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Abstract 

Uppsatsen behandlar huruvida det finns ett samband mellan avtagande vinster i ett företag 

och större organisatoriska förändringar. Arbetet utgår ifrån föresatser om att 

företagsvinstcykler varierar med produktlivslängd och konkurrens såväl som att 

organisatorisk förändring är en kontinuerligt pågående process som stegvis sker utifrån 

förändringstryck. Uppsatsens mål är att se om det finns en korrelation mellan 

organisatoriska förändringar och avtagande vinster, eller om detta är två av varandra 

oberoende processer. Företaget som undersökts är E-On Sverige AB, ett storföretag med 

åtskilliga tusen anställda. Resultatet som nås är att det finns viss korrelation mellan 

vinstnedgång och organisatorisk förändring, men att vinsternas storlekt långt ifrån ensamt 

duger som förklaring till organisationers utveckling. 

Nyckelord 

Organisation, profit, avtagande lönsamhet, organisatorisk förändring, inertia 
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1. Inledning 

Redan 1776 berörde Adam Smith i Wealth of Nations fördelarna med att organisera arbete i 

form av arbetsdelning.  Hans exempel visade oss hur nåltillverkning genom några få enkla 

steg kunde effektiviseras och få en avkastning som var upp till 400,000% högre. Svaret som 

Adam Smith gav oss var att arbetsdelning och specialisering gav högre effektivitet när den 

genomfördes på rätt sätt.1 Smith var långt ifrån den förste att beröra fördelar med 

organisation, både Platon och den taoistiske 300-tals filosofen Zhuang Zi insåg att 

organisation var direkt avgörande vid utformandet av produktion.2 Det var dock på slagfältet 

som de tidiga formerna av mer avancerad organisation gjorde sig gällande. Spartaner så väl 

som romare hade en tydligt utformad militär organisation som kännetecknades av en strikt 

hierarki. En senare efterföljare blev Fredrik den II:e av Preussen, även kallad Fredrik den 

Store, som kombinerade sin fascination för militärhierarki med sitt intresse för mekaniska 

uppfinningar och lade grund till en mekaniserad form av militär organisation.3 Ur 

krigsmaktens organisation föddes många av de organisationstyper som dominerade i 

samhället ända fram tills Adam Smiths dagar, men efter den industriella revolutionen kom 

samtliga organisationsformer att struktureras via en tydligare rollfördelning på 

arbetsplatsen.  

Sedan dessa organisationens pionjärsdagar har både ekonomisk teori och synen på 

organisation kommit att utvecklas i många led, och i den moderna synen på organisation 

ingår en övertygelse om att organisationer måste kunna adaptera sig efter nya krav för att 

kunna bli framgångsrika. För ett företag är ett av dessa krav generellt sett att nå lönsamhet, 

något som nationalekonomin lär oss är ett betrakta som ett fluktuerande förlopp där såväl 

produktlivscykler som förändrad efterfrågan och konkurrens inverkar.4 Med tanke på 

fluktuationer i ett företags lönsamhet finns till synes även fluktuationer i förändringstrycket 

på företagets organisation. Min uppsats ämnar undersöka om det finns en korrelation 

mellan lönsamhet och organisatorisk förändring. 

 

                                                             
1 Todd G. Buchholtz, ”New Ideas from dead Economists”, sid. 25. 
2
 Gareth Morgan, ”Organisationsmetaforer”, sid. 22. 

3
 Ibid, sid. 23. 

4 Robert H. Frank, ”Microeconomics and Behaviour”, sid. 263, 265, 271-274. 
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2. Syfte och frågeställning 

Företag förändras. Nya produkter introduceras, organisationer växer och krymper, 

medarbetare med nyckelkompetens lämnar företaget och ersätts. Branscher åldras, 

utvecklas, expanderar och dör i vissa fall ut. Ett företags liv är ett liv i kontinuerlig förändring 

och för att överleva måste man anpassa sig. Denna anpassning sker bland annat genom 

organisatorisk förändring, något som är en kontinuerlig process som ekonomer hela tiden lär 

sig mer om. I min uppsats vill jag ta reda på om det finns ett samband mellan ett företags 

variationer i lönsamhet och organisatorisk förändring. Jag arbetar utifrån följande 

frågeställning: 

 

 Finns ett samband mellan avtagande vinster och organisatorisk förändring? 

 

För att nå svaret på detta har jag valt att fokusera på ett svenskt storföretag och 

organisatoriska förändringar vid deras svenska verksamhet. Jag räknar även med att beröra 

till frågeställningen relevanta underfrågor som, om sambandet finns, ”hur ser sambandet 

ut?” och vilka alternativa förklaringsmodeller man kan använda för att förklara det 

observerade beteendet. Att jag valt ett svenskt storbolag som föremål för undersökningen 

har jag motiverat dels med hänsyn till tillgängligt källmaterial, det är betydligt enklare att 

finna såväl årsredovisningar som information om större omorganisationer när man skriver 

om större svenska företag. Dessutom är samtliga börsjättar verksamma på en internationell 

marknad, där ett flertal globala aktörer sinsemellan slåss om marknadsandelar. Denna 

internationella konkurrens medför att bolagen alltid måste vara snabba att svara på 

förändringstryck för att inte halka efter i konkurrensen, något som också gör dem till 

utmärkta studieobjekt.  
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3. Metod och teori 

För att kunna besvara min frågeställning kommer jag att göra en dokumentanalys utifrån 

tillgängliga organisationsscheman och årsredovisningar från bolaget jag studerat, E.On 

Sverige AB. Då jag ämnar använda officiella dokument som datakälla har jag granskat 

texterna utifrån ett angreppssätt där jag källkritiskt har ifrågasatt huruvida materialet kan 

anses uppfylla följande kriterier: 

 Autenticitet. Är materialet autentiskt? 

 Trovärdighet. Är materialet trovärdigt? 

 Representativitet. Representerar materialet den kategori det tillhör? 

 Meningsfullhet. Är materialet meningsfullt och tillräckligt tydligt för att kunna 

tolkas?5 

Samtliga texter jag har använt mig av är officiella pressmeddelanden, aktieägarinformation 

eller del av årsredovisningen. Ur denna aspekt anser jag att källmaterialet håller för att dra 

slutsatser utifrån. Likaså tycker jag att den metod jag har valt är den som lämpar sig bäst för 

ändamålet.  

