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Sammanfattning

Syftet med denna studie var att undersöka hur personer som leder startup-team rapporterar att

teamet påverkats av personalförändringar, och hur de hanterat dessa inom företaget. Eftersom

startup tenderar att präglas av mycket personalförändringar och förväntas leverera snabba

resultat, finns där ett särskilt intresse att kunna hantera personalförändringar så effektivt som

möjligt. Framförallt ämnade studien att utforska de sociala processer som sker i ett team när

personalförändringar sker, det vill säga när medlemmar tillkommer, lämnar eller byts ut. För

att ta reda på detta genomfördes en tvärsnittsstudie med kvalitativa semi-strukturerade

intervjuer. Åtta deltagare intervjuades, där samtliga antingen arbetade på ett startup-företag

just nu eller hade gjort det tidigare. Intervjuerna analyserades genom en tematisk analys, där

fyra huvudteman identifierades. Dessa var: 1) Ett startups unika förutsättningar, 2) Det

sociala framför prestation, 3) En individ kan göra stor skillnad, och 4) Att hantera en

uppsägning rätt. Inom varje huvudtema identifierades även olika subteman.

Studiens resultat stödjer till stor del den befintliga litteraturen på startup när det gäller

sårbarheten i dessa företag vid personalförändringar. Resultaten visar även att de modeller

som finns för att förstå personalförändringar inom den generella team-forskningen inte

nödvändigtvis går att generalisera till startup-team. Utöver det tillför studiens insikter

gällande vikten av att fokusera på det sociala processerna när personalförändringar i startup

ska studeras. Detta för att bättre kunna bidra med kunskap gällande hur startup-företag bör

hantera personalförändringar för att undvika negativa konsekvenser.

Nyckelord: startup, new venture, team, personalförändring



Abstract

The purpose of this study is to investigate how people who manage startup teams report that

the team is affected by team member change and how such change is handled within a

company. Even though frequent team member changes are common in startups, fast results

and efficient working are still expected, therefore there is big interest in handling team

member changes as efficiently as possible. The study’s primary focus is to explore the social

processes that occur in a team when member changes take place - when members join, leave

or get replaced. To evaluate this, a cross-sectional study with qualitative, semi-structured

interviews was conducted. Eight people were interviewed, who were either currently working

at a startup or had done so in the past. The interviews were then analyzed through a thematic

analysis and four main themes were identified: 1) The unique prerequisites of a startup; 2)

Focus on social dynamics rather than performance; 3) One individual can make all the

difference; 4) Handling staff departures successfully. Within each of the four main themes,

three further sub-themes were identified.

In large, the study findings support the existing literature on startups and their vulnerability to

team member changes. However, the results also demonstrate that the existing models and

general research on team member changes and team performance cannot necessarily be

applied to startup teams. Further, the study highlights the importance of focusing on social

processes when investigating team member changes in startups. All with the aim to provide

an informed contribution on how startups could handle team member changes successfully

and avoid negative outcomes.

Key words: startup, new venture, team, team member change



Tack!

Vi författare vill rikta ett stort tack till alla som ställt upp för intervju i denna

uppsatsen för de svar vi fått och att ni tog er den tid från era upptagna scheman för att hjälpa

oss. Vi vill även rikta ett stort tack till de personer som hjälpt oss att komma i kontakt med

dessa intervjupersoner genom deras kontaktnät inom startup-världen. Ett speciellt tack går till

Johan Gunnars, var hjälp har varit helt avgörande för att få kontakt med deltagare.

Ytterligare ett tack vill vi ge till de yrkesverksamma inom startup-världen som inför

intervjuerna gett oss insikt och förståelse för hur startup fungerar. Den kunskapen var

ovärderlig för att förstå olika strukturer och hur finansiering av företagen fungerade.

Slutligen vill vi framförallt tacka vår handledare Robert Holmberg för all hjälp vi fått,

både för hjälp att komma i kontakt med intervjupersoner och handledning av själva

uppsatsen. Vi är oerhört tacksamma för den tid och engagemang du lagt på att bistå oss i

färdigställandet av denna uppsats!



Intervjustudie av personer med ledarpositioner inom startup-företag, om hur de

påverkats av och hanterat personalförändringar

Det har sedan långt tillbaka varit väl etablerat inom gruppsykologin att medlemmarna

en mindre grupper har stor betydelse för dess funktion, vilket innebär att alla typer av

förändringar av medlemmarna kommer påverka hur gruppen fungerar (Arrow & McGrath,

1993). Dessa förändringar kan vara permanenta i form av att en ny medlem tillkommer, att en

tidigare medlem lämnar eller att en medlem byts ut till en annan. Det kan även innebära

tillfälliga förändringar, såsom tillfällig närvaro av en gäst eller frånvaro av en fast medlem.

Gersick (1991) beskriver en grupps, eller teams, normala tillstånd av balans som equilibrium.

En förändring kommer oundvikligen att rubba teamet ur detta tillstånd och teamet tvingas då

arbeta för att komma tillbaka till det. Detta har lett till ett intresse inom team-forskningen att

studera hur personalförändringar (team member changes) faktiskt påverkar ett team, samt hur

de kan hanteras för att minimera den störning som det orsakar i teamets funktion.

Team och personalförändringar

Hur team påverkas av förändring kan beskrivas genom modellen för team-processer

presenterad av Marks et al. (2001). Denna modell delar upp team-processer i handlings-,

övergångs- och interpersonella faser. Handlingsfasen är när teamet utför aktiviteter direkt

relaterade till att uppnå specifika målsättningar. Detta kan ses som det vardagliga arbetet där

saker som mål, rollfördelning och arbetsuppgifter är tydliga för alla i teamet. Övergångsfasen

föregår handlingsfasen och innebär aktiviteter såsom målformulering, strategisk planering

och monitorering av resurser. Den interpersonella fasen kan ske vid olika tillfällen och

handlar om affektiva och sociala aktiviteter, såsom konflikthantering. Under handlingsfasen

råder ofta equilibrium och när en förändring sker rubbas detta och teamet ingår då istället en

period av flux (Summers et al., 2012). Flux beskriver perioden mellan handlings- och

övergångsfasen. Då destabiliseras teamets rutiner, koordination och arbetsmönster, vilka är

centrala för att utföra de aktiviteter som handlingsfasen innebär. När temat börjar återanpassa

sig till de nya förutsättningarna som förändringar orsakat går de in i övergångsfasen.

Marks et al. (2001) betonar även att alla typer av team tenderar att behöva hantera

flera olika krav, uppnå olika mål och prestera i olika former samtidigt. Sättet detta hanteras är

genom olika viktiga team-processer, såsom utveckling av strategier, specificering av mål och

en förståelse för den miljö man arbetar i, dvs de aktiviteter som karaktäriserar

övergångsfasen. Detta gör att planering och koordination blir viktigt, och om detta brister i

kombination med höga krav och stark press, kan det leda till konflikter, låg moral och brist på

motivation.
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Hur förändring påverkar ett teams prestation beskrivs på ett liknande sätt av Hale et

al. (2016). Utifrån en longitudinell studie presenterar de en modell för hur ett

personalomsättnings-event, dvs att en individ lämnar en arbetsplats (antingen självvalt eller

inte), påverkar den kollektiva prestationen i ett team. Det innefattar både då personer blir

ersatt av en ny individ och när detta inte sker. Modellen de beskriver innefattar två faser.

Precis efter ett personalomsättnings-event sker hamnar teamet i vad de kallar en störningsfas.

Denna innebär att prestationen kraftigt minskar då teamet upplever eventet och alla dess

konsekvenser. Störningsfasen pågår tills teamet aktivt börjar adressera och reagera på eventet,

vilket oftast är en kortare period. Efter detta påbörjas återhämtningsfasen. Under denna fas

börjar teamet formulera och implementera nya rutiner, koordinationsmönster och arbetssätt.

Detta pågår generellt under en längre tid och innebär att prestationen successivt ökar. Hur

snabbt ökningen sker beror på hur väl teamet lyckas anpassa sig till dess nya förutsättningar.

Båda modellerna beskriver således hur en personalförändring initialt leder till en kortare

period av osäkerhet och instabilitet, för att sedan gå in en period där teamet återhämtar sig

och arbetar för att återgå till sin normala funktion.

Förändring och sociala processer

Ett annat sätt att konceptualisera teamprocesser, med fokus på social interaktion, är

Wheelans (2005) modell om hur grupper blir välfungerande team. Hennes forskning bygger

vidare på Tuckmans (1965) modell om gruppers utveckling genom olika stadier. Både

Tuckman och Wheelan har en sekventiell syn på gruppers utveckling, där gruppen börjar i en

fas av tillhörighet och trygghet, vilket innebär att medlemmarna i gruppen främst försöker

lära känna varandra. Detta leder sedan till en fas av opposition och konflikt, där gruppens

medlemmar börjar kommunicera sina känslor, vilket leder till konflikter och svårigheter att

komma överens. Denna fas beskrivs som betydande för teamet. För att ett team ska nå de

efterföljande faserna, där de faktiskt börjar bygga strukturer och tillit, se sig själva som ett

team och kan samarbeta optimalt, måste de ta sig igenom den andra fasen. Detta innebär dock

att konflikter måste hanteras, att medlemmarna måste vara öppna och ärliga mot varandra

gällande vad de tycker och tänker, vilket kan skapa friktion. Om de tar sig vidare genom

konflikterna till den tredje fasen som handlar om tillit och struktur, börjar gruppens

medlemmar se sig själva som ett team och fasen karaktäriseras av goda relationer och

strukturer för samarbete. Först i den fjärde s.k effektivitets- och produktivitetsfasen, har de

nått upp till en nivå där de kan maximera produktiviteten i gruppen och fokusera på att nå

upp till de satta målen. Alla grupper når inte det fjärde stadiet där de kan prestera efter

maximal förmåga (Wheelan & Lisk, 2000). I vissa fall kan de även gå tillbaka till tidigare
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stadier, vilket kan bero på att gruppen övervärderat sin samarbetsförmåga eller att de har haft

för enkelt att anpassa sig för varandra i början, utan att låta mognaden ta sin tid. Det finns

inga klara indikatorer på hur lång tid det tar att nå upp till det fjärde stadiet och maximera

prestationen. I sin studie fann Wheelan och Lisk (2000) att sex av tio grupper hade nått upp

till det efter ett år av samarbete, vilket antyder att det tar åtminstone längre tid än en

studietermin att nå upp till den nivån.

Wheelans modell illustrerar vikten av att ta hänsyn till ett teams sociala processer när

det kommer till funktion och prestation. Likt Marks et al. (2001) beskriver modellen hur

maximal produktivitet uppnås när teamet kan fokusera specifikt på att uppnå de uppsatta

målen. När en förändring sker tvingas ett team reagera på och hantera den förändringen,

vilket oundvikligen kommer skifta fokus från det målinriktade arbetet (Summers et al., 2012).

Definition av startup och startup-team

Någon allmänt accepterad definition av startup verkar inte finnas inom

forskningslitteraturen idag. Dessutom används olika begrepp, så som startup, new venture

och entreprenörsbolag generellt som utbytbara. Exempelvis definierar Klotz et al. (2014) ett

new venture-bolag som ett företag i början av sin utveckling och tillväxt, utan specifika

avgränsningar gällande företagets ålder eller storlek. Dessa tidiga stadier innebär generellt

processer av att forma en kundbas, utveckla och implementera organisatoriska procedurer och

processer, samt att ta sin initiala produkt eller tjänst till marknaden. Ett new venture-team är

den grupp av individer vars huvudansvar är att leda en sådan verksamhet.

