid är 

en inneboende del av varje individ och därmed även kommer att påverka förändringsarbetet. 

Vi hävdar ändå att en stark strävan efter ett gemensamt mål är en förutsättning för att en 

organisation ska ha möjlighet att nå framgång. Den gemensamma strävan samt ordspråket 

”tillsammans är vi starka” får en klar betydelse i det här sammanhanget där sammanhållning 

är av största vikt. Utan sammanhållning kan organisationen drabbas av interna slitningar och 

bli en bräcklig organisation. Vi menar att en konsekvens av det kan vara att organisationen 

snabbt tappar fokus på samhällsutveckling då energi slösas på ”fel” ändamål. En stark 

organisation uppmärksammar däremot samhällets förändringar och hur dessa riskerar att 

negativt påverka organisationens framgång.  

 

Humankapitalet kan vara en enorm tillgång om relationerna vårdas rätt. En bra personalpolicy 

där alla involveras kan fungera som en stadig bas i organisationens arbete. Med en stadig 

grund i det vardagliga arbetet skapas förutsättningar för att bibehålla relationerna även under 

förändringsarbetet. Att de anställda känner förtroende för och vilja att identifiera sig med 

organisationen är en förutsättning för att kunna skapa en gemensam positiv inställning till 

arbetet. Lyckas de ansträngningarna kommer även samtliga anställda att bli mer motiverade 

att arbeta mot organisationens vision (Skärvad & Krona 1992, sid. 92). Vi vågar påstå att 

misslyckade ansträngningar kan innebära ett motarbetande av de förändringar som 
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organisationen står inför. När de anställda inte kan identifiera sig med organisationen blir 

risken att visionen ses som opåtaglig och därmed svår att omsätta i handling. Vi menar att 

oförmågan att identifiera sig med visionen medför att de anställda inte kan bidra med sin 

kunskap då den inte får ett uttalat värde i förändringsarbetet. Meg Tivéus framhåller vikten av 

att som ledare ha de anställdas förtroende och vise versa. Hon menar att lojalitet till beslut och 

lojalitet till ledare är viktigt för att organisationen ska fungera samt för att ledaren ska orka 

styra verksamheten. Att involvera alla anställda i förändringsarbetet är enligt oss ett sätt att 

motivera och tillåta de anställda att bidra med sin expertis. Det handlar om att förmedla allas 

ansvar i förändringen och motivera till att ta sig an utmaningen. Den positiva inställningen 

och viljan att dra sitt strå till stacken är med andra ord något som vi anser är ett mål att sträva 

efter och något som rimligen återspeglas genom organisatorisk framgång.           

 

4.4 Vikten av en organisationskulturs förändringsbenägenhet   

En turnaround innebär radikala förändringar i så väl arbetssätt som tankesätt, varför vi menar 

att det är essentiellt att organisationen är benägen att förändras. Organisationskultur som är en 

naturlig del i varje organisation skapas utifrån de värderingar och attityder som medlemmarna 

i den besitter. För att en organisations mål och visioner ska kunna förverkligas menar vi att 

organisationskulturen och dess inneboende värderingar ska spegla de uppsatta målen. Skulle 

målen och visionerna ändras efter en turnaround måste även kulturen anpassas så att den 

överensstämmer med den nya visionen. Det leder till att man undviker risken med att 

organisationen faller tillbaka i den gamla visionens arbetsmönster. Rolf E Ericsson menar att 

risken att fastna eller återgå i vanebildande mönster inte är särskilt stor, men han framhåller 

även att det naturligtvis kan inträffa. Han menar vidare att det i slutändan är upp till varje 

organisation att lära sig av läxan och anpassa organisationen till förändringarna. I 

inledningsfasen tillhandahåller Rolf E Ericsson en handlingsplan som han rekommenderar 

organisationen att följa. Han menar att den avgörande delen för organisationens framgång är 

om de följer hans rekommendationer eller inte. Väljer de att bortse från dem är det 

organisationen som får stå till svars för konsekvenserna. Vi instämmer med Rolf E Ericsson 

och menar att den situation organisationen befinner sig i är av den grad att det ges litet 

utrymme för ifrågasättande. Förändringarna som krävs är ofta så radikala att organisationen 

inte har någon valmöjlighet mer än att ta till sig nödvändiga förändringar i 

organisationskulturen. Det handlar om att antingen förändras och ta till vara på de fördelar en 

turnaround erbjuder eller att gå tillbaka till tidigare mönster och då med största sannolikhet 
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åter hamna i samma negativa situation. Vi menar vidare att gamla mönster och den befintliga 

kultur som organisationen har arbetat efter delvis ligger till grund för den situation som nu 

kräver en turnaround. Därför bör man uppmärksamma sina misstag, lära av dem och ta 

tillvara på de möjligheter en turnaround erbjuder. Vi får stöd av litteraturen i vårt resonemang 

då Skärvad & Krona framhåller att förändringar som lämnas ouppmärksammade kan innebära 

ett direkt hot mot organisationen (1994, sid. 16). 