Utöver denna dokumentanalys kommer jag även att genomföra en sammanställning av 

företagens vinster utifrån tillgängliga uppgifter i årsredovisningen. Här finns också en liten 

svaghet i angreppssättet, för även om årsredovisningen ger en fingervisning om 

lönsamheten finns också dolda faktorer som jag tvingats utelämna ur undersökningen. Dessa 

är bland annat extrakostnader för investeringar, engångskostnader, F o U och så vidare. 

Utöver detta finns utrymme för att diskutera hur lönsamhet bör mätas. Jag har valt att 

använda mig av vinstmarginal6 som utvärderande mått, detta då jag tycker att det är ett 

bättre jämförelsemått när företaget utvärderar omsättningen i sin organisation som helhet.  

Kombinationen av officiella dokument och årsredovisningar gör också att min undersökning, 

åtminstone till viss del, blir en kombination av kvalitativt och kvantitativt. I litteraturen har 

hävdats att kvalitativ och kvantitativ forskning inte kan kombineras då de står för 

                                                             
5
 Alan Bryman, ”Samhällsvetenskapliga metoder”, sid. 489. 

6 Resultatets del av omsättningen. 
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rivaliserande paradigm.7 Jag hoppas dock att jag i min uppsats kan kringgå denna konflikt 

och istället hitta en balans där fynden stöder varandra. 

De teorier jag valt att arbeta utifrån är Henry Mintzbergs teori om stegvis organisatorisk 

förändring samt teorin om vad som driver organisationen att förändras. En djupare 

genomgång av detta ges i kapitel 7.2 och 7.3 i uppsatsen. 

 

4. Forskningsläge 

Det befintliga forskningsläget kring organisation och organisatorisk förändring är synnerligen 

digert. Organisation har behandlats som ett ekonomiskt ämne i århundraden och 

organisatorisk förändring har varit ett populärt ämne för sociologer, psykologer, ekonomer 

och managementexpertis under de senaste 50 åren. Detta gör också att det finns en 

mångfald av teorier där man som student omöjligt kan studera alla. Jag har valt att i min 

uppsats använda mig av Lars H. Bruzelius och Per-Hugo Skärvads ”Integrerad 

Organisationslära” som är ämnad att ge en samlad helhetsbild över organisationsämnet som 

helhet.  

Att forskningsläget är så vitt omfattande har också medfört att jag har fått utelämna mycket 

litteratur som annars sannolikt hade letat sig in i uppsatsen. Bland de teoretiker jag särskilt 

vill uppmärksamma finns Jeffrey Pfeffer, professor i ”Organizational Behaviour” vid Stanford 

University, vars arbeten är större i omfattning men som jag sannolikt kommer att utgå ifrån 

om jag skriver fler uppsatser på detta ämnesområde. 

 

5. Organisation  

För att kunna fastslå om en organisatorisk förändring har ägt rum måste man först definiera 

vad organisation är. Lundaforskarna Lars H. Bruzelius och Per-Hugo Skärvad definierar 

grundtanken bakom organisation som mänskligt samarbete där ”helheten blir större än 

                                                             
7 ”Samhällsvetenskapliga metoder”, sid. 555. 
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delarna”.8 Denna ”helhet” kan i sin utformning vara oerhört enkel så väl som så komplicerad 

att den blir hart när omöjlig att beskriva. Trots detta är en ändamålsenlig organisation är 

förutsättning för framgång utan vilken många av mänsklighetens stora projekt, från 

pyramiderna till Turning Torso, varit omöjliga att genomföra. 

Organisationer kommer i många olika former. Det finns informella organisationer, som 

exempelvis kan vara ett kompisgäng som anordnar en festlighet, såväl som formella 

organisationer och institutioner, vilket omfattar allt ifrån hur en avdelning på ett företag 

styrs till hur ett lands statsskick ser ut. Då denna uppsats fokuserar på företagsorganisation 

är det formella organisationer vi fördjupar oss i. 

Lundaforskarna Bruzelius och Skärvad definierar en formell organisation som ”ett antal 

individer som utför olika arbetsuppgifter på ett samordnat sätt”.9 Ur denna definition får vi 

att en formell organisation kännetecknas av följande punkter: 

 Arbetsfördelning samt specialisering 

 Samordning och styrning 

 Ledarskap och uppsatta mål 

Samtliga organisationer i denna uppsats uppfyller kriterierna ovan och kan således säga vara 

formella organisationer. För enkelhetens skull har jag nedan kort och gott valt att referera till 

en formell organisation som ”organisation”. 

 

5.1. Arbetsfördelning och specialisering 

Redan 1776 beskrev Adam Smith i An Inquiry Into the Nature and Causes of The Wealth of 

Nations hur samhället genom arbetsdelning och specialisering kunde få samhället att frodas. 

I Smiths förklaringsmodell är det människors medfödda tendens att byta varor med varandra 

som förklaring till varför människor fann olika arbeten och på olika vis försökte fylla 

marknadens efterfrågan.10 I en modern organisation finns samma diversifiering som i Smiths 

upplysningssamhälle, med skillnaden att det är den som ansvarar för organisationens 

                                                             
8
 Lars H. Bruzelius & Per-Hugo Skärvad, ”Integrerad Organisationslära”, sid. 15. 

9
 ”Integrerad Organisationslära”, sid. 16. 

10 Lars Pålsson Syll, ”De ekonomiska teoriernas historia”, sid. 96. 
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utformning som ser till att rollfördelningen på arbetsplatsen blir tydlig. Idag betonar vi 

snarare arbetsfördelning än arbetsdelning. 

