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Förord 
Vi vill tacka samtliga respondenter som har deltagit i studien. Utan er medverkan hade studien 

inte kunnat genomföras. Ni har bidragit med viktig kunskap såväl till studien som till oss som 

blivande personalvetare. Vidare vill vi tacka Leif Stening för inspirerande handledning och 

stöd under arbetets gång. Vi har tagit till oss de erfarenheter ni delat med er av och vi kommer 

att ta med oss dessa in i vårt framtida yrkesliv. 
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Sammanfattning 
 

Studien avser att ur ett ledningsperspektiv undersöka vilka faktorer som påverkar privata 

företag samt hur företagen arbetar för att vara flexibla och skapar förhållningssätt i relation till 

dessa. Vidare vill vi jämföra det empiriska materialet med det teoretiska resonemang som 

producerats i den vetenskapliga arenan för att bidra med insikter som kan utveckla forskning 

inom området. Det empiriska resultatet bygger på åtta kvalitativa intervjuer med 

representanter från HR-funktionen i företag inom privat sektor. Både resultat och vetenskaplig 

genomgång har visat på variationer av såväl påverkan som förhållningssätt. Företagens val av 

förhållningssätt eller strategi har gjorts med bakgrund av varierande orsaker och har lett till 

olika effekter beroende på verksamhetsspecifika förutsättningar. Detta medför svårigheter 

avseende definitionen av vad som påverkar, hur det påverkar samt hur företag bör förhålla sig. 

Vissa strategier visade sig fungera bra i en typ av verksamhet medan samma typ av strategi 

inte påstods vara möjlig i andra. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att företagens 

möjlighet att förhålla sig till förändrade förutsättningar utgör deras överlevnads förmåga. 

Vidare har det visat sig att detta omfattar både företagets flexibilitet och dess förmåga att 

minska flexibilitetsbehovet. 

 
 

Nyckelord: Organization, flexibility, dynamic capabilities och agility.
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Bakgrund 
 

Flera författare skriver att det skett en ökad globalisering och att detta medfört förändrade 

krav för företag (Volberda, 1998, Hitt, 2000 & Berg, 2008). Berg (2008) förklarar att 

globalisering kan relateras till utbyten av kapital, tjänster och varor mellan olika länder, 

samtidigt som det hänförs till ett starkt beroendeförhållande mellan över landsgränser mellan 

olika aktörer, trots långa geografiska avstånd. Vidare menar författaren att en ökad 

globalisering har ett samband med en ökad välfärd samt att utbyte mellan olika länder och 

aktörer är en viktig förutsättning för goda samhällsinstitutioner. Hitt (2000) uttrycker att den 

teknologiska utveckling och ökad globalisering har bidragit till att driva på förändring inom 

organisationer oberoende av bransch. Författaren betonar därför att 2000-talets företag måste 

förhålla sig till ny teknologi, nya marknader, nya företag, nya kunder och nya medarbetare. 

 
 

” The watchword in the new millennium is continuous transformation through the creation 

and application of new knowledge.” (Hitt, 2000. S.16). 

 
 

Flera författare (Volberda, 1998 & Hitt, 2000) betonar vikten av att företag utvecklar en 

förmåga att förhålla sig till eller bemöta förändrade förutsättningar för att kunna överleva på 

marknaden. Grönlund (2004) skriver att flexibilitet har blivit den nya ledstjärnan för företag 

men betonar att begreppet både inom det vetenskapliga forskningsområdet och i debatter 

används på varierande sätt.  Genom litteratursökning i ämnet har vi noterat att de senaste åren 

även har introducerats andra begrepp exempelvis de engelska orden agility och dynamic 

capabilities. 

 
 

Ett begrepp som står i nära anslutning till flexibilitet är förändring. Jacobsen (2005) skriver att 

en av de mest framstående organisationsteoretikerna i sina böcker gått från att avsätta ett 

kapitel till förändring till att implementera detta i de övriga kapitlen. Detta eftersom 

förändring blivit allt viktigare och omfattar flera dimensioner. Sharma, Sushil och Jain (2010) 

samt Volberda (1998) framhåller att flexibilitet i organisationer är ett förhållande som 

omfattar en viss motsättning. Författarna poängterar att organisation å ena sidan kräver 

stabilitet medan flexibilitet å andra sidan kräver förändring. 

 
 

Företagens intentioner att bemöta alternativt förhålla sig till påverkansfaktorer är ofta 

svårmanövrerade eftersom dessa kan förändras efterhand och i vissa fall även står i strid med
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varandra. Förändringar inom organisationer skapar effekter på flera nivåer och måste 

genomföras med hänsyn till både tvingande och icke tvingade faktorer. 

 
 

De vetenskapliga resonemangen är ofta speglade ur ett teoretiskt perspektiv och vi vill 

undersöka hur empirin relaterar till dessa teorier. Detta för att bidra till en grund som kan 

utveckla fortsatt forskning inom området flexibilitet i organisationer. Denna studie syftar 

därför till att undersöka variationen i hur privata företag förhåller sig till och bemöter 

förändrade förutsättningar. Studiens fokus är att utifrån ett ledningsperspektiv undersöka vilka 

faktorer som påverkar företagen samt hur ledningen strategiskt väljer att bemöta eller förhålla 

sig till dessa för att överleva på marknaden. Genom att presentera kunskap om hur flexibilitet 

tar sig i uttryck i moderna organisationer hoppas vi kunna bidra till det vetenskapliga fältet 

med uppdaterade insikter avseende flexibilitet och hur företag förhåller sig till förändrade 

förutsättningar för att utveckla framtida studier inom området.
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Syfte 
 

Studien avser att ur ett ledningsperspektiv undersöka hur företag i privat sektor bemöter eller 

förhåller sig till föränderliga faktorer som påverkar dem. 

 
 

Frågeställningar: 
 

För att ge svar på studiens syfte avser vi att besvara på nedanstående frågeställningar: 
 

    Vilka föränderliga faktorer påverkar företagen? 

    Hur bemöter eller förhåller sig företagen till dessa faktorer? 
 

 
 

Utifrån dessa frågeställningar avser vi att jämföra det empiriska materialet med tidigare 

forskningen. Genom detta vill vi presentera aktuell kunskap om hur företag i praktiken 

förhåller sig till och bemöter förändrade förutsättningar. På detta sätt vill vi bidra med 

uppdaterade insikter som kan utveckla studier i detta forskningsområde. 

 
 

Avgränsningar: 
 

Vi är medvetna om att flexibilitet och anpassning har effekter på både individ-, organisations- 

och samhällsnivå. Vi valt att avgränsa oss till ett ledningsperspektiv med fokus på 

förhållningssätt och användbara strategier. Med begreppet ledningsperspektiv menar vi de 

personer som sitter i företagens ledning och är involverade i organisationens strategiska 

beslutsfattande. Detta ska inte associeras dessa personers sätt att leda, det vill säga ledarstilar. 

Beslutet att avgränsa den genomförda studien till ledningens perspektiv grundar sig i att 

arbetet ligger inom ramen för personalvetarprogrammet och utgör fundamentet i vår 

kandidatuppsats. Detta innebär att vi arbetat utifrån en strikt tidsram och utan ekonomiska 

resurser. Vidare anser vi att resultatet i undersökningen skulle blivit allt för stort och komplext 

om den innefattat samtliga effekter på varje nivå. Avslutningsvis vill vi poängtera att studien 

syftar till att undersöka variationen av möjliga strategier och förhållningssätt till föränderliga 

förutsättningar. Detta betyder att resultatet inte kommer att visa vilka sätt som är mest 

förekommande eller mest framgångsrika.
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Forskningsgenomgång 
 

I detta avsnitt presenteras vetenskapliga teorier som vi funnit relevanta för att ge perspektiv 

till studien. Vi har valt att dela in forskningsgenomgången i fyra delar, krav i relation till 

företag är den första delen vilken ger en bild av föränderliga förhållanden vilka företag måste 

förhålla sig till enligt tidigare forskning. Avsnittet begreppet flexibilitet och dynamisk 

kapacitet går mer ingående in på utvecklingen av begreppens innebörd och variationen i 

betydelsen av dessa. Under bemötande av en föränderlig kontext redogörs för olika perspektiv 

och förhållningssätt vilka syftar till att illustrera olika teoretiska resonemang avseende hur 

företag kan förhålla sig till påverkansfaktorer. Avslutningsvis beskrivs under rubriken 

resultatet av flexibilitet huruvida företag kan fastställa i vilken utsträckning den specifika 

verksamheten är kapabel att förhålla sig till förändrade förutsättningar. 

 
 

Krav i relation till företag 
 

Volberda (1998) beskriver att det skett en utveckling avseende företagens krav. Författaren 

förklarar att fokus i verksamheter under femtiotalet avsåg effektivitet, under sjuttiotalet 

inkluderades även krav på kvalitet och idag beskrivs även flexibilitet vara avgörande. 

Författaren framhåller att en utmaning för företagen är att tillfredsställa kundens behov och 

samtidigt behålla en god balans mellan kvalitet och pris. Vidare förklarar författaren att detta 

medför att företagen konkurrerar om felfrihet, kostnader och valfrihet samt att detta bidrar till 

att företagen parallellt måste skapa effektivitet, förbättra kvalitet och erbjuda valfrihet. Hitt 

(2000) skriver att teknologisk utveckling och ökad globalisering har bidragit till att driva på 

förändring i företag oberoende av bransch. Författaren skriver därför att 2000-talets företag 

kontinuerligt måste utveckla och anpassa verksamheten till ny teknologi, nya marknader, nya 

företag, nya kunder och nya medarbetare. 

 
 

Volberda (1997) menar att företag som existerar i relativt stabila förhållanden kan minska 

omgivningens påverkan och planera för anpassning, medan företag som är verksam i 

förhållandevis turbulenta miljöer beskrivs fokusera på förnyelse. Författaren poängterar dock 

att för mycket planering kan skapa rigiditet och för mycket förnyelse vilket kan generera kaos. 

Vidare menar denne att en förutsättning för att företag ska vara framgångsrika i föränderliga 

miljöer är att verksamheten utvecklar en balans och upprätthåller denna genom att pendla 

mellan förnyelse och planering. Även Sharma, Sushil och Jain (2010) uppmärksammar att 

anpassningar och flexibilitet inom organisationer omfattar en spänning mellan stabilitet kontra
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instabilitet. De hävdar att organisationen bör fokusera på att skapa balans mellan dessa istället 

för att betrakta dem som en antingen eller position. 

 
 

Ketokivi (2006) beskriver att omvärld, teknologi och affärsstrategi påverkar företagens val av 

förhållningssätt gentemot en föränderlig kontext. Författarens menar att omvärldens krav 

sätter gränser för vilka strategier företagen kan nyttja. Vidare menar författaren att de interna 

faktorerna, teknologi och affärsstrategi, begränsar eller möjliggör för olika förhållningssätt. 

 
 

Begreppen flexibilitet och dynamisk kapacitet 
 

Eriksson (2007) beskriver en historik bakom begreppet flexibilitet och förklarar att 

innebörden har förändrats över tid; från att ha associerats till arbetskraftens rörlighet och 

arbetets mobilitet till att syfta på arbetstagare respektive arbetsgivares flexibilitet. Vidare 

skildrar författaren flexibilitet ur ett relationellt perspektiv ”.. en part i relationen har 

flexibilitet och den andra är flexibel” (Eriksson, 2007. Sid 44). Avslutningsvis skriver 

författaren att betydelsen av flexibilitet inte enbart är positivt samt att det saknas stöd för att 

det skulle finnas en flexibilitet som ligger i både arbetsgivaren och medarbetarens intresse. 