 

 Litteraturen påpekar svårigheten i att på kort tid förändra den befintliga organisationskulturen 

då det delvis handlar om att ändra människors attityder, vilka ofta är djupt rotade och därmed 

svårförändrade. Det motsäger Rolf E Ericssons resonemang om organisationens förmåga att ta 

till sig en turnaround, där han framhåller att de ofta är förmögna och villiga att genomgå 

radikala förändringar. Vi menar att det troligen beror på allvaret i den unika situation en 

turnaround innebär för en organisation. Det bör påpekas att litteraturen syftar till en ”normal” 

situation och därför kan det inte likställas med situationen i en turnaround. Varje turnaround 

är specifik och organisationens storlek har en stor roll i sammanhanget. Att påverka de 

anställda i en organisation med få anställda är betydligt lättare än att få en ny vision att 

genomsyra en organisation med ett stort antal medarbetare.  

 

Våra åsikter är något kluvna då vi håller med Rolf E Ericsson om att organisationen bör rätta 

sig efter den möjlighet som ges genom en turnaround. Samtidigt instämmer vi med 

litteraturen som menar att hastiga förändringar är orimliga då det tar lång tid att förändra 

mönster och attityder. Förändringar ur ett TAM-perpektiv tar inte hänsyn till de mänskliga 

faktorerna samtidigt som litteraturen inte beaktar den pressade situation som organisationen 

befinner sig i. Vi ser vår ambivalens som situationsbunden, då olika situationer har olika 

förutsättningar. Med aspekter som en radikal förändring under kort tid, samt med människans 

förändringsbenägenhet i åtanke kan vi argumentera för vår sak. Under en kritisk situation är 

det än mer viktigt att man som människa kan anpassa sig efter rådande situation samt de 

förändringar som den kräver. Dock är det vid pressade tillfällen människan har benägenhet att 

bli paralyserad och blir på så sätt mindre mottaglig för förändring och anpassning. Vi besitter 

själva starka åsikter och värderingar och därför har vi stor förståelse för att förändring av en 

organisationskultur kan vara komplicerad och tidskrävande. Vi menar däremot att en 

turnarounddrabbad organisation inte bör motsätta sig direktiven utan acceptera situationen, 

förskjuta de personliga åsikterna och istället fokusera på organisationens överlevnad.      
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För att kunna förändra en befintlig organisationskultur krävs det att ledningens nya 

värderingar, attityder och beteende implementeras i de lägre organisationsnivåerna (Arpi & 

Wejke 2000, sid. 162). Att förändra en befintlig organisationskultur är ett arbete som tar lång 

tid. Vi menar att det kan ses som ett hinder när organisationen går igenom en 

turnaroundprocess då dessa ofta kräver snabba och radikala förändringar. Meg Tivéus påpekar 

att man som ny ledare bör kartlägga den befintliga kulturen inom organisationen innan 

förändringsarbetet kan inledas. Hon tillägger, som vi tidigare argumenterat för, att det är en 

lång process att ändra en organisationskultur då mönster och attityder är djupt rotade. I 

tidigare avsnitt nämndes att Meg Tivéus är en förespråkare för att predika och lära ut 

organisationens nya mål och visioner. Att leva som man lär och involvera samtliga anställda 

skulle vi vilja kalla ett framgångsrecept. Precis som Meg Tivéus anser vi att det mest effektiva 

sättet att påverka människor är att vara en förebild och att aktivt involvera sig i samtliga 

divisioners arbete genom att vara ”en i gänget”. Vi menar att de anställda blir mer positivt 

inställda till förändringar om de får delta aktivt i dem. Vi tror även att karaktären på 

förändringarna spelar in när de anställda ska lära sig och absorbera det nya arbetssättet. Stora 

förändringar med stor innebörd och stora konsekvenser kan ibland vara lättare att ta till sig än 

små, som till synes kanske inte utgör någon skillnad. Vi tror att det ur ett TAM-perspektiv, 

där stora förändringar präglar processen, borde resultera i att direktiven följs, något som Rolf 

E Ericsson menar ofta är ett faktum.  
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KAPITEL 5 

Slutsats & diskussion 
I det här avslutande kapitlet presenteras våra slutsatser med utgångspunkt i framlagt syfte 

samt forskningsfrågor. Därefter diskuteras utfallet av uppsatsen följt av förslag till vidare 

forskning.  