Brattström (2019) definierar ett startup-team som “två eller flera individer som

tillsammans åtar sig att starta ett nytt företag [vår översättning]” (s. 6). Här används en

definition av ett startup som ett kunskapsintensivt startup, där fokus ligger på innovation samt

där målet är att växa och skala upp företaget. Båda dessa definitioner passar in på de startup

som legat till grund för denna studie. Dock har en betydligt lösare definition av team använts.

Enligt både Klotz et al. (2014) och Brattström (2019) syftar definitionen av teamet till på den

uppsättning individer som grundar och/eller leder företaget. I denna studie har ingen sådan

avgränsning gjorts, utan intervjupersonerna har inställer själva fått definiera begreppet team

baserat på hur deras startup är organiserat. I de fall där företaget hade få anställda kunde hela

företaget ses som ett team och i vissa av dem fanns flera olika team.

Startup och personalförändringar

Något som karaktäriserar startup är att de tenderar att befinna sig mer i tillstånd av

olika typer av förändring än i stabilitet (Brattström, 2019). Som ett team i ett startup tvingas

man i många fall omvärdera sin initiala produktidé, rätta sig efter nya krav från sin kundbas
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eller investerare, samt anpassa sig efter brist på ekonomiska resurser. När företagets mål och

behov skiftar, tenderar det även att ge upphov till att nya förmågor och kunskaper krävs för

att uppnå dem, samt att tidigare sådana upphör att vara nödvändiga. Detta kan då leda till

förändringar i teamets sammansättning och medlemskap. I ett startup kan det även uppstå

olika skiften gällande vem i teamet som har vilka uppgifter, då medlemmarna i början

tenderar att ha en större bredd av arbetsuppgifter och att mer specialisering sker med tiden.

Startup-team präglas således i hög grad av olika typer av personalförändringar. Trots

det finns det fortfarande begränsat med forskning om vilka konsekvenser dessa förändringar

får för ett startup och dess team. I en studie av högteknologiska unga new venture-team i

Silicon Valley, USA, fann Beckman et al. (2007) ett samband mellan personalförändringar

och företagets framgång, i form av dess chans att attrahera investerare och hur snabbt de

nådde börsnotering (IPO). I sin studie ökade chansen att företaget skulle attrahera investerare

och de nådde börsnotering snabbare i de fall då nya medlemmar tillkommit, men även när en

grundare lämnat företaget. Att teammedlemmar lämnade företaget gjorde däremot att det tog

längre tid för företaget att börsnoteras. I studien betonas därför vikten av att anställa rätt

personer, då de potentiella konsekvenserna av att anställa fel personer (dvs hög

personalomsättning) medför risker gällande företagets framgång.

I sin studie av svenska startup undersökte Chandler et al. (2005) relationen mellan

personalförändring och prestation. De fann ett positivt samband mellan prestation och att

medlemmar lämnar teamet, samt ett negativt samband mellan prestation och att nya

medlemmar tillkom. Båda dessa samband modereras dock av vilket stadie i utvecklingen

företaget befann sig i, där båda sambanden ökade i styrka senare i företagens utveckling. De

föreslår att äldre startup troligtvis har etablerat mer organisatoriska strukturer och normer,

vilket gör det svårare att introducera en ny person. Detta gör att prestationen störs mer när en

ny medlem läggs till, än om någon lämnar teamet. Ett mer etablerat företag har troligtvis även

lättare att definiera roller och arbetsuppgifter, vilket gör det lättare att identifiera var

prestationen brister. Detta ökar chansen att avlägsna individer som skadar prestationen, vilket

gör att prestationen ökar efter att de lämnat. De betonar således vikten av att ta hänsyn till var

i utvecklingen ett startup befinner sig, när effekterna av personalförändringar studeras.

Även Guenther et al. (2015) fann ett motsatt samband mellan effekten av

personalförändringar och ett startups ålder. De analyserade hur ett startups chans att överleva

påverkas av att en av företagets grundare lämnar eller att nya medlemmar tillkommer. De

fann en negativ påverkan av att en grundare lämnar, men att denna minskade med företagets

ålder och blev obetydlig efter 9 år. Att nya medlemmar tillkom hade en positiv påverkan som

4



ökade ju äldre företaget blev. Det finns således inget enkelt svar hur hur ett startup påverkas

av att teammedlemmar tillkommer eller lämnar företaget, vilket dessa motstridiga resultat

visar. Dessutom ser effekterna olika ut beroende på företagets ålder och utveckling.

De positiva effekterna av att en ny medlem tillkommer i ett startup förklaras ofta av

att den nya medarbetaren tillför något som gynnar företaget (Beckman et al., 2007; Forbes et

al., 2006; Guenther et al., 2015). Forbes et al. (2006) beskriver det som att personen tillför

mänskligt kapital, i form av exempelvis utbildning och erfarenhet. I sin studie av hur

entreprenörs-team (det team som skapar och leder ett startup) formas, visar det dock på hur

detta inte alltid är fallet. De betonar hur tillkomsten av en ny teammedlem alltid påverkar

grupprocesser och teamets funktion. När fel person tillkommer i ett team, exempelvis någon

som inte presterar eller inte kommer överens med resterande personal, kan det leda till flera

negativa konsekvenser. När en person inte fungerar i teamet kan det ha en negativ påverkan

på teamets funktion och prestation, vilket även kan leda till att denna personen själv lämnar

eller måste bli uppsagd. På så vis kan de initialt verka som att en person tillför mänskligt

kapital, men kan leda till att företaget förlorar det istället. En sådan situation kan även ha

långtgående effekter på ett teams interaktion och prestation.

Zolin et al. (2011) undersökte istället hur tillkomsten av en ny teammedlem påverkar

human resource flexibility i ett entreprenörs-team, dvs medlemmarnas vilja att modifiera sina

roller och även lämna teamet om det är nödvändigt, vilket är viktigt i ett startup. Detta

analyserade de i relation till det faktum att ledningen i startup tenderar att välja nya

medarbetare som de redan har starka band till. De fann att detta påverkade human resource

flexibility på två sätt. Å ena sidan gjorde starka band att det var lättare att få den anställde att

modifiera sin roll, men å andra sidan blev det svårare att be den personen lämna teamet.

Både Forbes et al. (2006) och Zolin et al. (2011) visar på vikten av att ta hänsyn till de

sociala processerna som förekommer i relation till personalförändringar i ett startup, vilket är

något som generellt saknas i litteraturen idag. Forbes et al. (2006) understryker även hur

entreprenörs-team är mer sårbara när det kommer till personalen, då en individ kan ha stor

påverkan i ett litet team. Dessutom finns sällan etablerade normer och processer för att

hantera teamets funktion, vilket gör det svårare att hantera när det går fel. Ucbasaran et al.

(2003) föreslår dessutom, i sin artikel om att teammedlemmar tillkommer eller lämnar ett

entreprenörs-team, att praktiker bör bli mer medvetna om den dynamiska natur som utgör

entreprenörs-team. På så vis kan de bli bättre utrustade att hantera processerna av att

medlemmar tillkommer eller lämnar, vilket kan bidra till förbättrad prestation för företaget.
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Syfte och frågeställningar

Syftet med denna studie är att undersöka hur medlemmar i startup-team rapporterar att

personalförändringar påverkar och hanteras i ett team. Genom att fokusera på den omedelbara

perioden efter förändringen och utgå från människors eget perspektiv, ämnar studien att ge

ökad insikt i de sociala processer som ger upphov till de effekter som tidigare forskning visat

att personalförändringar kan ha. Således kan ett psykologiskt perspektiv i kombination med

det personalvetenskapliga bidra till en ökad förståelse för de psykosociala processer som

förekommer i team.

Då startup utgör en unikt föränderlig och dynamisk miljö, behöver team inom dem

studeras separat för att se huruvida de generella resultaten inom team-forskning går att

applicera på dem. Denna studie ämnar således att ytterligare föra samma generell

team-forskning med forskning kring startup, för att potentiellt ge insikter till startup-företag

gällande hur personalförändringar bäst bör hanteras för att undvika negativa effekter på saker

som prestation, funktion och det sociala samspelet.

Frågeställningar

- Vilken påverkan rapporterar medlemmar i startup-team att personalförändringar har

på teamets dynamik och funktion?

- Vilka åtgärder och strategier rapporterar medlemmarna i startup-team att de använder

för att hantera personalförändringar?

Metod

Forskningsdesign

Detta är en tvärsnittsstudie baserat på kvalitativa semi-strukturerade intervjuer. Vi

valde denna ansats då syftet med studien var att få tillgång till intervjupersonernas subjektiva

uppfattningar, tankar och reflektioner kring personalförändringar. Studien gör således inte

anspråk på att beskriva hur dessa skeenden faktiskt utspelade sig eller hanterats i företaget,

utan endast deltagarnas egna rapportering av detta. Då de personer som intervjuats har

centrala positioner inom sina team och även arbetar nära dess medlemmar, anses deras

utsagor kunna ge en relevant inblick i hur den här typen av förändringar påverkar människor i

team, samt teamets sociala samspel och gruppdynamik. Studien utgår således från en kritiskt

realistisk ansats (Willig, 2013). Intervjupersonernas utsagor antas här ge en inblick i den

sociala verkligheten, men endast deras rapporterade version av den. Genom analys och

tolkning ämnar studien generera en förståelse för saker som hur deltagarna uppfattat och

agerat i olika situationer, hur de själva prioriterat och vilka valmöjligheter de ansett sig ha,
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samt hur de anser att olika situationer borde hanterats. Studien ger dock inte anspråk på att

återge en korrekt återspegling av en objektiv verklighet baserat på dessa intervjuer.

Deltagare och urvalsprocedur

De som deltog i studien var samtliga personer som har någon form av ledande

position i olika teams inom startup. De är personer som har insikt i saker som företagets

struktur, strategi och policy, men även i teamets dynamik och funktion. Kriterierna för urvalet

av företag var att de skulle bestå av minst fem personer, att företaget skulle ha funnits i minst

sex månader, att de definierade sig själva som ett startup och att de skulle ha genomgått

någon form av personalförändring. Utöver detta skulle de även passa in den definition av ett

new venture-företag som presenterats av Klotz et al. (2014). Efter diskussion med personer

som har insikt i startup-världen började vi dock leta efter företag med minst tio anställda, då

mindre företag ofta saknade uttalade team.

Proceduren för att få kontakt med dessa personer var ett målstyrt urval som innebar att

aktivt söka företag som uppfyllde kriterierna. Inledningsvis söktes kontakt med företagshotell

och inkubatorer där olika startup förlagt sitt arbete, med avsikt att få hjälp med att kontakta

och finna lämpliga företag för studien. Denna procedur gav dock inget resultat, då sekretess

och policies hindrade inkubatorerna från att lämna ut uppgifter om de startup som var

verksamma där. Istället fick vi på egen hand söka igenom deras hemsidor, där de ofta listar

sina företag, och kontakta dem direkt. Dessutom har även investerings-/riskkapitalistbolag

använts för att finna lämpliga företag. Startup som lyckats attraherat investeringsbolag är i

regel startup som har pengar att anställa personal, vilket innebär att de med större sannolikhet

nyligen genomgått personalförändringar. Med hjälp av personer med insikt i industrin fick vi

tips om olika indikatorer som skulle sökas efter gällande företagens storlek, exempelvis hur

många personer som finns på C-nivå, vilket innefattar framförallt Chief Executive Officer

(CEO), Chief Technological Officer (CTO) och Chief Marketing Officer (CMO). Detta

tenderar att vara ett tecken på hur många team som finns på företaget. När ingen information

gällande storlek eller personalsammansättning existerat på hemsidan har istället verktyg

såsom Linkedin och https://thehub.io använts.