Gerwin (1993) hävdar att konceptet flexibilitet är flerdimensionellt då detta dels existerar 

samt skapar effekter på flera nivåer. 

 
 

Dunford, Cuganesan, Grant, Palmer, Beaumont och Steele (2013) konstaterar att diskursen 

avseende flexibilitet relaterar till företagens kapacitet att reagera på omvärldens krav och 

förändring, samtidigt går begreppet hand i hand med idéer om innovation, mångsidighet, hög 

konkurrenskraft och varierad arbetskraft. Leeuw och Volberda (1996) betonar att innebörden 

av flexibilitet i företaget förändras utifrån dess kontext och typ av verksamhet. Vidare 

beskriver författarna att flexibilitet är en produkt av organisationens relation till kontexten. 

 
 

Grönlund (2004) skriver att en föränderlig kontext kan bemötas på arbetsmarknadsnivå 

genom att anpassa löner och personalomsättning samt på organisationsnivå med justering av 

produktionskoncept och arbetsorganisation. Vidare tillägger författaren att begreppet kan 

innefatta varierande betydelser inom de olika perspektiven. Andra författare (Sharma, Sushil 

& Jain, 2010) menar att flexibilitet ska betraktas som en process där strategiska ledningen är 

avgörande och organisationens prestation är resultatet.
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Ketokivi (2006) menar att flexibilitet på övergripande företagsnivå handlar om att undersöka 

hur företaget kan arbeta för att komplettera, skapa stordriftsfördelar och synergier mellan 

olika enheter i verksamheten. Författaren hävdar att strategisk flexibilitet framförallt utvecklas 

i den givna verksamheten och framhåller vikten av att ledningen bidrar med nödvändiga 

resurser till olika enheter så att dessa har möjlighet att utveckla förhållningssätt, planera 

produktionen och skapa kontrollsystem som matchar verksamhetens behov. 

 
 

Leeuw och Volberda (1996) analyserar begreppet flexibilitet utifrån systems theory of control. 

Författarna utgår från att alla individer eller grupper kan ha inflytande. På så sätt menar de att 

alla kan äga kontroll eller utsättas för denna utifrån. Vidare beskriver författarna att en analys 

av flexibilitet i detta hänseende innebär att företag kan uppfattas antingen som ett kontrollerat 

eller självständigt system. När företag betraktas som ett kontrollerat system menar Leeuw och 

Volberda (1996) att omgivningen sätter krav vilka företagen måste förhålla sig till genom att 

förändra sitt beteende. Genom att betrakta företaget som ett självständigt system menar 

författarna att omgivningen ska ses som en del av bakgrunden. Vidare poängterar de att 

flexibilitet i båda dessa perspektiv ska analyseras utifrån vem som äger kontroll.  Författarna 

framhåller att skillnaden i hur de olika systemen ger uttryck för flexibilitet är att antingen 

försöka förändra den egna organisationen eller försöka påverka omgivningen. Leeuw och 

Volberda (1996) förklarar att det kontrollerade systemet (företaget) avser att utveckla 

flexibilitet i form av en viss frihet från omgivningen genom att anpassa sig och reagera på 

förändringar i omgivningen, samtidigt som företaget försöka behålla sin kärna. Vidare 

beskriver författarna att det självständiga systemet (företaget) eftersträvar flexibilitet genom att 

försöka påverka omgivningen oberoende om kraven från denna har förändrats eller ej. 

 
 

Wu, He, Duan och O´Regan (2012)  skriver att företag genom att utveckla dynamisk kapacitet 

kan skapa bättre förutsättningar att överleva i en föränderlig miljö. Dynamisk kapacitet 

definieras av författarna som företagens förmåga att söka av, identifiera och omstrukturera 

verksamheten för att bemöta varierande intressenters krav och skapa förutsättningar för att 

vara framgångsrika långsiktigt. Även Nijssen och Paauwe (2012) hävdar att företag genom att 

utveckla dynamisk kapacitet kan bemöta förändringar i omvärlden och överleva oförberedda 

händelser. Författarna menar att dynamisk kapacitet är företagets förmåga att justera 

materiella och immateriella tillgångar efter marknadens behov. Teece, Pisano och Shuen 

(1997) definierar dynamisk kapacitet som företagsspecifika funktioner vilka kan skapa 

konkurrensfördelar på marknaden. Vidare beskriver de att den dynamiska kapacitet även
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innefattar är hur väl företaget kan arbeta med att utveckla, fördela och behålla materiella och 

immateriella resurser i företaget. 

 
 

Bemötande av en föränderlig kontext 
 

Nijssen och Paauwe (2012) går emot teorin om best practis och har utifrån tidigare forskning 

skapat en teoretisk ram som demonstrerar en variation av metoder för att uppnå förmåga att 

bemöta eller förhålla sig till faktorer som påverkar verksamheten. Den teoretiska ramen utgår 

från tre huvudsakliga element vilka är en anpassningsbar arbetskraft, ett snabbt 

organisatoriskt lärande samt en anpassningsbar infrastruktur.  Nijssen och Paauwe (2012) 

definierar anpassningsbar arbetskraft som möjligheten att snabbt kunna justera 

personalsammansättningen efter verksamhetens behov. De beskriver att den optimala 

arbetskraften existerar när företaget har rätt antal medarbetare, med rätt kompetens, som 

arbetar på rätt sätt, på rätt plats och på rätt tid. Författarna förtydligar att detta är ett temporärt 

stabilt tillstånd vilket kontinuerligt måste relateras till de behov som existerar. Samtidigt 

framhålls vikten av att medarbetarna får vara delaktiga för att kunna skapa ett gemensamt 

tankesätt och förståelse för företagets mål. Dock tillägger författarna att anpassning av 

bemanning ökar risken för att viktig kompetens försvinner ur företaget. Avseende 

organisatoriskt lärande uppmärksammar författarna två viktiga faktorer för företag i en 

dynamisk miljö, ’knowledge alignment’ och ’knowledge creation’. Det förstnämnda 

begreppet relaterar författarna till att företaget konstant måste övervaka vad som sker i 

omvärlden och samla in den kunskap som existerar. Den andra faktorn beskrivs vara en 

proaktiv insats som hänförs till företagets tillgång till rätt kunskap i rätt tid, i relation till 

omvärldens krav. Nijssen och Paauwe (2012) menar att det tredje elementet, en 

anpassningsbar struktur relaterar till möjligheterna att göra justeringar inom organisationen. 

Faktorer som författarna framhåller ökar anpassningsbarheten är; en platt struktur med 

flexibla tillvägagångssätt, minimal formell auktoritet, låg standardisering och få traditioner. 

Vidare förklarar författarna att detta ställer höga krav på god informell samordning. 

 
 

Utöver de element som presenterats ovan menar Nijssen och Paauwe (2012) att företag måste 

hantera institutionella faktorer vilka har inverkan på strategiska beslut som fattas i 

organisationen. Författarna beskriver att vissa faktorer är tvingande, exempelvis press från 

myndigheter att följa viss lagstiftning medan andra faktorer är normativa och bland annat 

formas av professionella nätverk, universitet och fackförbund.  Den tredje faktorn beskrivs
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vara imitationer organisationerna emellan. Författarna menar att företag ibland väljer att 

använda strategier som fungerat i andra företag när de ställs inför osäkra situationer istället för 

att vara innovativa. Genom att strategiskt innovativt bemöta dessa institutionella mekanismer 

menar författarna att företagets möjligheter att arbeta med huvudelementen ökar vilket även 

ökar företagets organisatoriska flexibilitet. 

 
 

Grönlund (2004) och Eriksson (2007) refererar till Atkinsons modell avseende företags 

möjligheter att arbeta med olika flexibilitetsstrategier. Författarna beskriver två variationer av 

flexibilitet; numerär flexibilitet avser företagens förmåga att variera antalet anställda. 

Funktionell flexibilitet beskrivs av författarna syfta på multikompetenta medarbetare. 

Grönlund (2004) uppmärksammar att numerär och funktionell flexibilitet används i olika 

hänseenden. Författaren framhåller att inhyrda medarbetare sällan har samma förutsättningar 

att utveckla en bred kompetens. Detta menar författaren kan leda till en uppdelning där olika 

grupper av medarbetare bidrar med olika typer av flexibilitet. Eriksson (2007) inkluderar även 

finansiell flexibilitet vilket denne förklarar kan uttryckas i form av flexibla lönesystem. 

 
 

Volberda (1998) definierar olika typer av flexibilitet, operational, structural och strategic 

vilka kan avse både interna och externa förhållanden. Operational flexibilitet hänförs till 

volymen av aktiviteter. Detta menar författaren tas i uttryck genom variation i 

produktionsvolym, lagerhållning av produkter och ekonomiska resurser eller outsourcing, 

inhyrd arbetskraft och förfogande av olika leverantörer. Hur snabbt ledningen kan 

implementera anpassningar avseende arbetsgrupper, arbetsuppgifter och ansvarsområden eller 

strategiska relationer med andra enheter och yttre kontakter menar författaren är företagets 

structural flexibilitet. Vidare menar författaren att verksamhetens förmåga att genomföra 

större förändringar som påverkar verksamheten på djupet samt möjligheter att marknadsföra 

och påverka kunder omfattas i konceptet strategic flexibilitet. 

 
 

Dunford et al. (2013) beskriver Golden och Powells (2000) fyra definitioner av 

flexibilitetsdimensioner. Dunford et al. (2013) skriver att den första dimensionen temporal, 

syftar till vilken takt en organisation kan anpassa sig. Författarna förklarar att range avser 

organisationens förmåga att hantera såväl förutsägbara som oförutsägbara förändringar i 

omvärlden. Den tredje dimensionen intention, framställs som organisationens inställning till 

flexibilitet vilken kan vara reaktiv och defensiv eller proaktiv och offensiv. Avslutningsvis
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redogör författarna för den fjärde dimensionen focus, vilken syftar till huruvida flexibiliteten 

påverkar de interna eller de externa faktorerna. 

 
 

Wu, He, Duan och O´Regan (2012)  hänvisar till tidigare forskning och hävdar att dynamisk 

kapacitet kräver förmågan att uppmärksamma och ta tillvara på nya affärsmöjligheter i en 

föränderlig omvärld samt att strategiskt fördela och utnyttja resurser.  Författarna utvecklar 

den dynamiska förmågan och delar in den i tre insatser för att skapa och underlätta förändring. 

Författarna förklarar att insatserna omfattar analys av kommande behov hos företagets olika 

aktörer och intressenter, identifiering av företagets möjligheter respektive hot samt att 

omstrukturering och utveckling av de existerande funktionella kapaciteterna inom företaget. 

Vidare tillägger författarna att den dynamiska kapaciteten är en kontinuerlig process som 

måste underhållas och att framgångsfaktorn i konceptet ligger i att företagen varaktigt arbetar 

proaktivt med att söka de nya möjligheterna som skapas i takt med att omvärlden förändras. 