  

 

5.2. Samordning och styrning 

Även om människor i sociala sammanhang såväl som i extrama nödsituationer ofta väljer att 

samarbeta är samordning något som sällan optimeras när den uppstår spontant. I en 

organisation återfinns därför alltid en hierarki som definierar vilken person eller enhet som 

styr över en annan. Professor Edgar H. Schein vid MIT, mannen som myntade uttrycket 

”företagskultur”, definierar samordning på följande vis: 

”Själva samordningsidén innebär att varje enhet underkastar sig något slag av auktoritet för 

att kunna uppnå ett visst gemensamt mål. Om varje enhet följer sina egna intressen och 

bortser ifrån andra enheters aktiviteter har samordningen enligt definition brutit samman.”11  

I klartext innebär detta att varje enhet i en organisation har ett direkt eller indirekt beroende 

av varje annan enhet inom organisationen, något som också innebär att problem även inom 

en enskild enhet på ett eller annat sätt kommer ställa till problem för organisationen som 

helhet.12 Behovet av en fungerande helhet, där varje enhet arbetar i symbios med 

omgivningen, har gjort att man i merparten av alla större företag arbetar mot klart 

definierade mål. Genom att styra organisationen och definiera ”när”, ”var” och ”hur” kan 

ledningen styra sina enheter på önskat vis.13 

 

5.3. Ledarskap 

Behovet av ett väl fungerande lederskap är centralt när det gäller att se till att alla enheter i 

en organisation fungerar på ett önskvärt vis. För att varje enhet skall bli fungerande är 

kommunicerandet av mål av yttersta vikt och denna kommunikation faller alltid på 

                                                             
11

 Edgar H. Schein, ”Organizational Culture and Leadership”, sid. 47. 
12

 ”Integrerad organisationslära”, sid. 17. 
13 ”Organisationsmetaforer”, sid. 109. 
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ledarskapet. Den tyske sociologen Robert Michaels hävdar att det alltid uppstår en naturlig 

uppdelning mellan ledare och ledda inom alla typer av organisationer. Han gav denna tes 

namnet ”oligarkins järnlag”.14 Just denna naturliga ordning av ledare och ledda gör att en 

organisation ofta kan komma att få informella ledare, det är därför av stor vikt att såväl 

formella som informella ledare påverkar organisationen i önskad riktning.  

Ledarskapet består också i stor utsträckning om psykologi. Det är viktigt för en ledare inom 

en organisation att få medarbetarna att röra sig i önskad riktning utan att tillgripa tvång. Om 

enheter uppfattar sig tvingade kan man inte längre tala om ledarskap.15 Istället är det 

ledarens uppgift att influera sina medarbetare på ett sådant vis att de uppsatta målen 

uppnås. Vid en väl fungerande relation växer enheternas tillit, respekt och förtroende för 

ledaren, något som på sikt hjälper att bygga såväl legitimitet som auktoritet och 

ledarställning för ledaren. En väl fungerande organisation stärker ledaren i sin ledarroll. En 

illa fungerande riskerar att undergräva den. 

 

6. Olika organisationsformer 

När människor organiserar sig finns det ingen generell regel som säger vilken 

organisationsform som är bäst lämpad för hantera varje specifik situation. Tvärtom kan 

organisationer som i sin struktur och uppbyggnad är vitt skilda från varandra visa sig hantera 

en uppgift på olika vis men ändå nå ett snarlikt resultat. Att olika organisationsformer kan ge 

oss snarlika resultat gör också att det blir svårt att dra generella slutsatser om organisation. 

Snarare är det som så att olika organisationstyper når olika framgång i olika miljöer, något 

som gör att man inte förhastat kan avfärda en organisationsform framför en annan utan att 

ha studerat den i en specifik miljö. Det är också väldigt svårt att helt ruta in vilken typ av 

organisation som en arbetsplats tillämpar. I många fall rör det sig om en växelverkan mellan 

olika organisationsformer och synsätt, och inte sällan går en organisationsform in i en annan. 

Bruzelius och Skärvad har utarbetat fem punkter som definierar vad som kännetecknar en 

organisationsform: 

                                                             
14

 ”Integrerad organisationslära”, sid. 18. 
15 ”Organisationsmetaforer”, sid. 330. 
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 Sättet att utorma och organisera enskilda arbetsuppgifter och arbetsprocesser 

 Sättet att fördela ansvar 

 Sättet att fördela beslutsrätt och befogenheter 

 Sättet att hierarkiskt reglera befogenheter mellan chefer och anställda 

 Sättet att styra och samordna arbetsuppgifter och processer16 

Managementteoretikern Gareth Morgan har i sin ”Organisationsmetaforer” listat de 

vanligaste metaforerna som används för att beskriva och förstå de olika organisationsformer 

vi kan skåda i ett modernt företag. Utifrån Morgans definitioner går jag kortfattat igenom 

dessa organisationsmetaforer nedan. 

 

6.1. Mekanisering 

Lejonparten av de organisationer som idag existerar är utformade efter en byråkratisk 

standard. Byråkrati behövs för att ge verksamheten ett ramverk. Dock utmärker sig den 

mekaniserade organisationen genom att ta detta ramverk ett steg längre. Morgan använder 

en snabbmatsrestaurang som exempel, en arbetsplats där varje enskilt arbetsmoment är 

förutbestämt och tydligt definierat och arbetssysslorna in i minsta detalj är repetitiva.17 I en 

mekaniserad organisation kan en enhet snabbt bytas ut och ersättas med en annan enhet 

med liknande specialisering utan att enheten som helhet skadas. Den mekaniserade 

organisationen kan ses som i en maskinmetafor, där det bara är att ersätta en felande del för 

att maskinen skall kunna fortsätta fungera. Organisatonstypen har uppnått goda mål när det 

gäller att rationalisera, tydliggöra och effektivisera arbetet.18 Samtidigt har samma 

organisationsform haft stora svårigheter att anpassa sig efter en föränderlig omvärld. Likaså 

har mekaniserad organisation uppvisat betydande brister när det gäller att utveckla personal 

eller uppmana till egna initiativ bland de anställda.19 

 

 

                                                             
16 ”Integrerad organisationslära”, sid. 143. 
17

 ”Organisationsmetaforer”, sid. 22. 
18

 Ibid, sid. 35. 
19 Ibid, sid. 37. 