Slutligen har snöbollsurval varit en frekvent metod att hitta startup eller personer

inom startup som kan tänka sig ställa upp i studien, genom att personer i vårt kontaktnät

hjälpt oss få kontakt med andra lämpliga personer. Enstaka personer i våra befintliga nätverk

som arbetar inom startup har också hjälpt till genom att ställa upp på intervju. Även företag

som kontaktats och av olika anledningar inte kunnat ställa upp, har hjälpt till att ge ut

e-mailadresser till företag de funnit lämpliga för studien.
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Det slutade med att åtta intervjuer genomfördes med personer från åtta olika företag.

Av dessa refererade sex av åtta intervjupersoner till startup som de arbetar på i dagsläget, två

till företag det jobbat på tidigare. Bland de som intervjuades för studien var två personer

20-30 år gamla, fyra personer 30-40 år och två personer 40-60 år. Samtliga som deltog i

studien var män. Alla deltagare var i någon form av ledande position inom företaget, där sex

var VD/CEO och två hade en ledande position inom en viss avdelning och således hade

personal som var under deras ledning. Även sex av de åtta personer som intervjuades hade

varit med och grundat de företag som de berättade om under intervjuerna. Av dessa sex

personer var alla utom en person både grundare/medgrundare och VD/CEO. Samtliga startup

som undersöktes erbjöd någon form av teknisk lösning men verkade inom olika fält. Två

startup var inriktade på marknadsföring, fyra var inriktade på försäljning och två definierade

sig främst som mjukvarubolag. Vid intervjutillfället hade två av företagen under 10 anställda,

fyra hade 10-20 anställda och två hade 50-100 anställda. Företagens ålder varierade mycket,

där det yngsta hade funnits i ca 1,5 år och det äldsta över 10 år.

Datainsamling

Då denna studie innefattade semi-strukturerade intervjuer användes en intervjuguide.

Syftet med det var att underlätta analysen och besvarandet av forskningsfrågorna, samt att

öka jämförbarheten mellan deltagarna. Frågorna i intervjuguiden utformades enligt principen

att en kvalitativ intervju bör börja med så öppna frågor som möjligt, för att sedan ställa mer

specifika frågor baserat på det som intervjupersonen själv säger (Bryman, 2016). Detta för att

så mycket som möjligt undvika att leda eller påverka intervjupersonen.

Intervjuguiden började med att efterfråga personlig information om deltagarna, såsom

ålder, hur länge de arbetat på företaget och i vilken roll. Även information om själva företaget

efterfrågades. Därefter följde fyra öppna huvudfrågor, med ett antal tillhörande

uppföljningsfrågor för att få mer information kring frågan om det behövdes. Huvudfrågorna

var: “Vilka typer av personalförändringar har du upplevt i startup-team som du varit del

av?”, “Hur har du överlag upplevt perioden, dvs veckorna/månaderna, direkt efter att dessa

typer av förändringar skett?”, “Har du upplevt att sättet ni arbetade eller kommunicerade på

i teamet förändrades under denna perioden?” och “Hur hanterade ni fördelning av saker som

arbetsuppgifter, ansvarsområden och arbetsroller i teamet när ni gick igenom

personalförändringar?”. Det fanns även vissa mer direkta uppföljningsfrågor baserade på om

intervjupersonen nämnde vissa specifika personalförändringar (dvs att en person tillkommit,

att en person lämnat eller att en tillfällig konsult närvarat). Efter detta följde tre stycken
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avslutade frågor, vars syfte var att få fram mer reflekterande svar kring det som intervjun

berört. Den fulla intervjuguiden finns bifogad som Appendix A.

Samtliga intervjuer utfördes genom videosamtal via Zoom och tog mellan 30-60

minuter. Att utföra intervjuerna över internet istället för direkta möten var ett beslut som togs

på grund av de rådande omständigheterna kring Covid-19-pandemin och att det ansågs vara

det alternativ som gjorde det lättast för intervjupersonerna att ställa upp. Intervjuerna

spelades även in genom inspelningsfunktionen i Zoom och transkriberades sedan manuellt.

Två av intervjuerna genomfördes på engelska, varav frågorna översattes i de intervjuerna. I

uppsatsen har deras svar översatts till svenska för att säkerställa deras anonymitet.

Dataanalys

Analysen av intervjuerna gjordes genom tematisk analys, utifrån en delvis deduktiv

ansats med utgångspunkt i studiens forskningsfrågor (Willig, 2013). Detta innebar att

kodningen och framställningen av teman gjordes utifrån huruvida det som sades i

intervjuerna kunde bidra till att besvara studiens forskningsfrågor. Saker som sades som inte

berörde frågorna sorterades således bort i analysen. Den initiala kodningen av intervjuerna

genomfördes enskilt av oss båda, för att möjliggöra fler och olika tolkningar, samt minska

risken för bias. Vid kodning låg fokus endast på intervjuernas innehåll och inte dess format,

det vill säga vad som sades och inte nödvändigtvis hur det sades. Därefter utformades teman

genom en gemensam diskussion och analys.

Samtliga huvudteman som identifierades är baserat på saker som sades i majoriteten

av intervjuerna, på grund av det låga antalet deltagare i studien. Alla subteman kan återfinnas

i minst hälften av intervjuerna. Hur dessa teman sedan formulerades är baserat på huruvida de

beskriver något som framförallt gäller i ett startup, då detta är vad denna studies syfte och

frågeställningar ämnar undersöka. Detta inkluderade framförallt ett startups specifika miljö,

förutsättningar, utmaningar, prioriteringar, sätt att arbeta, samt synen på personalen och

personalförändringar. Slutligen identifierades fyra stycken huvudteman, som samtliga

innefattar tre subteman (se Tabell 1). I redovisningen av resultatet har varje intervjuperson

benämns som (ip), med ett nummer mellan 1-8. Detta för att läsaren ska kunna urskilja vilka

citat som tillhör vilken deltagare, utan att riskera deltagarnas anonymitet. Analysens

tillförlitlighet har även säkerställts genom respondentvalidering, där varje tema och dess

tillhörande citat har verifierats med de deltagare som gett upphov till dem. Deltagare fick ta

del av det färdiga resultatet via e-mail och gavs då möjlighet att komma med synpunkter.

I samtliga intervjuer förekom begreppet onboarding, vilket gjorde att även vi valde att

anamma detta begrepp. Begreppet onboarding används både i den vetenskapliga litteraturen
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och bland praktiker, och kan definieras som “den process genom vilken nya medarbetare

förvärvar nödvändiga kunskaper, färdigheter och beteenden för att bli effektiva

organisationsmedlemmar. Detta inkluderar formella möten, föreläsningar, genomgångar,

material eller datorbaserad orientering för att introducera de nyanställda till deras nya jobb

och organisationer [vår översättning]” (Nalband et al. 2017, s. 1).

Tabell 1

Huvud- och subteman, med tillhörande exempel på citat.

Huvudtema Subtema Exempel på citat

Ett startups unika
förutsättningar

Ständigt testa sig fram ”i startup, man testar sig fram lite, man vet inte riktigt”

Konstant förändring ”Men företaget förändras hela tiden”

Kortsiktigt och
uppgiftsorienterat fokus

”Det är svårt ibland att kolla på det från ett strategiskt
perspektiv och långsiktig”

Det sociala
framför prestation

Det sociala samspelet och
klimatet som väsentligt

“att man trivs med varandra, det är en super viktig
aspekt”

Mätning av prestation som
irrelevant

“Jag tror inte att man kan mäta det liksom, [om]
produktiviteten gick ner eller så”

Vikten av bra onboarding “En bra onboarding [...] har en stor inverkan på
prestation och hur bekväm personen kommer känna sig
efter”

En individ kan
göra stor skillnad

Individens påverkan på
teamet och verksamheten

“när du är liten firma på bara två-tre huvuden, eller
några till, så är det ju, har ju oerhört stor påverkan om
du får in fel individ”

Hög risk att förlora
nyckelpersoner

“Om två personer i vårt team skulle sluta nästa vecka, då
skulle hela vårt bolag kunna konka”

Vikten av rätt rekrytering “Men det är oerhört viktigt att du får in människor med
en vettig schysst attityd liksom”

Att hantera en
uppsägning rätt

Transparens, tydlighet och
ärlighet från ledningen

“då finns det en risk också att man som ledning förlorar
tilliten från sina teammedlemmar, om du inte gör den
processen med ära och tydlighet och transparens och
ärlighet”

Behandling av personen som
lämnar med respekt, rättvisa
och en positiv attityd

”Du vill också respektera personen som lämnar”

Bibehålla motivationen för
att motverka oro för
företagets framgång

“hur får vi folk att känna sig motiverade, hur får vi folk
att känna liksom den här förändringen behöver inte vara
negativ”
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Etik

För att hantera det etiska övervägandet gällande informerat samtycke, valde vi att

innan alla intervjuer skicka ett e-postmeddelande till deltagarna som informerade dem om

studiens syfte, vad frågorna generellt skulle handla om och att svaren endast skulle användas

i denna uppsats. Att det gällde specifikt en kandidatuppsats hade de blivit informerade om vid

den första kontakten och förfrågan om att delta i intervjun. I e-postmeddelandet fanns även

information om att intervjun skulle spelas in, att deltagandet var helt frivilligt, att de kunde

avbryta när som helst, samt att alla svar skulle hållas konfidentiella och anonyma. Deltagarna

ombads även ge sitt samtycke till detta som svar på e-postmeddelandet eller muntligt vid

intervjutillfället. Då de flesta inte svarade på e-postmeddelandet, gavs även samma

information muntligt i början av intervjun. E-postmeddelandet finns bifogat som Appendix B.

Det främsta etiska problemet som denna studie tvingades hantera gällde

konfidentialitet och anonymitet. Då deltagarna intervjuades om deras (i de flesta fall)

nuvarande arbetsplats prioriterades att de skulle känna sig trygga att delge information utan

oro för att det skulle spåras tillbaka till dem. Genomgående under hela studien fördes en

diskussion internt gällande hur mycket information om deltagarna och företagen som kunde

delges i uppsatsen utan att röja någons identitet. Slutresultatet är en kompromiss mellan det

och önskan att vara så transparent som möjlig för att öka till studiens överförbarhet.

Resultat

Ett startups unika förutsättningar

Något som var återkommande bland samtliga intervjuer var de unika förutsättningar

som ett startup innebär, i relation till hur en verksamhet påverkas av och hanterar

personalförändringar. Det var tydligt att intervjupersonerna upplevde att ett startup är en

annorlunda miljö att driva verksamhet i, jämfört med mer etablerade företag. Av åtta

intervjupersoner var det sju stycken som på något sätt konkret nämnde detta. Utifrån det

kunde tre specifika förutsättningar identifieras, som gett upphov till tre subteman: 1) Ständigt

testa sig fram, 2) Konstant förändring, samt 3) Kortsiktigt och uppgiftsorienterat fokus.