 
 

Relaterat till flexibilitet utifrån system theory of control har Leeuw och Volberda (1996) 

definierat fyra olika typer av flexibilitet. Passiv intern flexibilitet syftar författarna till 

förändringar i verksamheten vilka är reaktioner på förändringar i omgivningen och aktiv 

intern flexibilitet beskrivs vara genomförande av gynnsamma förändringar utan att 

omgivningen har förändrats. Vidare hänför författarna passiv extern flexibilitet till företagets 

förmåga att anpassa verksamheten för att minska framtida förändringar och aktiv extern 

flexibilitet beskrivs vara förmågan att på eget initiativ förändra marknaden 

 
 

Leeuw och Volberda (1996) menar att företagets flexibilitet är en produkt av lednigens 

kontrollförmåga och förändringskapacitet vilket hänförs till organisationens ledarskap och 

design. Författarna relaterar ledarskapet till aktuella och potentiella tillvägagångssätt samt 

variation, kvalitet och kvantitet av dessa. De menar att varierade handlingssätt kan ge olika 

resultat och exemplifierar genom att belysa skillnaden mellan att arbeta för att vidga 

medarbetarnas kompetens och på så sätt skapa långsiktig flexibilitet eller hyra in medarbetare 

och på ett annat sätt bidra till en engångsförbättring av företagets flexibilitet. Författarna 

beskriver att organisationsdesignen omfattar organisationens teknologi, struktur och kultur. 

Vidare menar de att dessa faktorer sätter ramarna för i vilka flexibilitetsaktiviteter företaget 

kan implementera samt sammansättningen av dessa och i vilken utsträckning varierade 

strategier kan nyttjas.
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Gerwin (1993) beskriver fyra arbetssätt för att bemöta flexibilitetsbehovet. Adaptation 

relateras till möjligheten att anpassa verksamhetens insats gentemot produktionens krav och 

reduction hänförs till aktiviteter som syftar till att minska företagets flexibilitetsbehov. 

Författaren förklarar att banking innebär att företaget skapar extra utrymme i produktionen 

eller håller varulager som verksamheten kan utnyttja vid behov. Avslutningsvis menar denne 

att redefinition går ut på att företag som äger god flexibilitet kan skapa konkurrensfördel 

gentemot konkurrenter som inte besitter samma förmåga genom att framkalla ett större 

flexibilitetsbehov i branschen genom att exempelvis korta ned produktcykler. 

 
 

Resultat av flexibilitet 
 

Gerwin (1993) uttrycker en problematik avseende konceptet flexibilitet. Författaren hävdar att 

det är svårt att undersöka vad flexibilitet bidrar med till företaget eftersom det saknas 

tillförlitliga mätmetoder. Golden och Powell (2000) har med bakgrund av flera studier dragit 

slutsatsen att företag kan mäta sin flexibilitet, i en specifik situation och kontext, genom att 

mäta fyra indikationer. Effektivitet beskrivs vara en indikator och författarna relaterar denna 

till hur väl verksamheten kan anpassas och förändras utan att förlora effektivitet. Andra 

indikatorer beskrivs vara företagets reaktionsförmåga och mångsidighet. Reaktionsförmågan 

hänför författarna till hur snabbt företagen kan reagera på förändrade krav och mångsidighet 

relateras till väl företaget kan planera och svara på kommande förändringar. Den sista 

indikatorn menar Golden och Powell (2000) är företagets robusthet vilket avser företagens 

förmåga att bemöta oförutsedda förändringar i omvärlden. 

 
 

Eriksson (2007) har studerat hur företag arbetar med flexibilitet utifrån Atkinsons 

flexibilitetsmodell och uppmärksammar att få företag använder flera av modellens 

flexibilitetsstrategier. Vidare poängterar författaren att det saknas empirisk grund för att 

påvisa att flexibilitetsarbetet har ökat eller förändrats. 

 
 
 

Sammanfattning 
 

Genom det ovanstående teoretiska resonemang kan vi sammanfattningsvis beskriva 

flexibilitet och dynamisk kapacitet som strategier för att skapa konkurrenskraft och förmåga 

att skapa goda resultat trots påverkan från olika faktorer. Vilken strategi företagen väljer att 

anta för att bemöta eller förhålla sig mot dessa krav beror i stor utsträckning på företagets 

interna förutsättningar och den företagsspecifika kontexten. Viktigt att poängtera är att de
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förändrade förutsättningarna kräver att företagen upprätthåller en god balans mellan förnyelse 

och stabilitet för att det inte ska uppstå negativa konsekvenser såsom kaos eller rigidhet. 

I likhet med att flexibilitet existerar på olika nivåer och uttrycks på ett varierat sätt i företag, 

finns det en riklig variation av möjliga förhållningssätt för att bemöta föränderliga 

förutsättningar. Det kan bland annat handla om anpassningsmöjligheter i frågor om 

personalsammansättning, arbetsuppgifter, produktionsvolym, lagerhållning av produkter och 

organisationsstruktur, men det kan även handla om ett snabbt organisatoriskt lärande eller 

multikompetent personal. Resultatet av flexibilitet kan avslutningsvis utvärderas i en spec ifik 

situation och kontext, genom att mäta företagets effektivitet, reaktionsförmåga, mångsidighet 

och robusthet.
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Metod 
 

I följande avsnitt presenteras våra överväganden avseende vald metod. Först introduceras 

undersökningens ansats och strategi, följt av en redogörelse över valet av 

datainsamlingsmetod och urval. Därefter beskrivs överväganden avseende studiens etik, 

kvalitet samt vår förförståelse. 

 
 

Undersökningsstrategi och ansats 
 

Då undersökningens syfte var att undersöka hur företag förhåller sig till en föränderlig kontext 

valde vi att tillämpa en iterativ strategi. Bryman (2001) beskriver att en iterativ strategi 

innebär att forskaren under arbetet pendlar mellan teori och empiri. Vi menar att den iterativa 

strategin lämnat understöd åt vår intention att skapa en varierad beskrivning av hur företagen 

arbetar. Övervägandet gjordes även med anledning av att vi var medvetna avseende det 

studerade områdets svårdefinierade gränser. Insamlat datamaterial fick vägleda den fortsatta 

datainsamlingen, samtidigt lät vi analys och datainsamling pågå parallellt. Vi menar att detta 

bidragit till ett mångfasetterat resultat eftersom vi under studien haft möjlighet att använda 

respondenternas svar till att fördjupa den fortsatta datainsamlingen. Vidare anser vi att detta 

medverkat till att det empiriska materialet får tydligt genomslag i resultatet. 

 
 

Bryman (2001) beskriver att kvalitativ forskning fokuserar på ord och har ofta som 

målsättning att generera teorier utifrån dessa. Vi menar att studien genomförts med kvalitativ 

forskningsstrategi och att detta bidragit till att uppnå studiens syfte att beskriva hur företag 

arbetar. 

 
 

Datainsamling 
 

För att med ledningsperspektiv kunna studera hur företag arbetar med interna och externa 

föränderliga förhållanden valde vi att genomföra intervjuer med personer som arbetar med 

HR. Vår målsättning var att dessa skulle ha insyn över flera dimensioner av företagets 

operativa och strategiska arbete med att bemöta förändrade omständigheter, utan att präglas 

av ett specifikt perspektiv exempelvis produktion, marknad eller ekonomi. 

Tvärsnittsundersökningen verkställdes genom att bjuda in tio representanter som kunde delta 

inom en tidsram som avsatts till tio dagar. Bryman (2001) beskriver att en tvärsnittsdesign 

bygger på intervjuer som genomförts vid ett bestämt tillfälle. Begränsning avseende antal 

respondenter och tidsperiod för intervjuer gjordes med anledning av den tid vi haft till
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förfogande. Genom att använda semi-strukturerade intervjuer avsåg vi att tydliggöra vårt 

intresse för variationen i informanternas svar. Bryman (2001) skriver att semi-strukturerade 

intervjuer möjliggör för forskaren att utgå från valda teman samtidigt som respondenten ges 

stora möjligheter att svara på ett sätt som passar denne. Vi var medvetna om det studerade 

områdets svårdefinierade avgränsningar och detta har haft betydelse i utformningen av den 

använda intervjuguiden (se bilaga 2). Genom att utgå från våra kunskaper avseende faktorer 

som kan påverka företag och ställa krav på förändring eller anpassning avsåg vi att skapa en 

grund att utgå från. Därefter hade vi möjlighet att använda respondenternas svar för att skapa 

vidd och djup i vårt resultat. 

 
 

Verksamheter i såväl offentlig som privat sektor måste förhålla sig till förändrade 

förhållanden både internt och externt. Studien är dock avgränsad och fokuserar på företag i 

den privata sektorn. Vår uppfattning är att privat sektor dels kan utsättas för större påverkan 

med hänseende till globalisering och ökad konkurrens samtidigt som företag i denna sektor 

har andra, alternativt större, möjligheter att bemöta dessa påverkansfaktorer. Urvalet av 

respondenter verkställdes genom ett antagande att utvalda företag påverkas av olika faktorer. 

Därigenom förutsatte vi även att företagen på olika sätt arbetar för att försöka bemöta eller 

förhålla sig till dessa. Med anledning av att vi hade begränsad tid till vårt förfogande var ett 

av urvalskraven även att respondenterna hade möjlighet att genomföra en intervju inom avsatt 

tid som begränsats till tio dagar. Urval med hänsyn till respondenternas tillgänglighet beskrivs 

vara bekvämlighetsurval (Bryman, 2001). Vi valde att bjuda in tio respondenter, av dessa 

valde åtta respondenter att delta i studien. Av deltagande respondenterna var fyra kvinnor och 

fyra män, de representerade företagen bedriver olika typer av verksamheter vilka har minst 90 

anställda och är placerade i norra Sverige. 

 
 

När forskaren använder intervjuer som insamlingsmetod är det på flera sätt gynnsamt att spela 

in och transkribera dessa. Analys och tolkning blir mer transparent samtidigt som forskaren 

får möjlighet att läsa igenom materialet flera gånger för att motverka subjektiva tolkningar av 

informanternas svar (Bryman, 2001). Vi valde att spela in samtliga intervjuer och föra 

anteckningar parallellt. Efter intervjuerna transkriberades och avidentifierades materialet 

omgående. Efter några intervjuer då diktafonen stängts av fortlöpte samtal med respondenten 

där denne förtydligade eller berättade om något som vi fann intressant för studien. I dessa fall 

fördes anteckningar omgående för att säkerställa datamaterialet. Vår ambition var att detta 

skulle bidra till att säkerställa kvalitén på studien. Kvale och Brinkmann (2009) menar att
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resultatet av intervjuer konstrueras med utgångspunkt både frågor och svar under 

intervjutillfället. Utifrån detta resonemang är resultatet i denna studie en produkt skapad av 

oss tillsammans med informanterna eftersom vi haft möjlighet att ställa frågor samtidigt som 

informanterna haft fria möjligheter att svara på dessa. 

 
 

Analysen av materialet har utförts genom att flertalet gånger läsa igenom samtliga 

transkriberingar. Vi menar att detta gett oss en möjlighet att identifiera vilka aspekter som 

respondenternas framhöll viktiga. Därefter tematiserades datamaterialet in i grupperna 

påverkansfaktorer, förhållningssätt, hinder och möjligheter. När vi efter detta skulle 

kategorisera materialet valde vi att lyfta in hinder och möjligheter tillsammans med påverkan 

och förhållningssätt eftersom de faktorer som respondenterna framhöll var nära sambunden 

med denna information. En respondent berättade exempelvis att företaget arbetar med viss 

överbemanning för att klara variationer i kapacitetsbehov, detta argument sorterades till temat 

förhållningssätt. Vidare berättade samma respondent att ett av hindren i verksamheten var att 

introduktionstiden för en medarbetare var ungefär åtta månader, vilket framhölls bidra till att 

det var svårt att kortsiktigt anpassa bemanning efter kapacitetsbehov och att användning av 

bemanningsföretag inte var möjligt. Detta påstående placerades därför i anslutning till tidigare 

beskrivning eftersom vi ansåg att dessa insikter skapade bättre förståelse tillsammans än 

enskilt. Kontinuerligt jämförde vi datamaterial, kategorier och teman för att hålla det 

presenterade resultatet nära datamaterialet samtidigt och samtidigt presentera på ett 

överskådligt sätt.  Då studien syftar till att undersöka hur företag påverkas av och bemöter 

förändrade förutsättningar i olika hänseenden menar vi att detta arbetssätt tydligt framhåller 

det empiriska materialet och bidrar till att svara på våra frågeställningar. 