12 
 

 

 

6.2. Organisation som levande organism 

I bjärt kontrast till mekaniserad organisation står den organiska organisationsformen. Precis 

som namnet antyder har denna organisationstyp funnit sin inspiration i naturen. Denna 

organisationstyp utvecklades som en motreaktion på Taylorismen och ledde av Elton Mayo 

som betonade vikten av att identifiera informella organisationer på arbetsplatsen och 

inkorperera dessa i den formella organisationen.20 Målet blev att integrera individernas mål 

med organisations för att på så sätt öka de anställdas motivation att driva organisationen 

framåt. Nyckelmål blev att öka det individuella ansvaret genom att låta arbetet uppmuntra 

eget ansvar och kreativitet.21  

Den organiska organisationstypen kännetecknas av en symbios med omgivningen, där 

öppenhet mot omgivningen är en grundpelare. Genom samspelet med omgivningen blir 

också den organiska organisationen beroende på av sin omgivning på ett tydligt sätt.22 

Organisationstypen ställer också krav på mångfald bland medarbetares mångfald för att 

kunna anpassa sig till omgivningen. Likaså pågår inom organisationsformen en kontinuerlig 

systemutveckling, där organisationen antar nya former av differentiering och organisation 

beroende på de hinder den ställs inför.23 Enligt denna metafor skall organisationsutveckling 

ses som en kontinuerlig process där anpassning sker stegvis. Organisationen upplever sin 

egen evolution. 

Den organiska organisationsformen har nått framgång för sin förmåga att anpassa sig till sin 

närmiljö. Till skillnad från den mekaniska organisationsformen uppvisar den organiska stor 

flexibilitet och snabb responstid när det gäller anpassning till yttre förutsättningar. Organiska 

organisationer har också nått stor framgång när det gäller att uppmuntra kreativitet och 

innovation.24 Organisationsformen har även mottagit kritik, inte minst för att 

organisationstypen kretsar kring en föreställning om att varje enskild enhet i organismen 

                                                             
20 ”Organisationsmetaforer”, sid. 44. 
21 Ibid, sid. 46. 
22

 Ibid, sid. 48-49. 
23

 Ibid, sid. 51. 
24 Ibid, sid. 79. 
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skall vara livsduglig. Verkligheten har dock lärt oss att inom en organisation är konflikter eller 

svagpresterade enheter betydligt vanligare än inom en levande organism.25  

 

6.3. Den lärande organisationen 

Synen på företagsorganisation med betoning på lärande brukar oftast utgå från den 

mänskliga hjärnan. Varje organisation utgår också från beslutsfattande, byråkrater fattar 

beslut utifrån fastlagda regler, chefer fattar beslut genom att utveckla en strategisk policy 

som lägger grunden för en arbetsplan. Organisation är enligt detta synsätt en process med 

fokus på kunskapshantering och informationen påminner i detta i mångt och mycket om det 

mänskliga sinnet. Synsättets fader är Nobelpristagaren Herbert Simon, som även hävdade 

att organisationer, likt människan, aldrig kan bli fullt rationella i sina beslut.26 Orsaken till 

denna bristande rationalitet var enligt March tre kriterier som varken människor eller 

organisationer lyckades uppfylla: 

1. För att kunna agera rationellt måste man ha tillgång till fullständig information. 

Fullständig information krävs för att avgöra vilka handlingsalternativ som finns vilka 

konsekvenser som ett specifikt val medför. 

2. Även om fullständig information föreligger krävs full rationalitet när det gäller att 

förstå de olika alternativ som ett val medför.  

3. För att kunna tolka det slutgiltiga resultatet måste riktiga mätbara värden kopplas till 

det.  

Simon menade att dessa tre kriterier i stort sett aldrig uppfylldes men utarbetade själv en 

teori som satte fokus på denna problematik.27 Simons grundtanke var att organisationer 

aldrig kan vara helt rationella, men att medvetenheten om att beslut aldrig var optimala 

skulle driva organisationen mot att alltid överväga vilket beslut som är det bästa. 

Simons teorier utvecklades och tillämpas idag inom organisationer exempelvis genom 

budgetkontroll. Enskilda enheter har lärt sig hantera ett ramverk satt högre upp i 

                                                             
25

 ”Organisationsmetaforer”, sid. 81. 
26

 Ibid, sid. 90. 
27 Ibid, sid. 90-94. 
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organisationen, och agerar problemfritt inom det. Lärande organisationer har också visat sig 

utmärkta när det gäller introduktionen av ny teknik och vetenskap, likaså är det en 

organisationstyp som visat sig lämpad att förutse kommande problem och ifrågasätta 

interna förhållanden.28 Samtidigt har organisationstypen visat sig svag när det gäller att 

sprida ledarskapet inom organisationen. En organisation som fungerar som en mänsklig 

hjärna kommer också onekligen stöta på interna konflikter, när olika egoistiska drifter gör sig 

påminda utan att ta hänsyn till sin omgivning. Skall en organisation utformad som en hjärna 

fungera är det av yttersta vikt att konsekvenstänk, samvete och självkontroll är närvarande. 

Annars finns risken för anarki. 

 

6.4. Organisationen som kultur 

Begreppet ”organisationskultur” är starkare förknippat med Japan än någonting annat. 

Under 1950-talet, när amerikansk tillväxt var dominerande i världen och svenskt tillväxt 

starkast i europa, var det få som kunde tänka sig att Japan på bara några årtionden skulle gå 

fram som världsledande inom högteknologisk tillverkning. I efterhand har man tillskrivit den 

starka organisationskultur som rådde i öriket en stor del av förklaringen till denna framgång.  