Ständigt testa sig fram. Fem av intervjupersonerna beskrev hur den dagliga

verksamheten i ett startup karaktäriseras av att ständigt behöva testa sig fram, vilket innebär

att hela tiden lära sig nya saker. En deltagare beskrev att: ”i startup, man testar sig fram lite,

man vet inte riktigt, man kör på det här, och så hoppar dit, och så nästa vecka då gör man det

här” (ip4). En annan beskrev skillnaden mellan startup och etablerade bolag som:
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I ett etablerat bolag […], du har redan byggt motorn och du vet att motorn ska se ut

såhär, det här är det smartaste sättet liksom och så här funkar det, alla har en roll och

så vidare. I startup är det ju att man vill bygga den jädra motorn, man vet inte riktigt

hur den ska se ut, man vet inte riktigt om den kommer funka, vilket innebär att sättet

att komma på det är ju att testa massa olika sätt för att komma fram till det. (ip7)

Han beskriver här hur man i ett startup inte från början vet hur den färdiga produkten eller

tjänsten man vill utveckla kommer se ut. På grund av det går det inte heller att veta hur den

ska utvecklas, vilken kompetens som kommer behövas, vilken personal som behövs etc.

Detta gör att även utformningen av organisationen påverkas, då den måste anpassas efter de

förutsättningar som finns. Vidare beskrev en annan deltagare det som att ”det är en process,

vi kan alltid göra det bättre, mycket bättre” (ip2) gällande hur de hanterar

personalförändringar. Han berättade även om hur han, när de anställer nya personer, säger till

dem att ”lär dig hur vi gör det först, men ta det inte för givet, men lär dig det och ta det

därifrån [...], gör din grej och om du ser saker som kan förbättras [gör det]” (ip2). Detta för

att de är ett startup och det kommer alltid finnas saker som kan förbättras då.

Två av deltagarna reflekterade kring huruvida de borde haft mer tydliga strukturer för

hur de hanterade personalförändringar från början, istället för att testa sig fram. En av dem

beskrev det som: “I jämförelse med att kanske försöka etablera [mer tydliga strukturer] från

ruta ett [...]. Men jag vet inte hur möjligt det är, som företag som etableras på det här sättet

som till exempel [företagets namn] har gjort, som startup” (ip5). Den andra deltagaren

uttryckte sig vidare som att: ”Men det som jag tror är att med ett startup, kommer det alltid

vara såhär att man kommer inte ha resurserna, man kommer inte ha tiden, pengarna,

resurserna eller tiden, att faktiskt göra allt rätt” och att: ”Du kan vara smart i det, men det är

svårt att få den kunskapen om man inte gjort en sån resa tidigare, av att så här borde man

tänka liksom”(ip3). Ytterligare en deltagare beskrev det som att människor som driver startup

tenderar att gå mycket på sin magkänsla gällande hur verksamheten ska byggas upp och

drivas. Han uttryckte:

Det jag har lärt mig genom att jobba med startups det är att vi litar alldeles för mycket

på vår magkänsla i vad som är rätt och vad som är fel. Alltså alldeles för ofta har vi ju

fel, framförallt när det gäller vad kunder och användare och vad andra vill ha liksom.

[...] Så att jag tror, det blir mer och mer att man försöker få in feedback och luta sig

mot kundfeedback, sannare än att luta sig mot sin egna magkänsla, i alla fall i

besluten. (ip7)
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Här beskrev han även detta som ett problem och att det håller på att ske en generell

utveckling bland startup-företag mot att använda sig av mer fakta som grund till sina beslut.

Generellt verkade problemet ligga i att det inte går att veta från början hur ett startup

bäst bör drivas. En deltagare beskrev det som: ”Man vet ju typ inte vad man gör på en startup.

Visst man har ett mål och en vision om vad man vill göra, men vägen dit är ju väldigt

serpentinig eller vad man ska säga, krokig liksom” och: ”någonstans så kan vi ingenting om

någonting typ, vi lär oss alltid allting längs med vägen, vi är inte experter på någonting”

(ip4). En annan uttryckte sig: “Man vet problemet man vill lösa [...], men jag vet inte hur, jag

vet inte hur lösningen kommer se ut, jag vet inte exakt vad som är bästa sättet att göra det på

eller hur formatet ser ut eller när [...]” (ip7).

Konstant förändring. Sju av deltagarna delgav hur deras företag präglats av

förändring och att det är något som karaktäriserar ett startup. I takt med att företaget

utvecklas och växer, att anställda tillkommer och lämnar, tenderar det att leda till olika typer

av naturliga förändringar som man måste vara beredd att anpassa sig efter. En deltagare, när

han fick frågan om vilka typer av förändringar han haft erfarenhet av, svarade: ”med tanke på

hur litet vårt bolag är, väldigt många, och väldigt stora förändringar” (ip6). En annan

deltagare, när han fick frågan om hur han tror att startup skiljer sig från andra typer av

företag, svarade: ”Ständig förändring. Ständig. Alltså det är ju, det är ingen ro liksom, utan vi

vet ju ungefär vart vi vill, vad vi kommer jobba med ett kvartal, kanske två framåt. Men

företaget förändras hela tiden” (ip5). Ytterligare en deltagare berättade att:

När man är i en startup-värld så blir det att okej, de här tre månaderna 2021, de första

tre månaderna då har vi en idé, en tanke, en strategi, sen går vi in i april månad och då

har vi fått nya insikter och då måste vi ändra här. (ip4)

En annan deltagare beskrev hur viktigt det är att kunna anpassa sig efter denna typ av

förändring, genom att: ”Det är mycket förändring och man kan inte hålla i saker för hårt. [...]

Så man måste kunna, vad heter det, ’roll with the punches’”. (ip5)

En vanlig förändring var att ändra om själva organisationsstrukturen på företaget,

vilket sågs som en naturlig del av att driva startup. En deltagare beskrev det som: ”Sen med

tiden, i och med att vi är en startup, så gick vi igenom ganska mycket, man går igenom faser

där företaget växer” (ip5) och en annan deltagare förklarade att: ”Vi går faktiskt igenom den

ganska vanlig startup-processen av att formalisera hur vi arbetar och hur vi är strukturerade

och sånt” (ip8). Flera andra deltagare pratade om hur processen av att börja bygga upp mer
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separata avdelningar inom företaget, leder till mer specialisering än vad det är från början. En

utav dem beskrev det såhär: ”Om man är mindre än vad vi är och kanske inte börjat bygga

upp departements, då kan ju alla allt liksom” (ip3). En annan beskrev det som:

I och med vår storlek, det är faktiskt min medgrundare och jag, vi gör flera olika

saker. Vi försöker identifiera roller mer specifikt och forma processer och anställa för

det, så jag antar att över tid kommer det bli mer specifika roller, och det kanske

kommer bli mer avancerat. (ip2).

Ytterligare en vanlig typ av förändring i ett startup var att arbetsroller och

arbetsuppgifter kunde skifta mycket. Flera deltagare uttryckte att detta var något som tenderar

att gälla för alla som arbetar i ett startup. En av dem berättade: ”För att återigen så är vi ett så

pass litet företag i att roller förändras hela tiden” och ”[Det] finns ju en del människor som

blivit anställda på en premiss sen så kanske en-två månader in så har deras roll förändrats

helt” (ip5). En annan beskrev det som att: ”Människor i rollerna i sig behöver vara rätt så

dynamiska och tycka att det är kul med förändring och testa nya grejer. För att det där

förändras ju med vem som kommer och går” (ip7).

Förändringar i personalstyrkan var också något som flera deltagare uttalade sig om.

Främst kunde detta bero på att företaget växte, som två deltagare uttryckte det: ”Vi lägger ju

ofta till människor, det har ju inte gått ett halvår utan att vi har rekryterat personer tidigare, så

det skulle jag säga, att det tillkommer personer skulle jag säga är, det är standard” (ip6), och:

”Vi växer väldigt snabbt, så emellan början av mars till 5:e april har vi onboardat fem

personer till vårt team” (ip8). En annan deltagare beskrev hur hans företag förändrats

gällande vilka typer av personer de kunnat anställa: ”Vi har haft mycket yngre personer

tidigare och nu har vi börjat ta in lite seniora människor och gett dem en bättre fast lön som

har gjort att de känner sig mer bekväma i att stanna med i resan” (ip3).

Kortsiktigt och uppgiftsorienterat fokus. Den tredje förutsättningen grundade sig i

det faktum att ett startup är ett företag som ännu inte lyckats, och därför skulle kunna

misslyckas när som helst. En deltagare beskrev det som: ”Det är så skört på ett sätt, i startup

finns en enorm potential men det är också skört. Jag menar, det är ju inte för intet som nio av

tio startup, eller vad det nu är, misslyckas” och: ”Varje steg känns nästan som ett ’make or

break moment’” (ip2). En annan betonade att: ”Det är extremt svårt att bygga en verksamhet i

den här miljön, och att det är mer sannolikt att det går åt helvete än att det går bra” (ip6).

Vidare satte en deltagare det i relation till personalförändringar, han beskrev det som: ”hela

den resan av att ‘make it or break it’ som ett mindre bolag, kommer vara de här bitarna av att
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folk slutar, vi behöver få in nytt folk” (ip3).

Utöver detta beskrev flera av deltagarna en form av kortsiktigt perspektiv, där det

alltid finns mycket att göra och fokus främst ligger på uppgiften man har framför sig. En av

dem uttryckte det som: ”I en startup så har du ju alltid oändligt med saker att göra, du ligger

alltid back” (ip7) och en annan som: ”Vi har väldigt tighta deadlines och väldigt få

marginaler” (ip6). Konsekvenserna av detta beskrevs av en deltagare: ”Det är svårt ibland att

kolla på det från ett strategiskt perspektiv och långsiktig, när man är liksom i det kortsiktiga

för att ta det till nästa mållinje liksom” (ip3).

Ett annat sätt som detta tog sig i uttryck var i deltagarnas syn på huruvida ett startup

borde lägga mer tid och resurser på att formulera tydliga rutiner för när de ska anställa och

säga upp människor. När de fick frågan om huruvida de hade önskat det, var det flera som

medgav att det hade varit bra att ha, men att det inte är en prioritering för ett startup, i alla fall

inte i början. De gav även det kortsiktiga uppgiftsorienterad fokuset som anledning till detta.

En av dem beskrev det som: ”Nu måste vi ändra det här budskapet, nu måste vi ändra

produkten, nu måste vi sälja, nu måste vi få ut det här. Fokuset ligger liksom på en helt annan

del av verksamheten” (ip4). En annan deltagare förklarade att det hade varit skönt att ha en

HR-resurs men att:

Det är sällan att det första man gör, att man liksom tar in någon, en HR-resurs liksom i

ett bolag. Det kanske är såhär när man är 20-30 anställda, när man tar in nån sån, […]

Så med det sagt är det ju svårt liksom, att ha den typen av spetskompetens av att veta

liksom hur man ska göra, att drifta liksom i personalen, när det är ett startup. (ip3)

Vidare berättade en annan deltagare, vars företag hade en HR-avdelning, hur detta var något

positivt: ”Nu har vi till exempel en anställningsprocess som jag tycker är bra. Där vi ser till

att vi, jag jobbar liksom tillsammans med vår rekryterare och vårt HR-team” (ip5). Även han

betonade dock hur detta var något som kommit när företaget blivit större, och att han förstår

varför det inte är en prioritering i början i ett startup. Han beskriver det som att:

Och plötsligt så börjar företaget växa och det är där man får börja fundera på hur man

ska rekrytera, men samtidigt så, jag vet inte. Pengar, budgetar […] ska man anställa

massa HR-personer, [eller] ska man anställa någon som mer kan bidra på till teamet

med att utveckla eller designa liksom? (ip5)

Samma deltagare beskrev dock hur HR-avdelningen på hans företag etablerats till följd av

incidenter då tidigare anställda gått ut med att de känt sig orättvist behandlade när de arbetade
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på företaget. Detta ledde dem till att börja utveckla mer tydliga rutiner och processer gällande

personalen, för att undvika att liknande incidenter skulle uppstå i framtiden.