 
 

Etik 
 

Verkställande av denna studie följs av ett ansvar gentemot de personer som medverkat samt 

de verksamheter vilka dessa representerat. Då vårt syfte med studien var att undersöka 

variationen i hur företag bemöter förändrade förhållanden internt och externt har vi inte funnit 

anledning till att publicera namn på personer eller företag. Vidare har vi i dataredovisningen 

endast tydliggjort vissa kontextuella faktorer och beskrivningar av verksamheter då vi 

uppfattat att det funnits motiv till detta. Bryman (2001) beskriver att forskare bör ta hänsyn 

till fyra etiska överväganden, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Författaren beskriver att respondenterna i undersökningen bör få
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information om studiens syfte och vad som krävs av dem, samt få möjlighet att själv besluta 

huruvida de vill delta i studien eller ej. Vidare skriver författaren att informationen som 

respondenterna lämnat ska behandlas med varsamhet och inte användas till andra ändamål än 

just den berörda studien. I de fall detta har varit möjligt har respondenterna fått en skriftlig 

beskrivning via e-post av studiens syfte tillsammans med en inbjudan (se bilaga1) att delta. I 

mailet fanns även information om att deltagandet var konfidentiellt, att datamaterialet skulle 

avidentifieras och endast användas i den beskrivna studien. Avslutningsvis stod våra 

kontaktuppgifter om de inbjudna deltagarna hade eventuella frågor. I de fall vi saknade e- 

postadress fick respondenten informationen muntligt eller i ett senare mail efter en första 

kontakt via telefon. 

 

 
Kvalitet 

 

Inom samhällsvetenskaplig forskning används ofta begreppen reliabilitet och validitet för att 

undersöka samt beskriva studiers kvalitet. Användningen av dessa har dock kritiseras av flera 

forskare avseende kvalitativa studier eftersom begreppens ursprungliga betydelse syftade till 

att skildra en objektiv verkligheten. Kvale och Brinkmann (2009)  menar att kvalitet i 

kvalitativa studier kan studeras utifrån begreppen reliabilitet och validitet, men att förståelsen 

av dessa måste anpassas till den valda undersökningsstrategin. Författarna beskriver att 

intervjustudiers reliabilitet främst belyser hur de frågor som ställts har möjligtvis påverkat 

resultatet. Vidare menar de att forskarens generellt inte bör ställa ledande frågor men att detta 

ibland kan vara ett val för att försäkra sig om respondentens svar. Kvale och Brinkmann 

(2009) menar även att forskaren genom att vara allt för fokuserad på studiens reliabilitet kan 

förhindra kreativitet och variation i svaren. Vi är medvetna om att frågorna i intervjuguiden 

och de följdfrågor vi ställt till respondenterna har påverkat resultatet. Genom att utgå från en 

semistrukturerad intervjuguide avsåg vi att skapa utrymme för oss och respondenterna att 

utveckla intervjun efterhand. Vi menar att de frågor som ställts har lyft upp olika perspektiv 

och bidragit till att skapa djupare svar och förståelse vilket har bidragit till ett fylligare 

resultat. Begreppet validitet inom kvalitativ forskning menar Kvale och Brinkmann (2009) 

ska förstås genom hur giltigt resultatet är och om forskaren har undersökt det denne avsett att 

studera. Vidare menar de att kontroll avseende undersökningens validitet inte kan genomföras 

efter studien, istället bör forskaren kontinuerligt granska alla steg i forskningsprocessen. 

Författarna poängterar att forskaren bör beskriva sitt perspektiv på det undersökta samt vad 

denne har gjort för att minska subjektivitet och feltolkningar. Fortlöpande under studien har vi
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försökt att kritiskt granska genomförandet och de val vi gjort. Vidare avslutas metodkapitlet 

med ett avsnitt som syftar till att beskriva vår förförståelse. För att bidra till en högre kvalitet 

har vi som genomfört studien läst och analyserat resultatet individuellt och därefter 

tillsammans diskuterat de resultat vi sett. Under arbetets gång har vi även medvetet granskat 

våra egna och varandras tolkningar och analyser för att undvika subjektiva tolkningar och 

selektiv perception. 

 

 
Förförståelse 

 

Vår förförståelse har framförallt sin utgångspunkt i våra studier på universitetet, vår praktik 

och vår tidigare arbetslivserfarenhet. Detta innebär att vi har med oss viss teoretisk- och 

praktisk bakgrund in i studien. 

 
 

Vår förförståelse speglas i de frågor vi ställde under intervjuerna. Detta grundar sig i att vi 

under kursen organisationsförändring läste om hur företag utsätts för förändringspress både 

från inre och yttre faktorer. Detta har bidragit till att vi antar att alla företag utsätts för olika 

typer av press som de måste förhålla sig till. De faktorer som vi utgått från i intervjufrågorna 

är sådana som vi blivit bekanta med under vår utbildning. Vidare har vi följt debatten i media 

efter ekonomiska krisen 2008 vilket har bidragit till vårt intresse för hur företag förhåller sig 

till och bemöter förändrade förutsättningar.  Förutom kunskaper avseende faktorer som sätter 

press på förändring i företag har vi under vår utbildning framföralt tillägnat oss kunskaper om 

individer, grupper och organisationer. Vi menar därför att det studerade området är relativt 

nytt för oss och att vi gått in i undersökningen med liten förförståelse.
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Resultat 
 

Nedan presenteras resultatet av studiens datainsamling där upplägget följer vår 

problemställning. Resultatet består av två huvudsakliga delar där den första behandlar de 

påverkansfaktorer vilka respondenterna uttryckt att företagen måste förhålla sig till eller 

bemöta. Därefter följer den andra delen vilken presenterar hur respondenterna beskriver att 

företagen förhåller sig till eller bemöter dessa faktorer för att överleva på marknaden. 

Samtliga avsnitt i varje del presenteras i har valts ut genom att dessa skildrar de beskrivningar 

vilka respondenterna framhållit i undersökningen. 

 
 

Påverkansfaktorer 
 

Respondenterna har berättat att flertalet faktorer påverkar verksamheten och sätter press på 

företagen att anpassa sig eller förhålla sig på olika sätt. Dessa har vi valt att dela in i avsnitten 

efterfrågan, globalisering, intern ekonomi, lagar och avtal, human resources, arbetsmiljö samt 

kultur. 

 
 

Efterfrågan: 
 

Respondenterna förklarar att företagen måste förhålla sig till kundernas efterfrågan. 

Innebörden av efterfrågan beskrivs dels vara den volym kunden vill köpa vid ett tillfälle samt 

den typ av produkt som efterfrågas. En respondent förtydligar att flexibilitetsbehovet på 

företaget denne representerar påverkas av produktcykeln, hur länge en specifik produkt 

efterfrågas på marknaden innan kunderna kräver en uppdaterad version. Åtskilliga 

respondenter förklarar att förändringar i efterfrågan ställer förändrade krav på utrustning, 

arbetets organisering, bemanning och kompetens. En ytterligare faktor vilken beskrivs sätta 

press på företagen är konkurrenternas priser, produkter och utbud. Detta menar 

respondenterna ställer krav på företagen att skapa optimal effektivitet inom verksamheten 

samt utveckla nya förbättrade produkter som matchar marknadens behov. Flera respondenter 

lyfter i detta sammanhang att kundens önskan avseende en viss kvalité eller miljöklass på 

produkten påverkar verksamheten. Respondenterna menar att detta sätter press på utveckling 

av nya produkter/tjänster, produktionssätt, distributionssätt samt bidrar till förändrade krav på 

råmaterial och produkter. 

 
 

Respondenterna redogör för att den ständiga utvecklingen bidrar till investeringar och nya 

möjligheter, samtidigt betonas att detta medför förändrade krav på medarbetarnas kompetens.
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En informant beskriver att delar av verksamheten vilka säljer kunskap och tjänster 

underkastas högre krav att ständigt ligga framkant avseende det kunderna söker. 

Teknikutveckling är en ytterligare påverkansfaktor som flera informanter påpekar sätter press 

på såväl produkter, tjänster, teknik i verksamheten som distribution. 

 
 

Globalisering: 
 

Åtskilliga respondenter berättar att försäljningen och efterfrågan påverkas av den rådande 

ekonomin och en ökad globalisering. Globalisering beskrivs å ena sidan påverka företagets 

marknad genom att skapa stora möjligheter. Å andra sidan beskrivs detta även accelerera 

konkurrensen och påverka det ekonomiska resultatet. Flera respondenter som agerar på 

internationell marknad beskriver att valutapriser och kostnadsläge på råvaror har stor effekt på 

det ekonomiska resultatet. När den svenska kronan är stark och företaget säljer i en annan 

valuta beskriver respondenter att det faktiska ekonomiska resultatet minskar. De förklarar 

även att en svag krona höjer inköpspriset på råvaror. Vidare berättar de att detta kan leda till 

att det ekonomiska resultatet uteblir trots att efterfrågan är hög produktionen fungerar som 

den ska. Aktörer på den svenska marknaden beskriver att den lokala samhällsekonomin 

påverkar marknaden på så sätt att efterfrågan går ned. En ökad globalisering både vad gäller 

ekonomi och marknad beskrivs av flera informanter medföra en dominoeffekt när det 

exempelvis inträffar ekonomiska kriser i en region eller då någon bransch drabbas av låg 

efterfrågan då företagen är ömsesidigt beroende av varandra. Flertalet respondenter påpekar 

eller bekräftar att dagens marknadssvängningar upplevs gå snabbare. En respondent sa ”idag 

går allt mycket snabbare” medan en annan respondent uttrycker att ”… de här normala 

marknadscyklerna dom är ju inte så normala längre, de är svårförutsägbara”. Vidare 

förtydligar de att detta ställer högre krav på företagets effektivitet och därigenom flexibilitet 

för att skapa goda ekonomiska resultat. 

 
 

Intern ekonomi: 
 

Respondenterna beskriver att företagets ekonomi påverkar allt från antalet anställda till 

huruvida företaget kan satsa på investeringar och utveckling. Respondenterna förklarar vidare 

att företagets ekonomi är en avgörande faktor för flexibilitet och påverkar samtliga delar inom 

företaget. Vissa respondenter förklarar att den interna ekonomin sätter ramar för flexibilitet 

och menar att denna är avgörande för vilka möjligheter företagen har att arbeta med 

anpassning och förändring.