Den franske sociologen Emile Durkheim har visat att utvecklingen i ett organisationssamhälle 

når en fas där sociala traditionella mönster uppluckras och ersätts med värderingar, åsikter 

och gemensamma värderingar som härstammar ur yrkets struktur.29 I Japanska företag har 

man kunnat skåda en organisationsutveckling influerad av en nationell prägel med historiska 

influenser av bygemenskap, patriarkat struktur och konfucianism. Detta har skapat en 

närmast unikt organisationsform, där de anställda har utvecklat starka personliga band till 

den organisation de tillhör. Som en effekt är det inte ovanligt att Japaner spenderar ett helt 

yrkesliv inom ett och samma företag. Likaså är det vanligt att banden mellan företag och 

anställd kommer att omfatta närstående släktingar, med program för både för barnomsorg 

och ålderdom.30  

                                                             
28

 ”Organisationsmetaforer”, sid. 131 
29

 Ibid, sid. 137. 
30 Ibid, sid. 144-145. 
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Efter Japans exceptionella ekonomiska framgångar under 1970- och 1980-talen gjordes 

många försök att implementera en Japaninfluerad organisationskultur även i väst. Här kom 

dock kulturen att fokusera på kärnvärderingar hos medarbetare, snarare än blind lydnad för 

överheten och respekt för traditioner. Resultatet blev en hybrid där teambuildingövningar 

och omsorg för medarbetarna delvis kom att ersätta en konfuciansk syn på överheten.31 

Resultaten av dessa hybrider blev kraftigt skiftande. Organisationsformen har visat sig nå 

stor framgång inte minst inom tillverkningsindustrin. Likaså har företag inom datorindustrin 

nått stor framgång genom att bygga sitt varumärke utifrån en tydligt definierad 

företagskultur.32 Samtidigt har organisationskultur som organisationsform kritiserats för att 

statisk och överlämna allt beslutsfattande till topparna inom organisationen. Bland dagens 

organisationsteoretiker råder stor konsensus om att Japans problem med att anpassa sig till 

en modern ekonomi efter börskraschen 1987 i stort beror på en organisationskultur som 

inte uppmuntrar anpassning, kreativitet eller innovation. 

 

6.5. Den politiska organisationen 

Den femte organisationstypen som Gareth Morgan nämner är den politiska organisationen. 

Precis som namnet antyder kännetecknas denna organisationstyp av särdrag som man även 

finner på den politiska arenan, något som också gör att ett brett spektrum av organisationer 

kan inräknas i den politiska organisationsmetaforen. Här återfinns allt från hårt styrda 

diktaturer till teokratier, kungadömen och välfungerande demokratier.33 Enligt Morgan 

kännetecknas en politisk organisation av någon av följande punkter: 

 Envälde eller autokrati, en organisation där en enskild individ ansvarar för ett absolut 

styrelseskick som medel för att vidmakthålla ordning.  

 Byråkrati, ett styre som helt utövas genom interna regler och lagar.  

 Teknokrati, ett styre där all makt utövas genom specifik kunskap och som 

kännetecknas av expertmakt. 

                                                             
31

 ”Organisationsmetaforer”, sid. 165-168. 
32

 ”Organisationsmetaforer”, sid. 149. 
33 ”Organisationsmetaforer”, 173-174. 
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 Samregerande eller medbestämmande, ett system där enheter slår sig samman för 

att tillgodose gemensamma intressen. 

 Representativ demokrati, ett styre som utövas via val av representanter för ett 

begränsat projekt eller för en begränsad tid.  

 Direkt demokrati34, ett system där samtliga enheter har direkt inverkan på den väg 

som väljs.35 

I sin tillämpningsform skiljer sig den politiska organisationen åt ganska markant. I Sverige kan 

vi observera att medbestämmandelagen (MBL) gett anställda möjlighet att demokratiskt 

påverka beslut som en organisation fattar. Medbestämmande har dock ofta orsakat 

konflikter inom organisationen. Från arbetsgivarhåll har misstänksamhet riktats mot 

arbetstagares ökade makt och från arbetstagare har ofta personliga intressen spelat större 

roll än nödvändiga åtstramningar i svåra tider.36 

Den politiska organisationsmetaforen återfinns oftast i någon form i samtliga av de övriga 

organisationsformer som Morgan listar. I Japansk organisationskultur finns t ex politiska 

inslag av hegemoni och maktfullkomlighet och i mekanisk organisation återfinner vi allt som 

kännetecknar en byråkratisk politisk organisation. Ur denna aspekt är det också svårt att 

generalisera kring inverkan som en politisk organisation har på ett företag. Snarare än att 

rikta kritik mot styrelseformer så betonas här vikten av att välja rätt organisationsform för 

ändamålet. 

 

7. Organisatorisk förändring 

Ovan har vi sett att organisationer kan ta många olika former och fungera under vitt skilda 

förutsättningar. Men när yttre förutsättningar ändras till följd av exempelvis 

teknikutveckling, ändrad efterfrågan eller konkurrens så måste organisationen också 

förändras och anpassa sig till de nya krav som ställs. I vissa organisationstyper, främst de 

som kan kategoriseras som organiska organisationer, sker en kontinuerlig anpassning till den 

                                                             
34 Notera att Direkt Demokrati endast i undantagsfall förekommer inom företagsorganisation. De fall man kan 
finna återfinns inom kibbutzer och olika typer av kooperationer. 
35

 ”Organisationsmetaforer”, sid 177-178. 
36 Ibid, sid. 179. 
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omgivande miljön. Förändring i denna organisationstyp är en del av en ständigt pågående 

process. För andra organisationer kan dock en anpassning till nya förutsättningar vara en 

smärtsam utmaning.  

Den tysk-amerikanske organisationspsykologen Kurt Lewin menade att ”man kan aldrig 

förstå ett system förän man försöker att ändra på det”.37   

 

7.1. Stegvis förändring 

När en organisation förändras, inte som en del av en kontinuerlig process utan snarare som 

ett svar på ändrade förutsättningar, brukar termen episodic change användas.38 Denna 

stegvisa förändring är ryckig till sin karaktär och kännetecknas av oregelbundenhet, att den 

når en brytpunkt när den är genomförd och att den är medvetet planerad. Det brukar också 

framhållas att stegvis förändring ofta sker i en organisation som har effektivitet som ett 

kärnvärde.39  

En annan orsak till förändring är kopiering. På en konkurrensutsatt marknad känner oftast de 

stora aktörerna väl till sina medtävlande, och när en konkurrent når framgång är det oftast 

bara en tidsfråga innan övriga konkurrenter inför ett liknande system för framgång.40 När 

någon aktör halkar efter i anpassningsprocessen blir också effektiviteten lidande, något som 

ökar förändringstrycket och tar organisationen antingen mot undergången eller mot en 

organisatorisk revolution. 