Det sociala framför prestation

När intervjupersonerna fick frågor om hur ett team påverkas av personalförändringar,

låg deras fokus framförallt på hur de påverkats socialt, hur det sociala samspelet och klimatet

påverkas. Det sociala verkade vara en prioritering, framför eventuella effekter på prestation.

Således identifierades tre subteman: 1) Det sociala samspelet och klimatet som väsentligt, 2)

Mätning av prestation som irrelevant, och 3) Vikten av bra onboarding.

Det sociala samspelet och klimatet som väsentligt. På grund av att ett

välfungerande socialt samspel ansågs så viktigt, var samtliga intervjupersoner från startup

med mindre än 20 anställda (sex av åtta) tydliga med att betona hur mycket en medarbetares

personliga egenskaper är viktigare än kompetens. En deltagare beskrev det som: “Attityden är

viktigare än kompetensen. Kompetensen kan vi träna upp i princip, om det inte är väldigt

avancerade [teknologi] och annat liksom. Men det är oerhört viktigt att du får in människor

med en vettig schysst attityd liksom” (ip7). Vidare ansåg en av intervjupersonerna att hur väl

en person kommer passa in på företaget, beror på huruvida denne delar de värderingar och

attityder som grundaren har satt upp för sitt startup. Han beskrev det som: “Jag försöker hitta

människor som kulturellt matchar väl och som jag tror kan göra, utföra en funktion rimligt,

och som jag upplever är engagerade nog att kunna stärka liksom våran, vår ambitiösa kultur”

(ip6).

Det verkade dessutom vara viktigt att de anställda på företaget fungerar bra ihop och

trivs med varandra. Om en anställd inte passar med sina medarbetare kan det få negativa

konsekvenser på stämningen och i förlängningen produktiviteten. Flera deltagare berättade

om hur en sådan situation lett till uppsägning av en anställd, då inte på grund av dåligt

prestation utan på grund av den anställdes negativa inverkan på det sociala samspelet och

gruppens välbefinnande. Två av dem delgav snarlika exempel på detta:

Det är ju en anledning till att vi har fått säga upp folk, för att okej, det här funkar inte

samarbetsmässigt. Du kan vara jätteduktig på ditt, och den här personen är jätteduktig

här, men tillsammans så, det går liksom inte, det är två motsatspoler. (ip4)

Och:

Det slutade med att till slut att [hen] fick avbryta sin provanställning, och det är ju ett

tydligt exempel som jag tänkt på ganska mycket i efterhand, med en människa med en

jättebra kompetens och så vidare, kommer in i ett team och sen så liksom bara förstörs

personkemin helt och hållet [...]. (ip1)
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Vidare beskrevs ofta startup som små företag, med få personer som jobbar väldigt nära

varandra. Detta sågs som en orsak till varför ett välfungerande socialt klimat är så viktigt. En

deltagare berättade att:

Man sitter liksom 5-6 personer på 20 kvadrat liksom, då är det rätt så bra att man trivs

i den gruppen, att man trivs med varandra, det är en super viktig aspekt. Det är inte så

att man kan gå till ett eget rum och stänga om sig. (ip7)

Mätning av prestation som irrelevant. När personerna blev tillfrågade om i vilken

grad personalförändringar påverkar prestationen, underströk majoriteten av dem att någon

negativ påverkan på prestation eller kvalitet inte är något som de har märkt av. Detta förutom

det fullt rimliga i att det tar tid att lära upp nya medarbetare och få ut maximalt värde av dem.

En deltagare svarade såhär gällande när en nyanställd tillkommer:

Prestationsmässigt har inte vi märkt någon skillnad så, visst det blir ju att man måste

lära upp den här personen och då tappar man lite tid på det. Men i de fallen då vi har

tagit in nya så har vi väldigt väldigt snabbt fått ut ett värde av dem. (ip4)

En annan deltagare förklarade i relation till att en medarbetare lämnar företaget att: “Sättet vi

arbetar på är att det inte finns några ‘single point failures’, så när du förlorar en resurs så

förlorar du bara kapacitet, du förlorar inte kvalitet” (ip8). En av dem som intervjuades

understryker dock att prestation kanske inte är något som går att mäta med enkelhet utan att

det finns faktiska metoder och rutiner för det: “Sen om man kan mäta det på något sätt. Jag

tror inte att man kan mäta det liksom, [om] produktiviteten gick ner eller så, det har jag nog

svårt att säga att man kan” (ip1).

Vikten av bra onboarding. Med lite olika strategier understryker flera av

intervjupersonerna hur viktigt det är att ha en bra onboarding, framförallt för att få in nya

medarbetare i den sociala gemenskapen och att de ska trivas på arbetsplatsen. Två utav

deltagarna betonade vikten av att få en nyanställd att känna sig bekväm eller avslappnad i

teamet. Detta beskrevs utav en deltagare som:

En bra onboarding [...] har en stor inverkan på prestation och hur bekväm personen

kommer känna sig efter. Så vi försöker anstränga oss mycket för att göra det, och har

liksom ett program där vi ser till att de lär känna alla, både personligt men också inom

teamet. (ip2)
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En annan deltagare beskrev perioden precis efter att en ny medarbetare tillkommit så här:

Du har ju en klassisk smekmånadsfas [...], det är alltid väldig bra i början för att man

är ny och man lär känna varandra och ingen vill trampa en på tårna och så vidare, men

när den här fasen är över, vad händer då. Svårt att säga men hur det har varit för oss

när det har kommit in nya personer är att, att det blir lite försiktigare klimat skulle jag

säga, att man blir lite lugnare. (ip4)

Han gick sedan vidare med att beskriva hur det är viktigt med den sociala delen av

onboarding för att “komma ifrån den här försiktigheten” (ip4). Ett av de mindre företagen,

med en av de yngre grundarna, framhöll avsaknandet rutiner för onboarding som något

negativt: “De är ju typ ett väldigt stort problem inom startup att man inte har dokumentation

eller en onboarding process” (ip3). Majoriteten av de intervjuade verkar dock ha någon form

av strategi för just onboarding, men att det kanske inte alltid finns dokumentation och tydliga

roller initialt. Generellt verkade de större företagen ha mer uttalade rutiner än de mindre.

Vissa av intervjupersonerna pratade om vikten av att den nyanställde känner sig

uppskattad på arbetsplatsen av sina medarbetare och direkt får chansen att bidra på ett

meningsfullt sätt. En av dem berättade att detta gjordes genom att få utveckla någon typ av

intern funktion som resten av personalen efterfrågat. Han förklarade att:

Vi förväntar oss att de ska slutföra en funktion inom de första två-tre dagarna, så det

betyder att vi måste lägga mycket energi på att ge dem förutsättningarna att lyckas

[...] Och vad det gör är att de ser effekten av deras arbete direkt, eftersom deras

kunder är vår personal och vår personal är väldigt uppskattande. (ip8)

En annan deltagare beskrev det mer generellt som: “Men nyckeln är någonstans att redan dag

ett börja arbeta i företaget, i den operativa verksamheten [...], och också att den som kommer

in känner sig liksom ‘åh shit, ah men jag gör någonting direkt’”. (ip4)

De flesta av intervjupersonerna betonade dock vikten av att en nyanställd snabbt

skapar meningsfulla kontakter och lär känna sina nya kollegor. En deltagare beskrev deras

onboarding: “Så oftast brukar de spendera en vecka, eller ofta två liksom, där de inte behöver

göra något mer än att träffa människor och skapa kontakter” (ip5). En deltagare förklarade

detta på följande sätt:

Speciellt när man är ett sånt här litet bolag, att man ska känna att, alla personer är

tillgängliga för dig, och att vi är inte bara en produktionsapparat, utan vi är personer
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som har valt att jobba här, vi uppskattar varandra och, du kan vara en person här, du är

liksom inte bara en enhet. Det har varit viktigt för mig liksom, att försöka bygga den

kulturen och ha den ‘in-lotsningen’ i teamet, att alla känner lite samma sak. (ip6)

Ytterligare en deltagare betonade vikten av att lära känna varandra:

Också såklart välkomna folk in, men det är ju en självklarhet för mig, men det kanske

det inte är för alla i och för sig. Köra mycket liksom sociala event, bara gå på en AW,

beställa käk till kontoret, kanske lira sällskapsspel, jag vet inte. Alltså någonstans bara

lära känna varandra, [...] att ja men vi är kollegor, men vi känner varandra också

väldigt bra. (ip4)

En deltagare förklarade att de anställdas gemensamma intressen faciliterade den sociala

onboardingen på hans företag: “Vi tenderar att anställa människor som redan har [intresse av

produkten, vilket gör att du ofta har ganska lätt att hitta liksom andra människor inom

företaget som du vill umgås med. Mycket aktiviteter, folk är väldigt outwards och så” (ip5).

En enskild individ kan göra stor skillnad

Ett annat genomgående tema hos intervjupersonerna var vilken skillnad en enskild

individ kan göra för hela företaget i ett startup. Majoriteten betonade detta som en

konsekvens av att vara ett litet företag med få personer. Det gav upphov till tre subteman 1)

Individens påverkan på teamet och verksamheten, 2) Hög risk att förlora nyckelpersoner, och

3) Vikten av rätt rekrytering.

Individens påverkan på teamet och verksamheten. Flera av deltagarna beskrev hur

stor påverkan en enskild individs beteende, humör eller energi kan få på ett team, speciellt i

mindre startup. Detta kan vara en positiv påverkan, som en deltagare beskrev: “Någon som

tillför energi och är framåttänkande, som tar initiativ, det kan med oss nu, med fem personer,

en person kan ha en stor inverkan på hur teamet som helhet känns” (ip2). Det kan dock även

bli en negativ påverkan, vilket var något som flera utav intervjupersonerna hade erfarenhet

av. De beskrev olika situationer där de haft en anställd som på något sätt skapat friktion eller

dålig stämning i resten av teamet, antingen på grund av dennes personlighet eller för att

personen inte presterat på företagets förväntade nivå. En deltagare berättade:

Det var även beteendeproblem som började märkas. Den här personen var lite, vad

ska jag säga, frätande. Lite svårt att ha och göra med, inte en jättebra kommunikatör.

Och det började skapa spänning som började bubbla under ytan [...], detta var en
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person som hade svårt att leverera på den nivån som förväntades av [hen], och när

folk gör det, generellt blir de olyckliga och den känslan sprider sig. (ip8)

Flera andra deltagare underströk även just hur mycket detta kan påverka när man är ett

företag med få anställda. En av dem berättade om konkret erfarenhet:

Det kom till min kännedom att vissa hade väldigt svårt för [hen] och bad om att inte

behöva jobba med [hen] och så kan man inte ha det på ett litet kontor utan alla

behöver kunna jobba med alla. Och så vet man ju det att just personkemi det är

någonting som är väldigt svårt att komma runt (ip1).