 

5.1 Slutsats 
Syftet med uppsatsen har varit att identifiera de nyckelfaktorer som bidrar till ett 

framgångsrikt förändringsarbete inom en organisation. Med stöd av följande forskningsfrågor 

sökte vi svar på syftet; Vilka åtgärder kan tas för att undvika en agent – principalproblematik 

inom en organisation? Hur påverkar den befintliga organisationskulturen förändringsarbetet 

inom en organisation? Vi har identifierat fyra icke-ekonomiska nyckelfaktorer som vi anser 

ligger till grund för ett framgångsrikt förändringsarbete; problemidentifiering, god 

kommunikation, humankapital samt en organisations förändringsbenägenhet. Vi anser 

faktorerna vara generella för samtliga turnaroundsituationer men vill påpeka att varje fall är 

unikt och kan därför kräva specifik behandling.  

 
Det samtliga organisationer har gemensamt vid en turnaround är behovet av att identifiera 

problem och stabilisera de aktiviteter som bidragit till den negativa situationen. Vi menar att 

man under arbetet inte bara bör ställa sig frågan vilka problemen är, utan även hur de har 

uppstått och hur de hänger samman. Genom att rannsaka situationen och analysera dess 

bakgrund kan man utröna vad som är normaltillstånd och vari den negativa förändringen 

ligger. En tidig analys möjliggör alltså identifiering av organisationens problem varpå 

nödvändiga åtgärder kan vidtas.  

 
För att en organisation till fullo ska kunna tillgodogöra sig de förändringar som en turnaround 

erbjuder anser vi att det är vitalt att skapa en gemensam målbild av organisationens 

framtidsvision. För att nå dit menar vi att god kommunikation är betydelsefullt för 

möjliggörandet av förändringsarbete inom en organisation. Genom att som ledare 

kommunicera de förändringar som en turnaround medför kan risken för konflikter med de 

anställda minskas. En god kommunikation och ett symmetriskt informationsflöde ger goda 

möjligheter till att undvika den principal – agentproblematik som lätt kan uppstå. Samtidigt 
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kan den hämmande påverkan från den befintliga organisationskulturen bearbetas, framförallt 

då man genom att kommunicera med både ord och handling kan forma den kultur som finns 

på ett effektivt sätt. Samtidigt medför de anställdas stöd en större möjlighet att nå framgång 

inom organisationens förändringsarbete.  

 

Vi menar att det humana kapitalet är en grundläggande förutsättning för att en organisation 

ska kunna ta sig ur en kris. Att kunna skapa en gemensam positiv inställning till arbetet 

förutsätter att de anställda känner förtroende för organisationen samt vill identifiera sig med 

den. Lyckas man uppnå en arbetsmiljö där goda relationer mellan anställda och ledning 

vårdas, bidrar det till minskade konflikter samt maximal ansträngning mot organisationens 

framgång. Då organisationskulturen är skapad av det humana kapitalet inom organisationen är 

deras mottaglighet till en ny principal av stor vikt. Skulle det finnas en fördomsfull 

organisationskultur blir dess påverkan på turnaroundarbetet stor. Det framförallt då 

principalens mottagande är av vikt för fortsatt kommunikation. Det i sin tur leder till en mer 

accepterad bild av förändringar, vilket möjliggör tillgodoräknande av framgångsfaktorer 

erbjudna av en turnaround.   

 
Som citatet i inledningen av uppsatsen antyder gäller det att ta till vara på tillfället att 

förändras när möjlighet ges.  

”När förändringens vind blåser bygger en del vindskydd 

medan andra bygger väderkvarnar”. 

En organisations benägenhet att förändras samt förmåga att utvecklas i takt med samhällets 

ständiga progression blir en avgörande faktor för tillgodogörande av förändringsarbete. En 

tydlig påverkan på organisationers förmåga att förändras är dess inneboende kultur. Gamla 

mönster och attityder i den kultur som organisationen präglas av kan innebära ett hinder för 

förändringsarbetet då de ofta är djupt rotade och svårförändrade. Organisationen bör vara 

benägen att förändras tillräckligt för att sudda ut glappet mellan den befintliga kulturen och 

den kultur som krävs för att kunna tillgodogöra sig de nya förändringarna. Vi menar med 

andra ord att en god förändringsbenägenhet bör vara en del av den befintliga 

organisationskulturen. På så vis tar man till vara på de möjligheter som skapar ett 

framgångsrikt förändringsarbete vilket leder vidare mot organisationens överlevnad och 

framgång.   