19  

Lagar och avtal: 
 

Majoriteten av respondenterna har påpekat att lagar och avtal ställer krav som företagen måste 

förhålla sig till, flera respondenter tillägger även att det finns en önskan att uppvisa bättre 

resultat än dessa. Flera informanter har påpekat att lagkrav samt föreskrifter inom 

miljöområdet leder till att företagen måste anpassa råvaror, produktion och logistik för att leva 

upp till dessa. Vissa respondenter förklarar att leverantörer och kunder sätter press på 

företagen att använda lämplig logistik. En del av detta beskrivs ha samband med lagstadgade 

miljökrav medan en annan del syftar till att vara tidsmässigt flexibla för att kunna få prisvärda 

lösningar. Detta beskrivs sätta press på anpassning av företagens bemanning. Arbetsrättlig 

lagstiftningen, kollektivavtal och andra föreskrifter som berör verksamheten är andra element 

vilka anses sätta press på företagen. En respondent beskriver att lagar och avtal kan förhindra 

optimala lösningar för företaget och exemplifierar att återanställningsskyddet ur 

arbetsgivarsynpunkt kan sätta stopp för nyrekryteringar och på så sätt hindra företaget att 

anställa rätt person på rätt plats. Flera respondenter påpekar att det även finns lagar och avtal 

vilka indirekt sätter press på företagen.  Respondenterna beskriver dessa som 

förhandlingsfrågor, där företagen upplevt starkt motstånd från fackförbund, exempelvis i 

användning av bemanningsföretag och flexibla arbetstider. 

 
 

Human Resources: 
 

Den förändrade demografin är en aspekt några respondenter framhåller ökar konkurrensen 

avseende att behålla eller rekrytera rätt medarbetare. Rätt medarbetare beskrivs innefatta 

matchande kompetens för tjänsten men beskrivs även omfatta att kandidaten har rätt 

inställning, värderingar, personlighet eller ålder. Vidare förklarar en informant att företaget 

måste förhålla sig till generationsskifte hos kunderna. Respondenten berättar att den specifika 

verksamheten kräver att medarbetarna kompletterar kundernas kunskap.  Detta ställer krav på 

företaget att kontinuerligt anpassa eller rekrytera medarbetare med kompetens i riktning med 

kundernas behov och efterfrågan. 

 
 

Respondenterna bekräftar att samhällets generationsväxling ofta speglas i 

personalsammansättningen. Flera respondenter menar att sammansättningen av personalen 

påverkar såväl arbetssättet som företagets kultur. Den yngre generationens medarbetare 

uppfattas av en respondent som flexibla och förändringsbenägna, dock upplever informanten 

att dessa även har ett mer nonchalant förhållningssätt till att passa tider och till närvaro. Enligt 

respondenten leder detta till medarbetarna kräver en typ av skolning då det saknas en stark
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positiv gruppkultur för dessa att följa. En annan informant berättar att yngre medarbetarna i 

dennes verksamhet har en förmåga att använda sig av gruppens kompetens på ett helt nytt sätt 

i jämförelse med en del äldre medarbetare. Denne menar att detta ger goda möjligheter att öka 

den interna flexibiliteten, men att det frambringar en press att överbrygga skilda perspektiv 

mellan medarbetare i olika åldersgrupper och skapa ett gemensamt arbetsätt som är optimalt 

för verksamheten. Några respondenter drar ett samband mellan äldre medarbetare och stark 

lojalitet. En respondent uttrycker att äldre medarbetare ofta har en stark personlig anknytning 

till sitt arbete, vilket denne menar kan försvåra förändring. En annan informant berättar att 

kraven på medarbetarnas kompetens förändrats parallellt med det ökade behovet av 

flexibilitet. Detta har medfört att företaget idag är i större behov av gruppens kompetens än 

den individuella kompetensen. Respondenten upplever att detta bemöts av ett starkare 

motstånd från den äldre generationen som tidigare fått arbeta som specialister inom ett 

specifikt område och i hög grad identifierar sig med sitt yrke. En annan respondent 

uppmärksammar att det existerar en trötthet i begreppet flexibilitet och förklarar att det är en 

motivationsfråga där fler börjar ifrågasätta vad detta innebär. 

 
 

Åtskilliga respondenter beskriver att de tillfrågade företagen väntar stora pensionsavgångar 

och generellt har en stigande medelålder bland medarbetarna. Flera respondenter uttrycker att 

företagen till följd av framtida pensionsavgångar löper stor risk att förlora en stor mängd 

kompetens och tyst kunskap. Några respondenter menar även att rekryteringsunderlaget för 

vissa befattningar minskar trots att företagen bedömer att det finns ett fortsatt behov. En 

informant förklarar att användningen av bemanningsföretag medfört att företagets medelålder 

ökat då nyanställningarna minskat. Detta beskrivs öka pressen att anställa yngre medarbetare 

när det uppstår ett rekryteringsbehov i verksamheten. Flera informanter uttrycker att 

verksamheten är beroende av ett visst antal medarbetare med specifik kompetens, vilket sätter 

gränser för hur företaget kan arbeta med flexibel bemanning. 

 
 

Arbetsmiljö: 
 

Flera respondenter beskriver att den tekniska utvecklingen leder till att arbetet i vissa delar av 

verksamheterna blir mer monotont och att det är något som företagen måste förhålla sig till. 

Flera respondenter berättar även att den psykiska arbetsmiljön har blivit sämre med bakgrund 

av företagens försök att skapa effektivitet och flexibilitet. Flera respondenter betonar att det 

inte är möjligt att förändra allt för ofta eftersom detta skapar negativa effekter både för 

verksamhetens effektivitet, arbetsgrupper och enskilda medarbetare. En respondent beskriver
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att konstant anpassning ofta leder till en känsla av trötthet och stress inom företaget. Flera 

informanter förklarar att organisatorisk flexibilitet förändrar både kraven i arbetet, 

arbetstempot, samt de sociala relationerna på arbetsplatsen. Vidare utvecklar några 

respondenter att detta sätter press på företaget att organisera arbetet på ett bra sätt för både 

individ och produktion. Avslutningsvis menar de att detta påverkar hur företagen genomför 

sina förändringar eftersom de vill minimera negativa bieffekter. Omtanken rörande 

medarbetarnas hälsa påverkar därigenom både ledningens val av anpassningar samtidigt som 

det inverkar på hur dessa genomförs. 

 
 

Kultur: 
 

Kulturen inom företagen och ute i samhället beskrivs vara en faktor som företagen måste 

förhålla sig till. Respondenterna beskriver att faktorer såsom samhällets syn på miljö, 

jämställdhet, justa arbetsvillkor och arbetslivet som stort påverkar hur företagen väljer att 

förhålla sig till dessa frågor. Respondenterna relaterar även olika interna faktorer såsom 

åldersgrupper, anställningstid, traditioner, ägarförhållanden och koncernövergripande 

värdegrunder till företagets kultur och i förlängningen till företagets förmåga att vara flexibel. 

Vissa respondenter representerar verksamheter som ingår i större koncerner, dessa förklarar 

att det finns en press på ett visst koncernövergripande förhållningssätt avseende företagens 

värdegrund och processer i verksamheten. 

 
 

Sammanfattning: 

Sammanfattningsvis existerar en stor variation av faktorer som påverkar företag på skilda sätt. 

Kunders efterfrågan är ett exempel på detta, då efterfrågan dels kan sätta press på företaget att 

balansera kvalité och prisklass för att på så sätt ha möjlighet att konkurrera, samtidigt som 

företaget vid minskad efterfrågan kan påverkas att utveckla nya tjänster eller produkter. 

Andra framträdande påverkansfaktorer är den rådande ekonomin och valutapriset. Dessa ger 

ofta reaktioner i företagets interna ekonomi som sedan avgör huruvida företagen kan anställa, 

investera och arbeta med utveckling. Lagar och avtal beskrivs även sätta viss press på 

företagen, exempelvis i frågor gällande miljökrav. Ytterligare faktorer vilka kan påverka hur 

väl företagen kan reagera och anpassa sig för förändring är personalen. Medarbetarna kan 

bidra eller begränsa både organisationskulturens förändringsbenägenhet och förbättringar i 

verksamheten, därför ligger det stor vikt vid att få in rätt medarbetare vilka kan spegla 

företagets kultur och bidra till personalsammansättningen.
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Bemötande, förhållningssätt och flexibilitetsstrategier 
 

Respondenterna har förklarat att företagen måste förhålla sig till varierande påverkansfaktorer 

för att fungera på dagens marknad. Nedan presenteras de förhållningssätt och strategier vilka 

respondenterna beskrivit att företagen arbetar med för att förhålla sig eller bemöta dessa. 

Strategierna presenteras i avsnitten flexibel bemanning, flexibla arbetssätt, anpassningsbar 

organisationsstruktur, organisationskultur som stödjer förändring, säkring av kompetens, 

strategiska relationer, utveckling och effektivisering. 

 
 

Flexibel bemanning: 
 

Några respondenter förklarar att företagen har lättare att förhålla sig bättre till förändrade 

förutsättningar genom att använda sig av bemanningsföretag. En respondent konstaterar att en 

variation i bemanningen är det enklaste tillvägagångssättet för den specifika verksamheten att 

vara flexibel och uttrycker ”… vi har fokuserat flexibilitet till där det är lättast att vara 

flexibel”. Vidare beskriver denne att företaget rent ekonomiskt tjänar på användning av inhyrd 

personal jämfört med tidigare år då de arbetat med en konstant överbemanning. Andra 

respondenter menar att deras verksamheter är beroende av en grundbemanning med tillsvidare 

och tidsbegränsade anställningar.  Dessa respondenter förklarar att beslutet har sin grund i 

långa upplärningstider (mellan sex månader och två år) respektive krav på erfarenhet. 

Användningen av bemanningsföretag i dessa verksamheter är därför inte ekonomiskt 

försvarbart. En informant förklarar att bemanningskostnaden i den representerade 

verksamheten motsvarar en mindre del av företagets utgifter och att ledningen därför valt att 

reglera förmåner och andra omkostnader under en tid istället för att säga upp medarbetare 

eftersom företaget då riskerar att mista värdefull kompetens. Några företag som inte beskrivs 

använda bemanningsföretag kontinuerligt tillägger att ledningen vid specifika omständigheter 

valt att köpa in tjänsten. Detta gäller exempelvis vid tillfällen då verksamheten behöver täcka 

upp för ordinarie personal eller vid expansion då framtidens personalbehov är oviss. 

 
 

För att användningen av bemanningsföretag ska ge gott resultat berättar respondenter att 

ledningen strategiskt valt att hyra in medarbetare där det är enkelt att introducera dessa. Flera 

informanter betonar vikten av att skapa en god relation och väl fungerande 

kommunikationskanaler med bemanningsföretagen och de inhyrdas konsultchefer. Vidare 

menar dessa att bemanningsföretaget på detta sätt ges möjlighet att leverera kompetent och 

inskolad personal när behovet uppstår. För att få god effekt genom användning av tjänsten
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framhåller flera respondenter vikten av att ordinarie och inhyrda medarbetare behandlas på 

samma sätt, samt att det finns goda inskolningsrutiner. 

 
 

Några respondenter förklarar att en viss överbemanning är en strategi för att vara i besittning 

av egna vikarier. Detta för att verksamheten inte ska stanna upp i saknad av en viss kompetens 

och för att säkerställa verksamhetens kapacitet. Av den anledningen väljer flera respondenter 

att inskola och anställa den nya medarbetaren själv. Några informanter beskriver att en 

bakgrund till beslutet att anställa egna vikarier är att dessa med stor sannolikhet kan användas 

när behov finns längre fram. En respondent förtydligar att risken med att tillsätta vikariat med 

inhyrd personal är att dessa efteravtalad period kan hyras ut till andra företag, vilket innebär 

att en ny medarbetare behöver skolas in. Vidare beskriver dessa respondenter att målet med 

denna typ av anställning är att personen i fråga ska kunna tillberedas en tillsvidaretjänst så 

småningom. 