En annan beskrev det mer generellt: “När du är liten firma på bara två-tre huvuden, eller

några till, har [det] ju oerhört stor påverkan om du får in fel individ, eller en individ som inte

ska vara där, eller inte trivs där liksom” (ip7). Liknande beskrev ytterligare en deltagare att:

En olycklig teammedlem kan vara som gift för organisationen [...].Och eftersom vi är

ett så litet team, vi sitter bokstavligen på samma kontor, den mesta tiden. Så ja, det är

helt avgörande för teamet om någon inte är glad, skadan det kan göra. (ip2)

En annan betonade även hur mycket det kan påverka om en person inte gör sitt jobb: “Vi är

inte så pass stora som företag heller att om en person inte riktigt levererar över huvud taget så

går det ut över så många andra inom organisationen” (ip5). Till följd av detta var det flera av

intervjupersonerna som beskrev hur de önskade att de hade avskedat denna typ av anställda

tidigare, för att undvika den negativa påverkan som individen orsakade på företaget.

Vissa av deltagarna sade även att i ett startup kan en individ ha stor påverkan på själva

företaget eller verksamheten. En av dem uttryckte att: “Kultur är väldigt viktigt, vilka

värderingar en person har, det kan nog påverka organisationen djupast” (ip2). En annan

beskrev det som:

Ju mindre bolag och i startup, personerna som arbetar i verksamheten representerar

verksamheten i väldigt hög utsträckning, både internt och externt. Så att större

förändringar i ett startup-team förändrar bolaget på ett helt annat sätt, vilket gör att det

påverkar kulturen, det påverka hur man arbetar, det påverkar motivationen. (ip6)

Hög risk att förlora nyckelpersoner. Att en person gör så stor skillnad i ett startup,

innebär även att det kan få väldig betydande konsekvenser om man förlorar en anställd. Flera

intervjupersoner beskriver risken med att tappa personal i vissa skeden. Ett startup kan enligt
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flera av intervjupersonerna, främst i dess tidigaste skede, skadas oerhört om de inte lyckas

behålla sin personal då strukturen är ömtålig och de blir sårbara för att tappa viktiga resurser.

Detta beskrevs av en deltagare som att: “Startup-teams kan ju vara rätt så sårbara i det att det

är så få människor och att varje människa måste bidra med så mycket. [...] En enskild individ

kan ju göra hela skillnaden” (ip1), och av en annan som: “I ett startup, [...] var och en av oss

är liksom helt kritiska för organisationen, det står och faller med teamets prestation” (ip2).

Ytterligare en deltagare beskrev det på följande sätt:

Om två personer i vårt team skulle sluta nästa vecka, då skulle hela vårt bolag kunna

konka. Eller idag skulle jag inte säga att det gör det, idag skulle vi nog hålla oss

flytande ett tag till, men för ett år sedan, om två personer hade slutat, då hade hela

verksamheten kunnat konka, och vi hade hamnat i extremt likviditetsproblem. (ip6)

Skadan som kan ske av att tappa viktig personal gäller särskilt när de tappar personer på höga

eller viktiga positioner, så kallade nyckelpersoner, då de innehar specialistkunskap som

företaget inte klarar sig utan. En av deltagarna hade erfarenhet av att förlora flera personer på

höga positioner i början av företagets formning. Han berättade: “Och sen det faktum att varje

vecka så försvann ytterligare en nyckelperson, du vet, det var knepigt. [...] Vi hanterade de så

gott vi kunde, vilket mest var att bara försöka hålla personalen engagerad i det vi gjorde”

(ip8).  Det beskrivs som att chefer kan vara extra svårt att tappa då de sitter bakom visionen

och ofta är de som får göra väldigt mycket på företaget. När det inte finns resurser till att

anställa personal beskrivs det som att grundarna ofta är de som får göra allt som det inte finns

andra personer till. Som en person uttryckte sig: “Jag är VD och co-founder, jag gör massa

olika saker, allt mellan legal, till försäljning, till rekrytering, till avtalshantering, till ekonomi,

väldigt mycket, det är ofta så i ett startup när man är grundare liksom” (ip3).

Vikten av rätt rekrytering. På grund av att en individ kan ha så stor påverkan på ett

startup, var det flera av intervjupersonerna som framhävde hur viktigt det är att kunna

rekrytera rätt person. En av deltagarna betonade att “Men det är oerhört viktigt att du får in

människor med en vettig schysst attityd liksom” (ip7). För att få bra resultat under sin

rekrytering understryker flera av de som intervjuats att det är viktigt att grundarnas är med för

att se till att den nyanställde passar in i visionen för hur de vill att företaget ska se ut och

fungera. En deltagare uttryckte:

Men annars så tror jag liksom att de är extremt viktigt att grundarna är med i det

steget, av att vilka personer tar man in i bolaget. Och för de är de som är liksom, som

är visionärerna, var är det bolaget ska någonstans. Så de måste liksom känna att det
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här är en helt typ av rätt person att liksom jobba med, de hade komplementerat det vi

har, för alla jobbar så intimt. (ip3)

Hur de på bästa sätt ska passa in i gemenskapen beskrivs dock som inte alltid självklart. Flera

av intervjupersonerna medgav att det sällan går att förutspå hur väl den anställde kommer gå

ihop med sina arbetskamrater. En deltagare reflekterade över detta på följande vis:

Sammanställningar av team bör liksom undersökas innan man rekryterar en person.

Sen är det ju skitsvårt liksom, man kan ju inte ha en person inne en hel dag och testa

det, eller en vecka, innan man rekryterar [...]. Men någonstans där tror jag man ska

försöka få folk att träffas mer innan en anställning görs. (ip4)

Några av intervjupersonerna talar om vilka strategier de implementerat för att minska deras

bortfall av personal. De understryker vikten av goda rekryteringsprocesser och andra

strategier för att undvika felaktiga anställningar eller andra anledningar till förlust av

personal. En av dem berättade: “I hela företaget har vi bara sagt upp tre personer för att de

inte nådde det vi förväntar oss som företag, och anledningen till det är att vi har en väldigt

stringent anställningsprocess” (ip8). En annan deltagare beskrev hur de gjorde:

Det första steget där var att vi rekryterade en lokal CTO, som sitter med oss och hans

första uppdrag var att bygga om hela utvecklingsteamet med fokus på att det skulle

vara personer som hade en direkt relation till vår verksamhet, så att vi kunde återigen

välja ut de personerna specifikt som vi ville arbeta med, men också som hade

möjligheten att arbeta med retention. (ip6)

Att hantera en uppsägning rätt

Samtliga av intervjupersonerna hade upplevt att personal lämnat deras startup. Något

som togs upp bland majoriteten av dem var vikten av att bolagets ledning hanterar en sådan

händelse på rätt sätt. Detta verkade även vara något som var extra viktigt i startup, på grund

av den osäkerhet som de ofta innebär. Tre subteman gällande hur en uppsägning bör hanteras

på rätt sätt kunde identifieras här. Dessa innefattar 1) Transparens, tydlighet och ärlighet från

ledningen, 2) Behandling av personen som lämnar med respekt, rättvisa och en positiv attityd,

samt 3) Bibehålla motivationen för att motverka oro för företagets framgång.

Transparens, tydlighet och ärlighet från ledningen. Av de åtta intervjupersonerna

var det fem som uttryckligen betonade vikten av öppenhet, ärlighet eller transparens för att

främja ett positivt socialt klimat. Tre utav dem hade konkreta exempel på när deras bolag
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varit tvungna att säga upp personer, då transparensen kring detta brustit och det lett till

negativa konsekvenser för resten av teamet. En intervjuperson, som är grundare och VD för

sitt bolag, berättade om ett tillfälle när han behövt säga upp något till följd av att den

personen inte gjorde sitt jobb. Han beskriver en svårighet att hitta en balans mellan att vara

transparent och tydlig, men inte vilja distrahera teamet i onödan. Han beskrev det som:

Du vill vara transparent och i samma båt, men du vill inte distrahera folk i onödan

[…], Så jag skulle ha gjort det annorlunda. Jag skulle förklarat varför, för folk

behöver förstå, men utan att visa min frustration så mycket, för det får folk att tänka

typ vad är det som händer. (ip2).

Han beskrev även hanteringar av uppsägningar på följande sätt: “När man måste låta någon

gå, då finns det en risk också att man som ledning förlorar tilliten från sina teammedlemmar,

om du inte gör den processen med ära och tydlighet och transparens och ärlighet och allt det

där” (ip2). En annan av intervjupersonerna, som har en ledande position på företaget men

som inte ingår i den högsta ledning, berättade om situationer där det saknats ärlighet och

tydlighet från ledningens sida:

[Vi har] varit väldigt känsliga för att, när olika människor har fått gå, vi inte fått en

tydlig förklaring till varför det här händer. Och det blir lätt ganska snabbt infekterat av

att företaget inte har ett bra sätt att förklara eller resonera över sitt beslut. (ip5)

Båda dessa personer betonade att när en person blir uppsagd så kommer den kvarvarande

personalen att prata om det och varför det hände. Om ledningen då inte är öppen och tydlig

med orsaken bakom uppsägningen, riskerar det att leda till upprördhet och misstro bland de

anställda.

Ytterligare en konsekvens av att inte vara ärlig vid uppsägningar beskrivs av en tredje

intervjuperson. Han delgav en händelse när ledningen blivit tvungna att säga upp en person

men inte varit ärliga mot personen gällande anledningen bakom uppsägningen. Han

förklarade också att det var en väldigt svår situation, men att: ” hade det varit en rimlig

person på andra sidan, om vi säger så, då hade jag ju varit komplett och helt hundra procent

ärlig med varför jag säger upp personen” (ip4).

Behandling av personen som lämnar med respekt, rättvisa och en positiv attityd.

När en person lämnar teamet självmant, var de flera av intervjupersonerna som betonade

vikten av att behandla den personen med rättvisa och respekt. En person beskrev det som:

”Du vill också respektera personen som lämnar” (ip2). En annan deltagare uttryckte sig:
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Det som gör ont är väl snarare om de väljer att lämna för att de känner sig, om de

känner att de inte blir behandlade rätt eller om företaget inte varit ärliga mot dem eller

att det blir problem av andra anledningar, vilket också har hänt. Då blir det ju kanske

lite mer upprivet och folk kan bli arga av olika anledningar liksom. (ip5)

Det fanns även en önskan att bibehålla en positiv inställning mot de personer som lämnar

företaget, även om det upplevs som tråkigt eller ledsamt. En person beskrev det: ”Då man

dels behöver stötta den personen som lämnar, att fan vad kul att du hittat någonting att göra,

kul att du har varit här, vi uppskattar dig” (ip6) i relation till att behålla motivationen i teamet.