 



 37

5.2 Diskussion 
Vi vill här förtydliga vår ståndpunkt gällande organisationers förändringsarbete. Vi har funnit 

att mottagligheten för nya mål och visioner har en avgörande faktor i turnaroundarbetet. 

Människors vilja och ambition att ta till sig av, och prestera utifrån andras önskemål har ett 

centralt fokus i arbetet med att identifiera de faktorer som påverkar mottagligheten av nya 

direktiv. Kan faktorerna kring det identifieras, möjliggörs ett mer effektivt förändringsarbete.  

 

För att kunna förändra människors attityder och beteenden är kommunikation ett viktigt 

verktyg. Genom att inte bara kommunicera med ord utan även med handling får budskapet en 

större slagkraft och verkan. Att tänka på är att inte lägga fokus på en specifik del av 

organisationen. Man bör istället sträva efter att få ut budskapet på alla nivåer för att få 

förändringen att genomsyra hela organisationen, något vi menar ofta förbises i 

förändringsarbeten. Samtliga avdelningar behöver få ta del av all information för att kunna 

skapa sig en helhetsbild av vad som sker i organisationen. Skulle de få ofullständig 

information kan helhetsbilden gå förlorad och en förvrängning av den verkliga situationen 

skulle kunna uppstå. Vi anser att organisationskulturen bör vara präglad av 

innovationstänkande samt förespråka förändringar. Det då organisationskulturen kan fungera 

som ett verktyg för att styra de förändringsaktiviteter som sker på arbetsplatsen. Vi menar att 

en förändringsbenägen organisationskultur har bättre förutsättningar att följa 

samhällsutvecklingen samt att klara kraftiga svängningar på marknaden. Det blir därmed en 

konkurrensfördel som ökar organisationens chans till framgång och en stabil 

marknadsposition.            

  

Om vi hade haft möjlighet att vidareutveckla uppsatsen hade vi velat undersöka TAM ur ett 

fallspecifikt perspektiv. Genom att ställa två organisationer som genomgått turnarounds mot 

varandra och identifiera aktuella nyckelfaktorer i de båda fallen hade en mer djupgående och 

förhoppningsvis en mer preciserad bild kunnat ges. Vidare hade de gett oss en närmare 

kontakt med hur TAM fungerar i praktiken och en fallstudie kring processens olika steg hade 

kunnat genomföras. Det hade även varit intressant att genomföra en mer djupgående empirisk 

undersökning med syfte att få en mer detaljerad bild av hur de anställda reagerar i en 

turnaroundsituation.   

 

Vi skulle vilja se en utveckling av forskningsområdet TAM där fokus ligger på de icke-

ekonomiska aspekterna som spelar in på förändringsprocessen. Huruvida den vilja och 
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ambition som innehas av de anställda speglar mottagligheten till förändring inom 

organisationen är en aspekt som vi anser behöver större utrymme i forskningslitteraturen. 

Därför vill vi uttrycka vår förhoppning om att det området ges utrymme i framtida forskning 

kring TAM. Vi menar att en utveckling av forskningen skulle bidra med betydelsefulla 

verktyg för ledare i en förändringssituation.  
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Bilagor  
 
Bilaga 1: Intervjuguide Rolf E Ericsson  

Bakgrund & turnaround management 

• Vill du berätta om din bakgrund? Utbildning och arbetsbakgrund. Erfarenhet av 

turnarounduppdrag?  

• Hur kom det sig att du intresserade dig för just turnaround management? Var det ett 

myntat begrepp vid början på din karriär? 

• Vad innebär turnaround management för dig? Definition? 

• Vilka är de vanligaste anledningarna till att företag behöver anlita en 

turnaroundkonsult? 

• Hur inleder du arbetet med en Turnaround-process? 

• Vad avgör omfattningen av en turnaround process (även tidsmässigt)? Storlek på 

företaget? Hur långt ifrån uppnådda mål man är? Djupet av den ekonomiska krisen? 

Osv. 

• Vilka är de vanligaste tillvägagångssätten när man genomför en turnaround? Är det 

några generella faktorer man utgår ifrån? 