 
 

En informant förklarar att inhyrd personal är en faktor som underlättar bemötandet av 

företagets höga personalomsättning. Detta beskrivs underlätta framtida rekryteringar då 

inhyrda medarbetare kan erbjudas tillsvidareanställning. Företaget beskrivs genom detta få 

möjlighet att lära känna personerna i fråga innan de anställs. De nyanställda har dessutom fått 

möjlighet att skaffa sig erfarenhet av branschen och inskolats i verksamheten. 

 
 

En strategi för att behålla unga i verksamheten menar några respondenter är att vid 

uppsägningar och varsel arbeta med avtalspensioneringar som alternativ till den traditionella 

LAS listan. Enligt en informant medför strategin att de yngre medarbetarna som generellt 

bedöms mer flexibla stannar i verksamheten, samtidigt blir de medarbetare som får möjlighet 

till avtalspension oftast nöjda. 

 
 

En respondent förklarar att ledningen i företaget vid lågkonjunktur valt att sänka arbetstiden 

för tillsvidareanställda medarbetare i en del av verksamheten. Under denna tid fick 

medarbetarna arbeta 80 procent av ordinarie arbetstid, samtidigt som de fick 90 procent av 

ordinarie lön. Metoden var ekonomiskt kostsam, men beskrivs trots detta medfört ett 

långsiktigt gott resultat eftersom företaget kunde undgå varsel och nedläggning. Den del av 

verksamheten som berördes beskrivs av respondenten omfatta medarbetare med 

nyckelkompetens och var därför strategiskt viktig att behålla intakt. Informanten klargör dock
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att företaget endast använt sig av metoden vid kraftig lågkonjunktur, under en kortare period 

och på en mindre del av verksamheten. 

 
 

Flexibla arbetssätt: 
 

Majoriteten av informanterna berättar att företagen arbetar med flexibel arbetstid genom olika 

typer av schemaläggning respektive skiftgång för att kunna vara flexibla och bemöta krav i 

verksamheten. En av informanterna exemplifierar att verksamheten där denne arbetar har en 

detaljerad statistik över kundbehovet. Vidare beskriver informanten att verksamheten utifrån 

detta underlag planerar bemanningen så att företaget kan möta upp behovet på ett lämpligt 

sätt. En annan respondent förklarar att företaget arbetar med förskjuten arbetstid för att vara 

flexibla att bemöta leverantörer och externa kunders krav. 

 
 

Flera av respondenterna berättar att verksamheten omfattar arbetsrotation i olika former och 

utsträckning. Dessa menar att det är ett strategiskt val för att dels minska sårbarheten i 

verksamheten vid frånvaro, samtidigt som det är en insats som anses främja arbetsmiljön 

helhetssynen i verksamheten. Några informanter påpekar att arbetsrotation lett till minskad 

sjukfrånvaro och rehabilitering vilket bidragit till bättre ekonomi. Vidare förklarar dessa att 

arbetsrotation minskat monotona rörelser och att medarbetarna med olika typer av uppgifter 

fått möjlighet att röra sig på olika sätt. Informanterna framhåller att det inte är möjligt att 

använda arbetsrotation på alla avdelningar eftersom det i vissa fall saknas befogad kompetens. 

En respondent exemplifierar även att företaget vid tillfällen kan bli tvungna att varsla om 

uppsägning på en avdelning samtidigt som det sker rekryteringar till andra delar av 

verksamheten. Arbetsrotation beskrivs bidra till verksamhetens flexibilitet och 

anpassningsförmåga genom att bidra till medarbetarna kan vikariera för varandra samtidigt 

som detta skapar större möjligheter att omorganisera för att anpassa gentemot givna 

förutsättningar. 

 
 

Anpassningsbar organisationsstruktur: 
 

Respondenterna beskriver att företagen ändrar organisationsstrukturen för att skapa effektivitet 

och flexibilitet. Genom att slå samman två delar av verksamheten beskriver en respondent att 

företaget har lyft in fler arbetsuppgifter istället för att anpassa arbetsgruppen till minskande 

arbetsuppgifter. Vidare berättar respondenten att företaget förändrat organisationens struktur 

för att på ett tydligare sätt placera kunden och dennes krav i centrum. På detta sätt menar 

respondenten att det skapas större möjligheter för företaget att vara
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lyhörda och snabbt anpassa processer för att möta kundens krav. En annan informant berättar 

att verksamheten genom att skapa mindre team och mer närvarande ledare ville skapa 

effektiva team som kan möta upp kundernas behov. 

 
 

Några respondenter beskriver att direkta verkningar av minskad efterfrågan kan reduceras 

samt att verksamheten lättare kan anpassas om företaget levererar både produkter och 

eftermarknadstjänster alternativt om en större del av hela kedjan omfattas av verksamheten. I 

det första fallet menar informanten att företaget antingen säljer produkter eller säljer service 

avseende dessa till sina kunder. Informanten förklarar att verksamheterna kompletterar 

varandra vilket medför att resultatet för någon av verksamheterna ofta är goda och kan 

kompensera för de enheter som fått sämre resultat. Vidare beskrivs inverkan på företaget som 

helhet därför minska. Vad gäller det andra fallet beskriver respondenter att outsourcing av 

arbetsuppgifter har lett till en viss stelhet i dagens verksamheter. En respondent exemplifierar 

att företagen inte har samma möjligheter att omfördela resurser inom organisationen genom 

exempelvis omorganisering och förflyttning. En annan respondent beskriver att medarbetarna 

i verksamheten som den är organiserad idag endast kan prioritera och omorganisera bland 

egna arbetsuppgifterna. Genom detta menar denne att det ställs krav på medarbetarna att 

individuellt skapa utrymme för det som är nödvändigt i högkonjunktur och ta tag i ej 

prioriterade arbetsuppgifter då det finns utrymme i verksamheten. Vad gäller företagens 

förmåga att agera snabbt, lyfter några respondenter att både företagets storlek och den fysiska 

arbetsmiljön påverkar. Respondenterna berättar att korta beslutsvägar både fysiskt och 

organisatoriskt underlättar när medarbetarna behöver rådgöra med varandra. En respondent 

framhåller med bakgrund av detta att mindre företag har lättare att göra snabba justeringar. 

 
 

En anpassningsbar organisationsstruktur beskrivs underlätta då skilda delar av verksamheten 

utsätts för olika kapacitetsbehov. Genom att ha möjlighet att omorganisera underlättas 

flexibilitetsförmågan och det skapas bättre förutsättningar att möta de krav som ställs på 

verksamheten. En respondent uttryckte ”… om vi vill vara framgångsrika eller i vårt fall 

överleva så är det ju så att vi behöver anpassa oss till omvärlden”. 

 
 

Organisationskultur som stödjer förändring: 
 

En respondent förklarar att företaget under en lång tid arbetat med att vara mycket öppna mot 

sina medarbetare och behandla dem med stor omsorg. Detta menar denne har resulterat i att 

de idag har en stark gemenskap och synnerligen lojala medarbetar som ställer upp för
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företaget. Vidare beskrivs detta bidra till en kultur där samtliga medarbetare hjälps åt för att 

verksamheten ska fungera felfritt vilket beskriv vara viktigt då kapacitetsbehovet i 

verksamheten förändras. Lojala medarbetar kan då både bidra till att skapa ekonomiska 

marginaler som verksamheten kan nyttja då verksamheten skapar sämre resultat samt bidra till 

att verksamheten fungerar effektivt och felfritt när det behovet finns. En annan informant 

beskriver att företaget vid rekrytering söker nya medarbetare med den inställningen och 

värderingar som företaget önskar hos sina medarbetare. Informanten menar att detta är viktigt 

då det är svårt att förändra medarbetares synsätt och attityd. Flera berättar att företagen väljer 

att arbeta med utbildningar som syftar till att förändra kulturen inom företaget samt öka 

förståelsen för verksamhetens mål, affärer och kunder. Vidare beskrivs företagen arbeta med 

tydlig kommunikation och goda möjligheter för medarbetare att vara delaktiga och påverka 

förändringar. Detta menar respondenterna syftar till att skapa en positiv inställning och attityd 

hos medarbetarna, för att underlätta och förbättra bemötandet av kravet på ständig utveckling 

och anpassningsbarhet. En respondent förklarar ”… jag kan ju bara hålla med om att 

användandet av diverse olika ord men just flexibilitet, det kan bli en trötthet i det. Hur fan 

jäkla flexibel ska man behöva vara då? Vad ska man acceptera? och därför så tycker jag att 

det som blir viktigt är ju det att man kan vara med och påverka inte att det hela tiden ska 

kastas i ansiktet att du måste vara flexibel… ”. 

 

 
En respondent hävdar att begreppet förändring på arbetsplatsen ofta får en negativ klang 

genom att skapa oro hos medarbetarna. Därför väljer företaget att arbeta med begreppet 

förbättringar och implementera dessa genom små steg dagligen. Respondenten berättar att 

denne upplever att både motstånd och oro minskar genom att tala om förbättringar, då 

begreppet ofta upplevs resultera i något positivt för både företag och medarbetare. 

För att utveckla förändringsarbetet och öka delaktigheten förklarar en informant att företaget 

arbetar med tvärgrupper. Denne berättar att de samlar en representant från varje arbetslag som 

blir involverad i utvecklingsprocessen. Därefter får varje medlem i gruppen förmedla 

informationen vidare till sitt arbetslag. En annan respondent hävdar att det är en fördel vid 

flexibilitetsarbete att arbeta i en mindre verksamhet, då det kan vara enklare att förankra 

motiven bakom förändring och hur denna ska genomföras. 

 
 

Några respondenter beskriver att företagen arbetar med att utveckla utförandet av chefskap 

och ledarskap. Genom att arbeta med ledarutveckling menar en respondenten att företaget
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bidrar till att förbättra den interna kommunikationen och skapar goda förebilder, som kan leda 

och bidra till ett förbättrat utvecklingsarbete. Värdet av detta belyser en respondent genom att 

exemplifiera att om cheferna inte vill arbeta med anpassning och utveckling kommer inte 

medarbetarna att ha en positiv inställning till det heller.  Med kombinationen god 

kommunikation och möjligheter att uttrycka sin åsikt menar respondenten att företaget kan 

inkludera medarbetarna i förändringsprocessen. Detta upplever respondenten ökar 

delaktigheten och bidrar till att sänka motståndet till förändring. En informant förklarar att 

medarbetarnas attityd bör vara att allt går att förbättra för att understödja en kultur och ett 

klimat som uppmuntrar kontinuerlig utveckling. En annan del som respondenten lyfter i detta 

sammanhang är vikten av att medarbetarna kommunicerar med varandra. Därigenom menar 

respondenten att det kan uppstå synergieffekter som skapar framgång både för företaget, för 

enskilda medarbetare och för kunder. 

 
 

För att kunna bemöta kraven på ständig utveckling poängterar flera respondenter vikten av att 

alla medarbetarna förstår vilka mål verksamheten har avseende produkter, arbetssätt och 

ansvar gentemot omgivningen. En informant förtydligar att detta i kombination med ett 

undersökande förhållningssätt där medarbetarna analyserar varför ett specifikt resultat 

uppstår, bidrar till att dessa lättare kan avgöra om något bör justeras samt vad som bör justeras 

och hur. Respondenterna uppmärksammar att målet med detta är att medarbetarna istället för 

att reagera direkt på en avvikelse ska undersöka bakomliggande orsaker för att förhindra att 

avvikelser uppstår igen. En respondent förtydligar att syftet är att inte behandla sym ptomen 

utan att förstå vad som ligger bakom. 