En annan beskrev det som:

För mig är det ju också viktigt att om någon känner att de behöver gå vidare i livet så

är det ju superviktigt att de gör det. Jag blir ju bara glad om de känt så att [det finns]

någonting nytt och häftigt jag vill göra. (ip5)

Överlag fanns en syn på teamet inom de flesta startup som en starkt sammanhållen

grupp där de anställda är lika mycket vänner som kollegor, med beskrivningar som

exempelvis ”vänskapsgäng” och ”familj”. Detta gjorde att om teamet upplever att en person

inte behandlats väl, även om den person själv väljer att lämna, så kan det skapa upprördhet i

teamet och en negativ påverkan på den starka anknytning som de flesta tenderar att känna

gentemot bolaget. En av intervjupersonerna beskrev även en händelse när en person blivit

tvungen att lämna företaget av personliga skäl som fortfarande befann sig inom sin sex

månaders provanställning. Han förklarar det som att: ”Han hade egentligen inte behövt sluta,

vi hade bara kunnat låta honom gå, men det var bättre för teamet att han slutade” (ip8). Det

var viktigt i denna situationen, då den anställda var väldigt omtyckt, att resten av teamet

förstod att han själv valde att lämna och att han inte blev avskedad. Troligtvis hade ett

missförstånd i en sådan situation kunnat leda till upprördhet i teamet.

Bibehålla motivationen för att motverka oro för företagets framgång. Samtliga av

deltagarna i denna studie hade även erfarenhet av att någon självmant valt att lämna företaget.

Alla åtta beskrev hur detta, i de fall då personen haft en positiv närvaro i teamet, lett till saker

som en ”allmän nedsättning” eller ”dålig stämning”, ”ledsamhet” eller ”sorg”, samt att det

känts ”tråkigt” eller ”trist”. Detta anses dock vara självklara, generella konsekvenser av att

förlora en person i teamet som folk tycker om. En konsekvens som däremot sågs mer unik i

just ett startup var en känsla av oro, vilket sex av åtta intervjupersoner uttryckte sig om. En

deltagare beskrev det som: ”Speciellt när folk lämnar skulle jag säga att det finns risk för en
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sorts panik” och att ”Du kan verkligen känna när du förlorar någon i ett startup att ’det var

det’ du vet, ’det är kört’, nästan typ ’vi ger upp’” (ip2). En annan uttryckte sig som att:

”Slutar någon som man kanske ser upp till eller har en daglig dialog med, så kan det också

väcka den här känslan av att ’har någonting gått fel?’ liksom, ’går det sämre för vårt bolag än

jag kanske tror?’” (ip6), och att ”då blev det en känsla av såhär ’nu lämnar folk’” (ip6). En

deltagare beskrev två olika typer av oro, både för honom som chef och bland de anställda.

Han hade själv känt att:

Det skapar ju lite turbulens och sånt, som blir en påminnelse om att man faktiskt kan

göra något annat än att jobba på det stället […], som arbetsgivare är det ju så att

’hoppsan nu är det kanske fler som får de här idéerna’ och så va. (ip1)

Han beskrev även att eftersom varje person bidrar med så mycket i ett litet bolag, att det kan

skapa oro att förlora sitt eget jobb om en person försvinner, då det kan göra att företaget

förlorar kunder eller inkomst. Tre andra deltagare beskrev tankar som ”hur hämtar vi oss från

det här?” (ip4), ”kommer företaget att misslyckas?” (ip8) eller helt enkelt att ”man blir lite

oroad” (ip3), till följd att personer lämnat.

Generellt verkade denna oro grunda sig i en rädsla för att företaget inte skulle

överleva, vilket är en ständig risk när det kommer till startup, innan man lyckats bli ett

etablerat företag. Det sättet som många utav intervjupersonerna hanterade detta på var genom

ett fokus på att bibehålla motivationen. I vissa fall fanns denna motivation redan inom

företaget, baserat på en önskan att prestera eller en tro på företaget och dess produkt. En

deltagare upplevde att om en person slutar självmant då: ”blir det ju i min erfarenhet snarare

en faktor som är såhär ’men nu jävlar ska vi andra visa att den här personen inte behövs’, och

att det snarare ger en ‘boost’ till gruppen” (ip4). En annan deltagare hade upplevt många

uppsägningar till följd av ekonomiska problem orsakade av Covid-19-pandemin, och beskrev

hur de lyckades behålla motivationen trots de förlusterna:

[Eftersom] vi ändå också har människor som gillar att jobba på företaget, att många

gillar ändå vad vi gör [...]. Så efter just [uppsägningarna] så märkte vi att folk var

ändå, alltså man var ju inte direkt glad liksom men man får ju ändå peppa peppa,

fortsätta jobba och komma igång och få saker gjorda. (ip5)

Ytterligare en faktor som kunde bli positiv med att någon lämnar beskrevs av en tredje

intervjuperson som: “Medans varje gång någon slutar i ett startup är också en möjlighet att

tänka om, ’vad behöver vi mest?’, därför att är det något som är begränsat är det ju tid och
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resurser” (ip7). Trots detta beskrev åtminstone två deltagare en utmaning med att behålla

motivationen. En av dem uttryckte att:

Om det är en viktigt person, eller nån som har varit väldigt social av sig och varit med

ett tag och liksom, då tror jag definitivt att det är en skillnad, [...] det blir en allmän

nedsättning, att alla blir lite såhär, att man tappar lite motivationen. (ip3)

En annan betonade hur viktigt det är ett inte fastna i det negativa:

Man behöver vara mycket mer medveten om det [i ett startup]. Och det är mycket det

vi har gjort när vi har gjort förändringar, att man måste vara väldigt mån om såhär vad

betyder det här, hur får vi folk att känna sig motiverade, hur får vi folk att känna

liksom den här förändringen behöver inte vara negativ [...]. (ip6)

Han beskriver här hur det är viktigt att främja en syn på förändringar som något positivt och

inte ett tecken på att företaget inte går bra, detta just för att kunna bibehålla motivationen.

Diskussion

I denna studie om personalförändringar i startup framkom att ett startup innebär ett

antal unika förutsättningar, som skiljer det från att bedriva andra typer av verksamheter.

Dessa resultat stödjer till stor del den befintliga litteraturen om startup, men står i viss

kontrast till den generella teamforskningen.

Påverkan på teamets dynamik och funktion

Studiens deltagare rapporterar en rad olika konsekvenser som en personalförändring

kan få på ett startup-team, där en stark betoning låg på hur teamets sociala samspel och

dynamik påverkas. Att en ny teammedlem tillkommer sågs överlag som något positivt, då

den anställde tillför något som gynnar företaget. Detta går i linje med hur Forbes et al. (2006)

beskriver att en ny teammedlem tillför mänskligt kapital. Forbes et al. (2006) betonar vikten

av att se till hur den nya medlemmen påverkar gruppens funktion och hur detta kan få stora

negativa konsekvenser om fel person tillkommer. Detta var även något som flera av

intervjupersonerna själva hade erfarenhet av, där en ny person tillkommit som senare visat sig

inte alls fungera i teamet eller prestera tillräckligt bra. När en anställning fungerat bra

uppfattades det dock inte som att en ny medlem hade speciellt stor påverkan på teamet under

den efterföljande perioden.

När en person lämnat uppfattades det dock kunna få andra konsekvenser. Den

anledningen att säga upp någon som främst framkom i intervjuerna var när en person
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påverkat den sociala dynamiken negativt, antingen genom att vara ovillig att samarbeta eller

sprida en negativ stämning. Då ett positivt social klimat och bra samarbete ansågs vara av

stor vikt i ett startup, ledde uppsägning av dessa personer generellt till att teamets prestation

höjdes efteråt. Detta går i linje med Chandler et al. (2005), som fann ett positivt samband

mellan att personer lämnat och prestation.

Samtliga av dessa fynd indikerar vikten av att ta hänsyn till de omständigheter som

omger en personalförändring, när de ska studeras. För att förstå hur olika typer av

personalförändringar påverkar ett startups framgång, krävs en förståelse för de sociala

processer som ligger bakom. Studier som Beckman et al. (2007) och Guenther et al. (2015),

visar på ett positivt samband mellan att en person tillkommit och ett startups framgång, och

ett negativt samband mellan framgång och att någon lämnat. Det ter sig dock som att detta

inte är hela sanningen, då både att en person lämnar och att en person tillkommer, kan få

antingen positiva eller negativa konsekvenser. Vilka konsekvenser det blir beror på vem

personen är och hur dennes närvaro eller frånvaro påverkar resten av teamet, både gällande

prestation och social dynamik.

Åtgärder och strategier för att hantera personalförändringar

Hur mycket etablerade rutiner startup-företagen i studien hade för att hantera

personalförändringar berodde till stor del på deras storlek och antal anställda. Vilka faktiska

rutiner de hade gällande att rekrytera, introducera och lära upp, samt säga upp personer,

framkom inte i intervjuerna med deltagare från de mindre företagen. Att ett startup generellt

etablerar mer organisatoriska strukturer och rutiner i takt med att det växer är inget nytt, även

detta går i linje med tidigare forskning (Brattström, 2019; Chandler et al., 2005). Det fanns en

generell uppfattning bland intervjupersonerna att ett startup som är i början av sin utveckling

och som har få anställda, inte har möjlighet att lägga tid och resurser på att omvårda

personalen. Trots detta ansågs personalen vara något av det viktigaste ett startup har, och där

fanns en medvetenhet om att det kunde få stora negativa konsekvenser när denna inte

hanterades på rätt sätt. Detta går i linje med exempelvis Beckman et al. (2007), som också

visar på att felaktiga rekryteringar kan bli kostsamma både när det gäller tid och pengar.

Flera av de som intervjuades beskriver att en VD och grundare måste kunna mycket

olika saker, och det är ofta dennes roll att både rekrytera och säga upp de anställda. Även om

företaget inte har möjlighet att anställa exempelvis en HR-resurs, skulle de potentiellt kunna

gynnas av att åtminstone ledningen har mer HR-kompetens. Detta skulle kunna spara

företaget i längden om kostsamma misslyckade rekryteringar och uppsägningar kan undvikas.

Ytterligare en aspekt som potentiellt skulle kunna förebyggas av HR-resurser hade varit
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felaktig hantering av personal och bias vid rekrytering. Det framkom under intervjuerna

åtminstone ett fall där felaktig personalhantering lett till problematik inom företaget vilket lett

till utvecklingen av deras HR-avdelning. Startup-branschen beskrevs av flera intervjupersoner

som homogen, särskilt när det gäller kön, vilket delvis kan bero på hur personer rekryteras till

dessa företag. Det beskrivs som att magkänsla är något som ofta agerar grund för

anställningar, vilket kan öka risken för bias och diskriminering, eller att personer anställs på

andra grunder än merit. Detta riskerar att skapa missnöje som kan påverka både produktivitet

och stämning negativt, vilket kan leda till ekonomiska förluster

Flera intervjupersoner betonade även vikten av att ha ett gott samarbete och rätt

företagskultur, samt att främja saker som motivation, driv och engagemang bland personalen.

Detta indikerar att det finns ett behov inom startup av att ha både kompetens och resurser för

att kunna främja god social interaktion inom företaget, och i förlängningen säkerställa dess

framgång. Det verkar dock saknas kunskap om hur det ska göras i praktiken, utan att behöva

göra avkall på den operativa verksamheten.