• Har man ofta specifika förpliktelser gentemot sin klient som turnaround management 

konsult? Ställer de andra krav förutom att hjälpas ur krisen? (marknadsledande, sänka 

kostnader el liknande) 

 

Vi har som syfte med uppsatsen att analysera turnaround management utifrån två 

teoridelar; agentteorin och organisationskultur. Vi skulle därför vilja få din syn på om/hur 

de faktorerna påverkar eller påverkas av turnaroundprocessen. 

 

Organisationskultur 

• Hur skulle du definiera begreppet organisationskultur? 

• Har du reflekterat över att organisationskultur kan ha en påverkan på 

turnaroundprocessen? Är det något du tar hänsyn till i ditt arbete? 

• Anser du att en stark organisationskultur är positivt/negativt för företaget vid en 

turnaround?  
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• Anser du att kulturen kan vara hämmande då företaget ska tillgodogöra sig 

förändringarna efter en turnaround? Varför/varför inte? (svårt att ändra mönster och 

attityder osv.) 

 

Agentteori 

• Är det vanligt förekommande att det uppstår en agent/principal problematik, alltså en 

intressekonflikt mellan konsult och anställda?  

• Är det svårt att få personalen att agera efter önskat beteende? Har du några ”knep” för 

att vinna de anställdas förtroende? 

• Hur viktigt anser du belöning vara för att motivera anställda att sträva efter en 

gemensam målbild och uppnådda resultat?  

• Hur reagerar personalen vanligen på en utomstående ledare, tar du som turnaround 

managementkonsult någon hänsyn till dem? 

• Hur fungerar kommunikationen mellan dig (som ny principal) och de anställda 

(agenter) inom organisationen under en turnaround? Är det viktigt att alla inkluderas i 

processen?  

 

Efterarbete/uppföljning 

• Hur avgör du/företaget om ditt uppdrag är slutfört?  

• Lämnar du efter dig en handlingsplan som ordinarie ledning kan följa i sitt fortsatta 

arbete? Om inte, vad avgör deras fortsatta arbete? 

• Har du någon kontakt med företaget efter avslutat uppdrag, någon form av 

uppföljning? I så fall, på vilken nivå?  

• Har du någon statistik på ungefär hur många procent av alla turnarounds som lyckas? 

• Vill du dela med dig av dina erfarenheter gällande lyckade respektive mindre lyckade 

uppdrag? Vad var de avgörande faktorerna till fram-/motgång? 

• Vad anser du krävs av ett företag för att de ska kunna bibehålla den förändring du har 

erbjudit dem? 

• Vet du om det är vanligt att företag återgår till gamla vanor och negligerar dina 

råd/tillvägagångssätt? 

Stort tack! 
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Bilaga 2: Intervjuguide Meg Tivéus   

• Vill du berätta om din bakgrund? Utbildning? 

• Vilken ledarskapsstil präglas du av? 

- Vilken anser du fungera bäst gentemot organisationen som helhet? 

- Vilka egenskaper anser du vara viktiga hos en ledare? 

• Är förtroende viktigt för ledarskap? 

• Har du några ”knep” för att vinna de anställdas förtroende? 

 

Organisationskultur 

• Hur definierar du organisationskultur? 

• Anser du att organisationskultur är ett viktigt instrument? Varför?/ Varför inte? 

• Kan en organisationskultur vara hämmande för en organisation/ ledning i en 

organisation? (svårt ändra mönster, attityder) 

• Ser du ledaren som en kulturpåverkare? (gemenskap, mentala arbetssätt) 

- Vilka medel använder du dig av i så fall? 

• Anser du att organisationskulturen kan vara hämmande då företaget ska tillgodogöra 

sig förändringar? Varför/varför inte? (svårt att ändra mönster och attityder osv.) 

 

Agentteorin 

• Har du i ditt ledarskap stött på mål/intressekonflikter mellan ledning och personal? (- 

hur löstes dem?) 

• Är det svårt att få personalen att agera efter önskat beteende? 

• Vad tror du motiverar de anställda att utföra ledningens önskemål? 

• Skapar information om företagets situation på marknaden ett ökat förtroende för 

ledaren? (om det går dåligt, motiveras de anställda att hjälpa till om de vet om 

situationen) 

• Hur reagerar personalen då du kommer som ny ledare till en organisation? (förtroende, 

trygghet, osäkerhet) 

• Hur fungerar kommunikationen mellan dig, som ledare, och de anställda?  

• Har du upplevt att det finns tydliga drag för hur personalen reagerar vid ledarbyten? 

• Har du upplevt att de anställda medvetet arbetat mot dig som ny ledare? 

- I så fall, hur förändrade du situationen? 
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