 
 

Genom att skapa möjligheter för medarbetare att vara delaktiga, förbättra ledarskapet och 

utveckla en understödjande kultur menar respondenterna att företagen underlättar anpassning 

och utveckling i verksamheterna. Vidare beskrivs medarbetarnas förståelse för verksamheten 

kunna bidra till att rätt prioriteringar utförs vilket leder till ett bättre resultat och där resurser 

används på rätt sätt. En respondent förtydligar ” … för mig handlar det om förmågan att 

överleva i den miljö man är i. Och då måste man ju försöka förstå vad är viktigt och vad är 

mindre viktigt.” 

 
 

Säkring av kompetens: 
 

För att bemöta den höga medelåldern beskriver några respondenter att företagen fokuserar på 

att rekrytera in yngre medarbetare. En annan respondent förklarar att det representerade
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företaget arbetar aktivt för att kartlägga pensioneringar och kompetensbehov. Informanten 

berättar att företaget genom enskilda samtal, intervjuer eller befattningsträffar avser att samla 

in och dokumenterat tyst kunskap för att på så sätt säkra viktig kompetens inom företaget. 

Andra respondenter beskriver att företagen sammanför yngre med äldre medarbetare för att på 

så sätt skapa möjligheter att överföra kompetens. En respondent berättar att verksamheten har 

som strategi att arbeta för att underlätta deltidspensionering eftersom det då är möjligt att 

behålla viktig kompetens tills en ny medarbetare är inskolad. Genom att säkra kompetens 

menar respondenterna att verksamheten minskar sin sårbarhet och effekten på verksamhetens 

kapacitet då enskilda medarbetare lämnar företaget av olika anledningar. 

 
 

Strategiska relationer: 
 

Åtskilliga respondenter förklarar att företagen arbetar med att skapa goda relationer med 

skolor, bemanningsföretag och andra organisationer för att marknadsföra företaget. 

Respondenterna beskriver att verksamheterna ingår i olika projekt och samarbeten, tar emot 

studiebesök från skolor samt tar in praktikanter och erbjuder examensarbeten från universitet, 

i vissa fall erbjuds även traineeprogram. En del respondenter poängterar att goda arbetsvillkor 

och omtanke om sina medarbetare bidrar till att marknadsföra företagen. Detta beskrivs bidra 

till nöjda medarbetare samtidigt understödjer detta en god social legitimitet, vilket stärker 

företagets varumärke utåt. En informant poängterar att ett gott varumärke leder till ett bredare 

rekryteringsunderlag och skapar bättre förutsättningar för företaget att finna rätt kompetens. 

Flera informanter beskriver att företaget har kontakt med kunder genom olika 

kommunikationskanaler för att kunna undersöka kommande behov och vara lyhörda för dessa 

krav. En respondent berättar om kundrelationen ” ... vi lyssnar ju på våra eftermarknadsbolag, 

de som är runt omkring i världen. Och då säger ju dom vad kundbehoven är. Och då kör ju 

utvecklings och konstruktionsavdelningen igång och ser om det kan uppfylla kundens behov”. 

En annan informant beskriver både kundrelationen och strategisk granskning av branschen 

”… så har man ju en hygglig koll på andra verksamheter, vilka som investerar och vilka som 

gör förändringar och sådär. Sedan är det ju dialogen med kunderna, att ha en tät och nära 

dialog där…” Vidare berättar en respondent att dennes företag genom att upprätthålla god 

kommunikation med underleverantörer försöker att skapa god relation och minimera 

verkningar för dessa för att säkerställa framtida leveranser och verksamhetens funktion på 

sikt. En informant berättar att företaget kräver hög flexibilitet då produktionen tydligt 

anpassas till efterfrågan. Detta medför att företaget även ställer krav på underleverantörer att
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vara flexibla. Vidare förklarar några respondenter att kundklagomål är en bra utgångspunkt 

för förbättringar av produkter och tjänster. 

 
 

Strategiska relationer beskrivs skapa goda förutsättningar för företagen att ligga i framkant 

avseende kundernas krav och önskemål. Vidare kan detta bidra till bredare 

rekryteringsunderlag och goda relationer med leverantörer. 

 
 

Utveckling: 
 

Åtskilliga informanter lyfter att produkt- eller tjänsteutveckling arbetas med både i proaktivt 

och reaktivt syfte. En del respondenter beskriver att företagen försöker skapa flexibilitet 

genom att erbjuda flera produkter och på så sätt undvika det en respondent kallade att ”… ha 

alla ägg i samma korg...” På det sättet förtydligar en respondent att företaget blir mindre 

påverkat av minskad efterfrågan av en specifik produkt.  Några respondenter förklarar att 

företagen försöker vidga marknaden på olika sätt för att öka efterfrågan och för att minska 

kraftiga dalar i efterfrågan. Respondenterna berättar att exempel på detta är lansering av 

produkter i länder där dessa inte sålts tidigare eller att analysera om det finns fler 

produktanvändningsområden för att bredda marknaden. För att underlätta bemötandet av yttre 

krav tydliggör en informant att ledningen involverar medarbetare som arbetar i verksamheten 

i utvecklingsarbetet. Vidare menar denne att dessa besitter unik kunskap som både kan 

underlätta och förbättra tjänster, produkter och arbetssätt. 

 
 

En informant beskriver att utveckling och förbättring av tjänster och produkter sker på olika 

sätt i verksamheten. De avdelningar som har relativt låg utvecklingstakt agerar proaktivt 

medan avdelningar med högt utvecklingstempo får arbeta reaktivt. Produktutveckling 

beskrivs av en respondent börja med att företaget går igenom den egna verksamheten för att 

utreda vad som är möjligt att producera, därefter analyseras eventuell marknad. Flera 

informanter berättar att företagen samlar in förslag på förbättringar och nya tjänster/produkter, 

därefter undersöker de om den nuvarande verksamheten har förmåga att leverera dessa. 

Nya produkter eller tjänster, nya produktionssätt eller sätt att distribuera tjänster är exempel 

på sådana faktorer som ligger till grund för tekniska investeringar. De möjligheter som ny 

teknik innebär beskrivs påverka medarbetarnas individuella kompetens, gruppens kompetens 

samt arbetets utformning och organisering. Flera informanter betonar att företagen genom att 

vara flexibel i ett avseende skapar reaktioner som leder till ytterligare flexibilitetsbehov. För 

att kontinuerligt kunna matcha medarbetarnas kompetens med behovet i verksamheten och i
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förhållande till de givna förutsättningarna berättar en respondent att företaget arbetar med två 

parallella utvecklingsspår. Dels en typ av utveckling som diskuteras regelbundet vid 

medarbetarsamtal, samt en utveckling som diskuteras med grundval av nya investeringar eller 

omorganisationer. 

 
 

Utveckling avser både anpassning av marknad, produkter, tjänster, produktionssätt, teknik, 

organisering och medarbetarnas kompetens. Genom att arbeta med utveckling anpassas 

verksamheten efter viktiga faktorer för att kunna agera på marknaden. 

 
 

Effektivisering: 
 

Flera informanter lyfter premissen att kundernas krav påverkar valet av både råvaror och 

logistik. De menar att företagen måste skapa balans mellan kvalité och miljöklass i 

förhållande till produktens pris, eftersom en högre kvalité eller miljöklass ofta får till följd att 

priset att tillverka produkten och produktens pris för kund blir högre. Av den anledningen 

beskriver flera respondenter att balansgång mellan miljöprofil eller kvalité i relation till 

produktens pris är problematiskt och det är viktigt att företagen arbetar med att skapa en 

effektiv verksamhet för att kunna erbjuda prisvärda lösningar och skapa goda resultat. 

Majoriteten av respondenterna återger att det ständigt pågår arbete med att förbättra och 

effektivisera verksamheten. Respondenterna berättar om två typer av resurser för att dämpa 

direkt verkan av exempelvis konjunktursvängningar. Några respondenter poängterar vikten av 

att företagen är effektiva i högkonjunktur för att kunna skapa goda marginaler. Därigenom 

menar de att företaget kan erhålla ekonomiska resurser som kan utnyttjas för att dämpa 

effekten av lågkonjunktur. En respondent berättar att företaget denne representerar försöker 

arbeta upp lager i form av produkter under lågkonjunktur för att kunna leverera till kundernas 

krav och efterfrågan vid högkonjunktur. Företaget använder nyttjar inte bemanningstjänst 

kontinuerligt och på frågan hur företaget hanterar svängningar i konjunkturen berättar 

respondenten ” … det vi försöker göra är ju att påverka våra leverantörer. Försöka få dem att 

sänka priserna, påverka leverantörspriser. Och sedan är det effektivisering.” Även andra 

respondenter uttrycker att strategier för att skapa ekonomiska marginaler är att sänka sina 

inköpspriser på råvaror och logistik samt att öka effektiviteten. 

 
 

Sammanfattningsvis menar respondenterna att företagen genom att vara effektiva och ha olika 

typer av lager minskar den direkta verkan av snabba förändringar på verksamhetens 

förutsättningar. Utöver de faktorer som tagits upp i detta specifika avsnitt relaterat till
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effektivitet har flera av de andra strategierna avseende bemötande eller förhållningssätt 

koppling till just förmågan att vara effektiv och förmågan att skapa ekonomiska marginaler. 

Detta beskrivs av flera respondenter minska det direkta flexibilitetsbehovet eftersom 

verksamheten då har möjlighet att utnyttja de ekonomiska resurserna som lagrats under en 

period och på så sätt kan undvika tillfälliga anpassningar som ofta beskrivs följas av negativa 

effekter. 

 
 

Sammanfattning: 
 

Varje företag har olika förutsättningar för att bemöta eller förhålla sig till förändrade 

förutsättningar. Varje insats ger varierade effekter i företagen beroende på verksamhet, 

bransch och den kontext företaget befinner sig i. Beslutet att förhålla sig på ett visst sätt eller 

anta en viss strategi för att bemöta föränderliga påverkansfaktorer är därför företagsspecifikt. 

Ett exempel som visar på detta är nyttjandet av bemanningsföretag. I vissa företag fungera 

tjänsten som en utomordentlig resurs, vilken företaget kan justera efter behov samtidigt som 

de breddar sitt rekryteringsunderlag. Däremot kan tjänsten i ett annat företag inte vara en 

möjlighet på grund av kollektivavtal eller att det inte är ekonomiskt försvarbart. En annan 

strategi för att bemöta påverkansfaktorerna är att anpassa verksamheten för att vara mer rustad 

till förändrade förutsättningar. Denna strategi kan exempelvis röra frågor såsom 

arbetsrotation, organisationskulturen och effektivitet. 
 

 
 

För att skapa förmåga att förhålla sig till de förändrade förutsättningarna och överleva på 

marknaden krävs rätt kompetens i företaget. Detta ökar vikten av att arbeta med att behålla 

och säkra kompetensen samt skapa startegiska relationer med leverantörer, kunder och 

utbildningsväsendet. En anpassningsbar organisationsstruktur är ett sätt att öka företagets 

flexibilitet och enklare bemöta påverkan utifrån. Detta kan exempelvis betyda att företaget 

styr över fler delar i produktionsledet vilka de kan justera beroende på hur marknad och 

efterfrågan ser ut. Vidare kan företagen erbjuda flera olika tjänster/produkter och på så sätt 

minska påverkan av minskad efterfrågan avseende en viss produkt. Ett annat alternativt att 

företagen minskar sitt flexibilitetsbehov genom att kontinuerligt sträva efter effektivitet och 

skapande av ekonomiska lager för att kunna nyttja dessa då det behovet uppstår.
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Diskussion och analys 
 

I följande kapitel analyseras och diskuteras det empiriska materialet i förhållande till tidigare 

forskning. Första avsnittet avser att belysa påverkansfaktorer och förhållningssätt. Därefter 

presenteras en modell utifrån studiens resultat. Avslutningsvis följer avsnitt med 

metoddiskussion och slutsatser. 