7.2. Inertia och förändringssignaler 

Stegen i organisatorisk förändring har av professor Henry Mintzberg vid McGill University 

definierats som ”utveckling, stabilitet, anpassning, kamp (för överlevnad) och revolution”.41 

Vid förändringen anses tre processer inverka: intertia, den utlösande faktorn till förändring 

                                                             
37 Karl E. Weick & Robert E. Quinn, ”Organizational Change and Development”, sid. 363. 
38 Ibid, sid. 365. 
39

 Ibid, sid. 367. 
40

 Ibid, sid. 367. 
41 Henry Mintzberg & Frances Westley, ”Cycles of Organizational Change”, sid. 13. 
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och ersättandet av det gamla”. Inertia, ofta översatt till ”tröghet” på svenska, syftar på en 

organisations oförmåga att tillräckligt snabbt anpassa sig till sin omgivning.42 

Inertia har ofta visat sig vara en oönskad biverkning av en framgångsrik organisation. När ett 

tillvägagångssätt under en längre tid visat sig framgångsrikt blir ofta medarbetare och 

ledning övertygade om att deras organisationsförmåga över överlägsen omgivningens, varpå 

det kan krävas drastiska åtgärder för att inse behovet av förändring. Framgångsrika 

organisationer som fastnar i inertia tenderar ofta att bli blinda inför signaler som påvisar ett 

förändringsbehov. Istället skjuts dessa signaler ut i periferin.43 

 

7.3 Vad driver förändring? 

Även om det är inertia som skapar spänningen som föreligger en organisatorisk förändring är 

det inte intertia som är den utlösande faktorn till förändringen. Själva förändringsförloppet 

kan istället härröras till en av följande fem faktorer: 

1. Förändringar i extern miljö 

2. Förändringar i resultatet 

3. Individuellt ansvar hos höga chefer inom organisationen 

4. Organisationens struktur 

5. Organisationens strategi44 

Det är alltid ur någon av dessa fem steg som övergången från intertia till revolution sker. Det 

är dock viktigt att notera att även om det sista steget refereras till som ”revolution” är det 

sällan en fullskalig sådan äger rum. Att helt ersätta en organisationstyp med en annan 

bygger på en ”antingen-eller”-logik som sällan har visat sig framgångsrik.45 

 

 

                                                             
42 ”Organizational Change and Development”, sid. 369. 
43

 Ibid, sid. 369. 
44

 Ibid, sid 369. 
45 Ibid, sid. 370. 
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7.4 Ideal organisatorisk förändring 

Förutom ett digert forskningsläge gällande organisatorisk förändring finns det även 

utvecklade teorier kring hur en ideal övergång från inertia till ett nytt läge bör se ut. Den 

enklaste proklamerar att den ideala organisationen är den som ”i en omgivning där 

förändring generellt sker med en kontext av misslyckad anpassning, kontinuerligt lyckas 

anpassa sig”.46 

Dock finns ett par utmärkande punkter för de firmor som blivit framgångsrika inom IT-

industrin. Samtliga har lyckats hitta en balans mellan en mekanisk och en organisk 

organisationsform utan att låta någon av dem bli helt dominerande. Istället har man lyckats 

skjuta det byråkratiska ansvaret uppåt i organisationen och låtit chefer och ledning få en 

tydligt definierad roll, samtidigt som enheter med ansvar för design och research and 

development fått en mer improviserad roll, där flexibilitet och en kontinuerlig förändring 

varit centrala.47 

 

8. Resultatdel 

Här sammanfattar jag min undersökning av det valda företaget, energijätten E.On Sverige 

AB. Resultatdelen är uppdelad i tre delar, först en kortfattad bakgrund och kontext. Sedan 

en sammfattning av hur vinsterna såg ut under den undersökta 10-årsperioden. Slutligen en 

sammanfattning av de större omorganisationer som skedde under denna tidsperiod. 

 

8.1. E.On Sverige AB, bakgrund 

Företaget som jag valt att undersöka är E.On Sverige AB, som fram till 2005 gick under 

namnet Sydkraft. Ursprungligen bildat under namnet Sydsvenska Kraftaktiebolaget som ett 

allmännyttigt bolag ägt av städerna Lund, Malmö, Helsingborg och Halmstad blev företaget 

under 1900-talet en av de största aktörerna på svensk energimarknad. Under 1920- och 

                                                             
46

 ”Organizational Change and Development”, sid. 371. 
47 Ibid, sid. 371. 
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1930-talen expanderade Sydsvenska Kraftaktiebolaget från västkusten genom att förvärva 

Finsjö Kraft, varpå även Oskarshamns Kommun gick in som delägare i moderbolaget. Under 

den finansiella boomen i Sverige under 1960-talet fördubblade Sydsvenska Kraftaktiebolaget 

under en tioårsperiod sin produktion och under tidigt 70-tal byggde man Sveriges första 

kommersiella kärnkraftverk, Oskarshamnsverket. 1977 ägde namnbytet till Sydkraft rum, ett 

namn som man sedan behöll fram tills sammanslagningen med den internationella 

energijätten E.On 2005.48 

 

Att jag har valt fokusera på årtalen 1996-2005 i min undersökning beror på att den svenska 

elmarknaden avreglerades 1996. Denna avreglering skulle i teorin medföra en ökad 

konkurrens, vilket antogs leda till lägre priser för konsumenterna och öka effektivitetskraven 

på producenterna. Detta borde också medföra ett ökat förändringstryck på bolagen, vilket 

torde haft en uppenbar inverkan under tidsperioden. 

 

8.2. Omsättning och resultat, 1996-2005 

 

Under den undersökta tidsperioden gick E.On Sverige AB från en omsättning på 13 572 

miljoner 1996 till en omsättning på 26 133 miljoner 2005. Omsättningen kom alltså nästan 

att fördubblas under en tioårsperiod. Resultatet efter finansnetto kom att öka från 

blygsamma 2 504 miljoner 1995 till en bit över det dubbla, 6 149 miljoner, år 2005. 