Startup och generell team-forskning

Flera av de startup som deltagit i studien beskriver att det inte går att märka av någon

skillnad på prestation till följd av personalförändringar. Det går emot mycket av forskningen

på området då förändringar i team innebär en störning i arbetet i form av flux (Marks et al.,

2001; Summers et al., 2012) eller eventuell regression i funktionsnivå (Wheelan & Lisk,

2000). Eftersom ett startup ofta befinner sig i konstant förändring, vilket stöds både av

tidigare forskning (Brattström, 2019) och intervjupersonerna, kan det diskuteras huruvida de

befinner sig i ständig flux (Summers et al., 2012) och aldrig uppnår equilibrium (Gersick,

1991). Skillnaden mella dessa två tillstånd som blir uppenbar i andra typer av team, blir då

mindre tydlig i ett startup.

Marks et al. (2001) beskriver tre olika typer av team-processer som även kan ses som

faser av aktiviteter, handlings-, övergångs- och interpersonella faser. Ett team rör sig hela

tiden mellan dessa faser, men övergångsfasen föregår alltid handlingsfasen. Så som

intervjupersonerna i denna studie beskrev arbetet i ett startup ter det sig som att

handlingsfasen dominerar, vilket är då teamet aktivt arbetar mot deras uppsatta mål. Det

uppfattas som att det inte finns tid att lägga på de aktiviteter som övergångsfasen innebär,

vilket innefattar exempelvis strategisk planering och monitorering av resurser. Liknande

gäller för den interpersonella fasen, då trots att ett välfungerande socialt klimat och bra

företagskultur ses som väsentliga för företagets framgång, finns det inte tid till att arbeta för

att främja detta. Att behöva lägga tid på exempelvis konflikthantering sågs som ett stort
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problem, då det i så fall tog dyrbar tid från den operativa verksamheten. Just den miljö som

flera av intervjupersonerna beskrev att ett startup innebär, liknar den som Marks et al. (2001)

beskriver som problematisk. Som startup-företag har man höga krav på sig och det finns stark

press att inte misslyckas, samtidigt så tycks det inte finnas tid till utförlig planering och

koordination. Dessutom beskriver flera av dem en utmaning att bibehålla motivation, samt att

låg moral och konflikter kan uppstå när saker går fel. Möjligtvis skulle därför att startup-team

behöva lägga mer tid och resurser på övergångsfasen än andra team, för att lyckas uppnå

optimal prestation.

Så som intervjupersonerna tenderar att beskriva ett startup, verkar det innebära en

önskan att ta sig igenom dessa faser så fort som möjligt. Wheelan och Lisk (2000) beskriver

hur team som för lätt tar sig igenom de första faserna istället för att låta mognaden ta sin tid,

kan återgå till tidigare faser under ett senare skede. Detta skulle potentiellt kunna förklara

varför så många av dem upplevt att personer de anställt verkat perfekta i början, men senare

visat sig inte fungera i teamet.

Om dessa förklaringar stämmer, skulle det indikera att ett startup-team aldrig uppnår

optimal funktion eller prestation, vilket även skulle kunna vara en bidragande faktor till att så

många startup inte lyckas. Trots detta är det många starup som blir framgångsrika företag.

Möjligtvis kompenseras bristen på optimal team-funktion av individuell prestation, driv och

engagemang. Detta i kombination av homogena team av medlemmar som har sociala band till

varandra sedan innan, skulle kunna förklara hur teamen ändå lyckas uppnå hög

sammanhållning. Troligtvis är det dock så att den generella team-forskningen inte går att

generalisera till startup-team, då de innebär en unik miljö där förutsättningarna för optimal

team-prestation inte nödvändigtvis finns. Detta stödjer vår initiala hypotes att startup måste

studeras separat, för att förstå hur de fungerar och i förlängning hur dessa team kan optimera

sin prestation under de specifika förutsättningar som de verkar under.

Begränsningar och förslag till framtida forskning

Det finns vissa begränsningar i de slutsatser som kan dras av studien. Den främsta

begränsningen är det lilla urvalet, då endast åtta personer intervjuats. Således kan

överförbarheten anses vara relativt låg. Huruvida resultaten går att generalisera till

startup-team generellt, är därför svårt att svara på. Resultaten bör istället ses som insikter i ett

tidigare relativt outforskat ämne. Stor vikt har dessutom lagts på att anonymisera de som

deltagit i studien, vilket begränsar transparensen och således även överförbarheten. Att inte

tydliggöra vilken av intervjupersonerna som tillhör vilken åldersgrupp eller vilket företag är

således ett medvetet val, trots att det blir en begränsning. En av studiens styrkor är dock att de
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startup som intervjudeltagarna representerat har befunnit sig i olika stadier av tillväxt, varit

olika stora och skilt sig gällande hur deras team varit uppbyggda. Detta ledde till en viss

insikt i hur olika startup tenderar att ha olika förutsättningar, och att detta påverkar hur de ser

på personalförändringar. Trots detta är det flera företeelser som verkade gälla oberoende av

dessa förutsättningar, vilket ytterligare stödjer att det är saker som karaktäriserar startup.

Det bör även noteras att samtliga deltagare i studien var män, vilket begränsar

huruvida resultaten även kan generaliseras till kvinnor. Då det funnits en viss svårighet att

hitta personer som kunnat ställa upp i studien har det varit än svårare att hitta kvinnor, både

då vi själva sökt intervjupersoner och då vi gjort det genom kontakter. Detta är troligtvis en

reflektion av att startup tenderar att befinnas sig inom teknologibranschen och att detta är en

mansdominerad bransch. Att studera hur personalförändringar uppfattas i startup grundade

och/eller ledda av kvinnor är således ett ämne för framtida forskning. Det kan även ses som

problematiskt att endast intervjua personer på ledarpositioner, då ledningen inte

nödvändigtvis har samma bild av olika händelser som resterande anställda. Det kunde

potentiellt ha gett annorlunda svar på hur personalförändringar påverkat och hanterats, både

socialt och prestationsmässigt, om även andra typer av teammedlemmar intervjuats.

Att ingen påverkan har uppfattats gällande prestation eller produktivitet kan också

bero på att det inte fanns några instanser i företagen för att mäta just detta, vilket flera

deltagare påpekade under intervjun. Svar på huruvida personalförändringar har någon effekt

på prestation ligger således bortom denna studies förmåga. Det är ytterligare ett område vi

gärna ser framtida forskning inom då den nuvarande forskningen har gett motstridiga resultat.

Att vidare undersöka relationen mellan sociala interaktion och prestation i startup-team, ter

sig således som ett viktigt steg framåt. HR-positioner är dessutom något som lyst med sin

frånvaro i studiens mindre startup, trots att HR-kompetens uppenbart behövts. Därför föreslår

vi att framtida forskning studerar hur en sådan kompetens eller resurs kan införas på ett tids-

och kostnadseffektivt sätt även i ett litet och/eller ungt startup, samt om detta faktiskt har en

positiv effekt på företagets framgång eller inte.

Slutsats

Det bidrag till det rådande forskningsläget som denna studies resultat tillför är således

att påvisa vikten av att studera de sociala processer som sker när ett startup-team går igenom

en personalförändring. Resultaten visar även hur den generella team-forskningens modeller

inte nödvändigtvis räcker till för att förklara personalförändringar i startup, vilket innebär att

de behöver studeras som en specifik kontext med vissa unika förutsättningar. Det verkar

nämligen vara de mänskliga resurserna som gör ett startup, att rätt människor finns där och att
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de funkar ihop. Framtida forskning behöver därför studera hur människor som driver

startup-företag bäst kan införskaffa och förvalta dessa mänskliga resurser, för att optimera

företagets framgång och således öka chansen att det blir ett av de få startup som lyckas. Det

innebär även att praktiker inom startup-världen kan gynnas av att prioritera HR-kompetens

inom företaget. Även om det känns som att det inte finns tid eller pengar till detta, kan det

komma att gynna sig i längden om tidskrävande eller kostsamma misstag kan undvikas.
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Appendix A: Intervjuguide

Personlig information:
- Hur gammal är du?
- Berätta lite om företaget! (Hur många jobbar där?)
- Hur länge har du arbetat på företaget?
- Vad är din roll/position just nu?
- Har du alltid haft den rollen? Andra roller?

Huvudfrågor:
● Vilka typer av personalförändringar har du upplevt i startup-team som du varit del av?

○ Kan du ge konkreta exempel på ____?
● Hur har du överlag upplevt perioden, dvs veckorna/månaderna, direkt efter att dessa

typer av förändringar skett?
○ Påverkades teamet i hur väl arbetet blev gjort?
○ Påverkas teamet i hur alla medlemmarna fungerade ihop mer socialt?
○ Tror du att din upplevelse av detta skiljer sig från resten av teamets?

● Har du upplevt att sättet ni arbetade eller kommunicerade på i teamet förändrades
under denna perioden?

○ Hur förändrades det?
○ Blev det bättre eller sämre?

● Hur hanterade ni fördelning av saker som arbetsuppgifter, ansvarsområden och
arbetsroller i teamet när ni gick igenom personalförändringar?

○ Upplevde du några utmaningar med detta?

Avslutande frågor:
● Om du hade kunnat gå tillbaka och göra om dessa perioder, finns det något som du

hade gjort annorlunda?
● Vad har du lärt dig av dessa erfarenheter?
● Hur tror du förändringar i ett startup-team skiljer sig från andra typer av arbetsteam?

Följdfrågor:
● Om en person tillkommit:

○ Hur hanterade ni att introducera och lära upp den team-medlemmen?
○ Hur mycket visste resten av teamet om den nya medlemmen innan personen

började?
● Om en person lämnat:

○ Hur har ni hanterat att behålla den personens specifika kunskap i teamet?
● Om en konsult/tillfällig anställning tillkommit och sedan försvunnit:

○ Kände ni att teamet fungerade på något annat sätt än andra team när en konsult
arbetade i teamet?

○ När konsulten försvann, hur fungerade teamet direkt efteråt?
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Appendix B: Etisk information

Hej!

Inför vårt möte på onsdag vill vi ge dig lite information om intervjun samt våra etiska
överväganden inför studien.

Vi kommer ställa frågor om hur ni själva upplevt att team som ni varit del av påverkats av så
kallade personalförändringar. Detta innebär att teammedlemmar tillkommer, lämnar eller byts
ut. Fokus kommer ligga på perioden precis efter själva förändringen, samt teamets vardagliga
arbete och funktion under den. Förhoppningen är att kunna komma med lite insikter och
lärdomar som kan vara till hjälp för hur ett team bäst hanterar personalförändringar.

Att delta i intervjun är helt frivilligt, du kan avbryta när som helst och om du gör det kommer
alla dina svar att raderas. Du behöver aldrig svara på en fråga som du inte vill svara på.

Alla svar är helt konfidentiella. Din identitet kommer hållas anonym så att inga svar kan
spåras tillbaka till dig. Endast vi två som skriver uppsatsen kommer ha möjlighet att göra
kopplingen mellan svar och person. De svar du ger kommer endast användas i denna uppsats.
De kommer heller inte delas vidare med någon annan utomstående för att användas i något
annat syfte.

För att kunna undersöka dina svar och för att bättre kunna koppla dem till teorier och göra
jämförelser har vi för avsikt att spela in intervjun och transkribera hela vår konversation.
Även detta kommer endast att ses och höras av oss två.

Om du godkänner ovanstående får du gärna svara att du samtycker till detta antingen i skrift
eller muntligen i början av vårt möte. Har du några frågor om intervjun eller om något är
oklart får du självklart också fråga oss om det här över mail eller genom att ringa oss.

Vi ser fram emot vårt möte på onsdag.

Med vänliga hälsningar,

Lisa Lindgren & Tobias Malm
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