 

I rena siffror kom omsättningen i miljoner kronor att se ut på följande vis under den 

undersökta tidsperioden: 

 

 

                                                             
48 http://www.eon.se/templates/Eon2TextPage.aspx?id=47872&epslanguage=SV 

http://www.eon.se/templates/Eon2TextPage.aspx?id=47872&epslanguage=SV
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År Omsättning Resultat 

1996 13572 2504 

1997 14513 5181 

1998 15283 3086 

1999 14779 3689 

2000 14327 3980 

2001 19213 5597 

2002 19383 4212 

2003 19901 4810 

2004 24578 6232 

2005 26133 6149 

 

Genom att använda ett linjediagram kan vi se också konstatera hur tydlig 

resultatutvecklingen under den undersökta tioårsperioden har varit. Samtidigt kan vi 

konstatera att resultatsökningen blev långt ifrån lika god som ökningen i omsättning. 

 

 

 

Som vi kan konstatera följer inte resultatet med uppåt i samma hastighet som omsättningen 

ökar. Även sett till resultat som procentuell andel av omsättningen, vinstmarginalen, kan vi 

observera en svagt avtagande trend.  
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8.3. Organisatoriska förändringar, 1996-2005 

Under det första av de undersökta åren genomförde Sydkraft en större omorganisation på 

företaget. För att möta avregleringarna på elmarknaden introducerades en ny avdelning 

med inriktning på marknadsområdet hushållsel.49 Samtidigt växte F o U-satsningarna inom 

koncernen både sett till personal om investeringskostnader som detta år uppgick till hela 

250 miljoner kronor.50 Personalen uppgick detta år till 5 700 personer utspridda över 100 

arbetsplatser.  

Året efter, 1997, rådde i stort sett organisatorisk stiltje inom Sydkraft. Inget större 

omorganisationsprojekt genomfördes. Även antalet anställda var i stort sett intakt, 5 646 

personer i medeltal under verksamhetsåret.51 

Under 1998 inleddes strävan mot en starkare företagskultur inom Sydkraft. En 

omorganisation med inriktning mot en organisationsform som internt beskrivs som ”lärande 

och levande” genomföras och den nya organisationen skulle implementeras från och med 

den 1:e januari 1999.52 Övergången till den nya organisationen motiveras både genom 

interna och externa skäl, såsom ”skräddarsydda lösningar efterfrågade av kunder” som 

                                                             
49 E.Ons årsredovisning 1996, sid. 28. 
50

 Ibid, sid. 8. 
51

 E.Ons årsredovisning 1997, sid. 8. 
52 E.Ons årsredovisning 1998, sid. 4. 
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behovet av att ”uppskatta medarbetare så att deras arbete utvecklas”. Under 1998 planläggs 

också en större omorganisation av koncernen, där dotterbolagen nu organiseras utifrån fyra 

verksamhetsområden: Försäljning och marknad, Produktion, Distribution och Konsulter samt 

Entreprenörer.53 Denna omorganisation motiveras dels med hårdare konkurrens då fler 

aktörer gett sig in på markaden, bland annat nämns oljebolag, försäkringsbolag och 

intresseorganisationer som potentiella konkurrenter.54 Medeltalet anställda uppgick under 

detta år till 6 226 personer. 

1999 började så den nya organisationen att gälla den 1:e januari. Som en del av en ny, 

starkare företagskultur kommunicerades internt att ”alla medarbetare måste ha samma 

uppfattning om varumärkets betydelse, samma idé, samma mål och samma uppfattning om 

de kärnvärden och nyckelord som ligger som grund”. Detta var en tydlig övergång mot en 

organisation som kännetecknades av kultur och branding, men allt som implementerades 

under 1999 var till synes en effekt av den beslutade omorganisationen under 1998. Styrelsen 

fokuserade under året framförallt på övergången till den nya organisationen, men framhöll 

också förberedelse inför eventuell Y2K-problematik som en stor arbetsfråga under året.55 

Medelantalet anställda hade under året ökat till 6 526 personer. 

  

Under år 2000 skapades en ny säkerhetsorganisation inom Sydkraft. Dess uppdrag var att 

ansvara för den ”övergripande riskhanteringen”, vilket man kategoriserade som 

”omvärldsrisker”, ”processrisker” och ”finansiell riskhantering”.56 Den nya organisationen 

innebar ett nytt arbetssätt för enheter på tjänstemannanivå inom företaget, och bör ses som 

en del i övergången till en levande och tänkande organisation. Vid implementerandet av 

detta nya säkerhetstänkande betonades vikten av tydliggöra ansvarsfördelningen inom 

organisationen för att vid en krissituation kunna nå snabba beslut.57 Medeltalet anställda 

minskande under det undersökta året till 5 840, något som helt kan förklaras med 

nedläggningen av Sydkraftägda kärnkraftverket Barsebäck.58 

 

                                                             
53 E.Ons årsredovisning 1998, sid. 39. 
54 Ibid, sid. 41. 
55 E.Ons årsredovisning 1999, sid. 16. 
56

 E.Ons årsredovisning 2000, sid. 19. 
57

 Ibid, sid. 20. 
58 Ibid, sid. 23. 
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Året efter, 2001, var efter de tidigare åren med kraftig organisatorisk omvälvning återigen 

ett år av stiltje. Koncernorganisationen förblev oförändrad men ett dotterbolag med ansvar 

för bredband startades upp. Den organisatoriska förändringar som ändå genomfördes 

handlade uteslutande om personalpolitik. Bland annat lades ”Sydkrafts värdemodell” fram, 

en värdemodell som bland annat betonade hur chefsförsörjning och ledarutveckling skulle 

utföras.59 Medelantalet anställda ökade igen och var under året 6 366. 

 

Under 2002 fortsatte Sydkraft att krafttag för att nå framgång på den inslagna vägen. 

Nyckelord för verksamheten fastslogs för första gången och man alla delar av organisationen 

förväntades arbeta på ett sätt som förmedlade ”affärsmässighet, helhetsperspektiv, 

inlevelseförmåga, drivkraft samt mod”. Denna övertygelse skulle tillämpas både externt vid 

kontakter med omgivningen, som internt vid utveckling av medarbetare. Vikten av ledarskap 

betonades nu också för första gången i årsredovisningen. Detta år genomfördes också en 

större omorganisation och koncernen gick från att vara uppdelad i fyra verksamhetsområden 

till att nu vara verksam inom sex områden. Den nya indelningen blev: Elproduktion, Värme & 

Avfall, Distribution, Marknad & Försäljning, Energy Trading samt Services. Med den nya 

koncernorganisationen följde också nya marknadsområden.60 Värme och avfall växte mycket 

och snabbt tack vare fjärrvärmemarknaden. Energy Trading blev aktivt på den nordiska 

elbörsen NordPool och bredbandstjänsterna hade inverkan på tillväxten både inom området 

Marknad & Försäljning och Services. Detta till trots sjönk medeltalet anställda till 5 369 

personer, något som främst kan förklaras med avyttringen av dotterbolagen Sycon och WM-

data Ellips.61 

 

Under 2003 genomfördes en ny större omorganisation. Detta efter att E.On AG hade 

förvärvat Sydkraft och beslutat införa en helt ny strategi och organisation. Den nya 

organisationen betonade de kärnvärderingar som var centrala för E.Ons övriga verksamhet, 

och förväntades anpassa sig till det nya moderbolagets organisationsmodell. Sydkraft kom i 

ett första steg att nedprioritera satsningen på fjärrvärme och bredband, som man så kort 

som ett år tidigare sett som central. Istället skulle fokus läggas på försäljning av elektricitet 

                                                             
59

 E.ons årsredovisning 2001, sid. 53. 
60

 E.Ons årsredovisning 2002, sid. 17. 
61 Ibid, sid. 60. 
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och gas.62 Likaså blev företagstillväxt ett egenmål för Sydkraft, företaget skulle växa främst 

genom företagsförvärv. Dessutom betonades vikten av investeringar i gas- och elproduktion 

runt om i europa.63 Från 2003 fastställdes också ett minikrav för företagets vinstmarginal, 

Sydkraft förväntades gå med minst 12% i vinst årligen.64 Trots de ändrade inriktningarna för 

Sydkrafts verksamhet så kom koncernen ändå att behålla de sex verksamhetsområden man 

indelat sig i under föregående år. Medeltalet anställda var 5 350 personer.65 

 

År 2004 blev återigen ett år av ytterst små organisatoriska förändringar. Inga direkt 

omorganisationer genomfördes, men den genomsnittliga personalstyrkan ökade till 5 840 

personer.66 Den utökade personalstyrkan kan främst häröras till att Sydkraft under slutet av 

2003 förvärvade Graninge-koncernen.67 

 

Det sist undersökta året är 2005, vilket också är samma år som Sydkraft tog steget fullt ut 

och bytte namn till E.On. I samband med namnbytet uttalades nya organisatoriska mål, 

bland annat definierades att man skulle sträva mot att ”optimera organisationen”. Mycket 

av det organisatoriska arbetet verkar dock ha hamnat i skymundan av orkanen Gudrun, som 

drabbade E.On och dess medarbetare mycket hårt. Detta fick till följd att en ny 

organisatorisk säkerhetspolicy beslutades, vilket skulle tillämpas från början av 2006.68 I 

övrigt genomfördes inga större organisatoriska förändringar. Under 2005 var medeltalet 

anställda inom koncernen 5 394 personer. 

 

 

 

                                                             
62 E.Ons årsredovisning 2003, sid. 10. 
63 Ibid, sid. 13. 
64 Ibid, sid. 11. 
65 Ibid, sid. 61. 
66

 E.Ons årsredovisning 2004, sid. 34. 
67

 Ibid, sid. 4. 
68 E.Ons årsredovisning 2005, sid. 34. 
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9. Analys 

Min genomgång av Sydkrafts 10 år långa organisatoriska resa från elmarknadsavreglering till 

en del av den multinationella energijätten E.On har funnit att större omorganisationer har 

ägt rum vid två tillfällen: 1998-99 och sedan igen 2002-2003. Det är vid den första av dem 

båda jag finner mitt tydligaste resultat. 1997 redovisade Sydkraft en vinst på 5 181 miljoner, 

året efter har resultatet trots en omsättningsökning på drygt en och en halv miljard minskat 

till 3 086 miljoner. Dessutom har vinstmarginalen sjunkit kraftigt, från 35% till 20%. Att man i 

skuggan av detta genomför de tydligast implementerade organisatoriska förändringarna 

under den undersökta tiden är en tydlig indikation på att det finns ett samband mellan 

profitnedgång och organisatorisk förändring. I det här fallet bör profitnedgången ha agerat 

som en katalysator för övergången från inertia. Däremot finns det med förändringar i 

konkurrens skäl att anta att även andra faktorer kan ha agerat pådrivande i övergången från 

inertiastagnation till revolution. Vilka dessa faktorer var kan jag dock omöjligt avgöra i denna 

uppsats.  

Om sambandet mellan profitnedgång och organisatorisk förändring återfinns även vid den 

andra större omorganisationen är betydligt svårare att säga. Denna förändring är även till sin 

karaktär annorlunda än den första omorganisationen, som sker inifrån till synes som ett svar 

på kraftigt minskad lönsamhet. Den andra omorganisationen är snarast en effekt av en 

förändrad ägarsituation och en anpassning av Sydkrafts organisation in i en ännu större 

omgivning. Utifrån denna aspekt är det således rimligt att anta att den andra av de större 

organisatoriska förändringarna inte har skett med inverkan av profitnedgång. Istället verkar 

anpassningsbehovet till en större organisation vara den rimligaste förklaringen till den 

organisatoriska förändringen. 
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10. Avslutande diskussion 

I min uppsats har jag valt att fokusera på ett ämne som genuint intresserar mig: mänsklig 

organisation och vad som driver och utvecklar den. Min förhoppning var att finna ett tydligt 

resultat som påvisade att profit är centralt när det gäller att förklara stora, snabba, 

omvälvande förändringar i organisationer. Istället fick jag ett tvetydigt svar.  

Jag tycker själv att min undersökning visar att organisatorisk förändring ibland sker med 

profit som en uppenbar katalysator. Men mina fynd visar även på att omfattande 

organisatorisk förändring kan ske utan att vinster sjunker eller omsättning minskar. Istället 

antyder resultatet att profit bara är en av flera orsaker bakom att organisationer utvecklas.  

Kanske är detta också ett tecken på att våra organisationer har mognat och nått det de själva 

eftersträvat; förmågan att utvecklas inte för att situationen kräver det utan för att vara redo 

när situationen kommer. 
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