 
 

Påverkan och förhållningssätt 
 

Påverkan 
 

Respondenterna har redogjort för flera varierande faktorer som företagen måste förhålla sig 

till efterfrågan, globalisering, internekonomi, lagar och avtal, human resources, arbetsmiljö 

och kultur. Faktorerna har framställts påverka på olika sätt samt i olika utsträckning beroende 

på vilken typ av verksamhet företagen bedriver. Ett exempel på detta är efterfrågan vilket i 

vissa verksamheter framförallt avser volymen av tjänster/produkter medan den i andra 

verksamheter relateras till produktcykler, nya tjänster/produkter eller val av råmaterial. 

Faktorernas skilda sätt att påverka verksamheten medför att företagens val av strategier för att 

bemöta eller förhålla sig till dessa varierar. Detta speglar Leeuw och Volberdas påstående att 

innebörden av flexibilitet i företag är relaterat både till företagets kontext och typ av 

verksamhet. Respondenterna har i likhet med Volberda framhållit att företagens förmåga att 

vara flexibla och anpassa sig gentemot påverkansfaktorer är en avgörande faktor för att kunna 

fungera på marknaden. Faktorernas starka anknytning till verksamheternas kontext anser vi 

skulle kunna vara en av anledningarna till att de vetenskapliga resonemangen är 

mångfacetterade. Eriksson hävdar att begreppet flexibilitet förändrats över tid medan Gerwin 

och Grönlund framhåller att fenomenet är flerdimensionellt. Vi menar att båda dessa 

resonemang skulle kunna vara riktiga samtidigt som detta i relation till påverkansfaktorernas 

kontextuella anknytning försvårar en definitiv definition som håller över tid. 

 
 

Förhållningssätt 
 

Både empirsikt och vetenskapligt skildras flexibilitetsbehov och flexibilitet innefatta samband 

med många faktorer och detta bidrar till att försvåra utformningen av ett optimalt sätt som 

företagen kan arbeta efter. Detta har även poängterats av Nijssen och Paauwe, vilka 

understryker att företagen bör använda varierade metoder. Vi menar att detta också kan vara 

en anledning till att Gerwin finner det svårt att utvärdera företagens förmåga att vara flexibla 

eller förhålla sig till varierade förutsättningar. Då många faktorer är kontextberoende menar vi
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att det är svårt att tydligt avgränsa vad utvärderingen ska omfatta. Vidare skulle anledningen 

till att Golden och Powell funnit det möjligt att mäta flexibilitet kunna relateras till att 

indikatorerna effektivitet, reaktionsförmåga, mångsidighet och robusthet är vida i sin 

definition och kräver att användaren anknyter dem till den specifika verksamheten. 

Respondenterna har berättat om en variation av förhållningssätt och strategier och i likhet med 

Dunford et al. omfattar dessa både förhållningssätt gentemot specifika krav samtidigt som de 

relaterar till innovation och utveckling. Både i det empiriska materialet och i de vetenskapliga 

resonemangen saknas tydliga gränser och ofta omfattar eller relaterar flera strategier till 

varandra. Även respondenterna har uppmärksammat detta och beskriver att anpassning av 

något slag ofta ger effekter som skapar behov att vara flexibel i andra bemärkelser. Utifrån det 

empiriska materialet kan vi se att företagens strategier flexibel bemanning, flexibla arbetssätt, 

anpassningsbar organisationsstruktur, understödjande organisationskultur, säkring av 

kompetens, strategiska relationer, utveckling och effektivisering på flera sätt speglar de 

teoretiska resonemang som skildras i den vetenskapliga genomgången. Både perspektiven på 

flexibilitet i olika bemärkelser (Dunford et al., Eriksson, Gerwin, Grönlund, Leeuw och 

Volberda samt Volberda) och teorierna avseende dynamisk kapacitet (Nijssen och Paauwe, 

Teece et al. samt Wu et al.) skymtas på olika sätt i respondenternas beskrivning. 

 
 

I den vetenskapliga litteraturen som vi studerat saknas dock dimensionen effektivitet som ett 

förhållningssätt. Många respondenter har betonat vikten av att vara effektiva för att skapa 

marginaler. Flera har förklarat att det direkta flexibilitetsbehovet minskar genom att 

verksamheten besitter ekonomiska resurser att utnyttja undertiden företaget analyserar hur de 

ska förhålla sig till förändrade förutsättningar. Respondenterna har berättat att ett strategiskt 

förhållningsätt såväl kan vara aktiva insatser som att ”sitta lugnt i båten”. Vi ser vissa likheter 

med Gerwins beskrivning av banking vilken relaterar till lagerhållning av resurser i 

verksamheten. Vi har dock fått uppfattningen att respondenterna framförallt framhåller de 

ekonomiska resurserna medan Gerwin lyfter resurser såsom tid och produkter.  Vidare menar 

vi att bakgrunden till att försöka minska flexibilitetsbehovet skulle kunna grunda sig i 

motsättningen mellan organisation och flexibilitet vilket Volberda samt Sharma, Sushil och 

Jain framhållit. Detta skulle kunna betyda att företag inte kan förhålla sig flexibla gentemot 

samtliga faktorer som påverkar dem utan strategiskt måste analysera och undersöka vilka 

möjligheter den specifika verksamheten har och utifrån detta avgöra vilka faktorer som bör 

bemötas. Utifrån dessa tankegångar menar vi att Sharma, Sushil och Jains teori att företagens 

strategiska ledning är avgörande för organisationens resultat bekräftas.
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Modell 
 

Utifrån vår analys av studiens resultat och teoretiska resonemang har vi skapat en modell (se 

modell 1) som skildrar vår bild av företagens överlevnadsförmåga på marknaden. Vi menar 

att omvärlden och interna förhållanden dels påverkar varandra samt vilka förhållningssätt som 

är passande för den specifika verksamheten. Vi ser vissa likheter i vår modell med Leeuw och 

Volberdas teori om att flexibilitet är ett resultat av organisationens relation till kontexten. 

Modellen nedan belyser att företagets förmåga att förhålla sig till förändrade förutsättningar 

kan hänföras till de interna förutsättningarna samt omvärldsfaktorer. 
 
 
 
 

 

Omvärldsfaktorer 
 
 
 
 

 
Interna 

förutsättningar 

Direkta / Indirekta 

Reaktiva / Proaktiva 

Interna / Externa 

Materiella/immateriella 

 

 
 

 

Företagets förmåga att 

överleva med varierade 

förutsättningar.

 

 
 

Modell 1. Överlevnadsförmåga 
 
 
 

Indirekta och proaktiva respektive direkta och reaktiva strategier: 
 

I datamaterialet och den vetenskapliga genomgången kan vi se att det finns direkta strategier 

som syftar till att ge förändring omedelbart, medan andra indirekta strategier, syftar till att 

underlätta att förhålla sig till förändrade förutsättningar i framtiden. Vi relaterar 

multikompetent personal, skapande av en organisationskultur som underlättar lärande och 

förändring samt effektivitet till sådana indirekta strategier. Vi ser att det finns ett samband 

mellan indirekta och proaktiva strategier. Arbete med kultur, effektivitet och multikompetenta 

medarbetare kan hänföras till både proaktiva och indirekta strategier. Vidare menar vi att det 

är viktigt att poängtera att vissa strategier är insatser på eget initiativ medan andra är en 

handling för att bemöta specifika förutsättningar, vilka antas kommer att förändras. 

Ytterligare samband vilket vi uppmärksammat är relationen mellan direkta och reaktiva 

strategier. Användning av bemanningsföretag, varsel och rekrytering är ett exempel på detta 

då insatserna relativt snabbt ger effekt i verksamheten och ofta beskrivs ha sin grund i 

förändrade förutsättningar. Vår syn på relationen mellan indirekta och proaktiva samt direkta
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och reaktiva strategier liknar det resonemang Dunford et al. för avseende företagens 

flexibilitetsintension. Vår tolkning är dock att denna generalisering förenklar de komplexa 

samband som egentligen existerar. Vi menar till exempel att reaktiva insatser kan ge proaktiva 

effekter. Användning av bemanningstjänst som reaktion på ett varierat behov av bemanning 

kan ses som en reaktiv insats, men kan även bidra till att underlätta framtida nyrekryteringar 

och i denna bemärkelse bli proaktiv. 

 
 

Interna och externa strategier: 
 

Syftet med de strategier som respondenterna beskrivit avser antingen att påverka internt i 

verksamheten eller externa förhållanden. Detta uppmärksammas även av Dunford et al. som 

menar att en dimension av flexibilitet, focus, syftar på huruvida flexibiliteten påverkar interna 

eller externa förhållanden. Avsikten med de flesta strategier som respondenterna beskrivit 

avser anpassning av interna förhållanden. Med bakgrund i Leeuw och Volberdas resonemang 

avseende flexibilitet utifrån system theory of control, anser vi att valet av flexibilitetsstrategier 

tyder på att företagen oftast betraktar sina verksamheter som kontrollerade system vilka måste 

anpassas i relation till yttre krav. Genom att betrakta sin verksamhet som kontrollerad menar 

vi att potentialen att fritt och innovativt utvecklas med utgångspunkt från interna möjligheter 

begränsas. Vissa beskrivna strategier såsom skapandet av strategiska relationer och vidgande 

av marknaden kan dock relateras till det självständiga systemet och intensioner att påverka 

omgivningen. Vi vill poängtera att oavsett huruvida företaget ser sin verksamhet som 

kontrollerad eller självständig existerar faktorer vilka företaget är tvingade att förhålla sig till 

exempelvis lagstiftning. Detta har även uppmärksammats av Nijssen och Paauwe, vilka menar 

att det både finns faktorer som är tvingande och faktorer som är normativa, men framhåller att 

båda har inverkan i valet av strategi för att förhålla sig till förändrade förutsättningar. 

 
 

Materiella och immateriella strategier: 
 

Oavsett vilken strategi företaget väljer att använda påverkas de materiella eller immateriella 

resurserna. Detta ligger i linje med Nijssen och Paauwes teori att företag genom att justera 

dessa tillgångar försöker skapa dynamisk kapacitet för att överleva i en dynamisk omvärld. 

Respondenterna har framhållit att materiella och immateriella förändringar har ett nära 

samband, vilket leder till att en justering i ett element ofta har inverkan på det andra. Tekniska 

investeringar beskrivs exempelvis ofta medföra nya krav på medarbetarna, däremot beskrivs 

förändringar i organisationskulturen inte ha samma effekt på de materiella tingen.
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Val av strategi och dess effekter: 
 

Avseende valet av förhållningssätt har Ketokivi uppmärksammat att interna faktorer, 

teknologi och affärsstrategi begränsar eller möjliggör olika förhållningssätt. Detta skulle 

kunna förklara varför vissa företag når framgång genom strategier som inte fungerar i 

verksamheter med andra förutsättningar.  Ett exempel på detta är bemanningsföretag vilket 

vissa respondenter hävdar är en nödvändighet, medan andra förklarar att det inte är en 

möjlighet i den specifika verksamheten. Utifrån vårt datamaterial menar vi att beslutet av att 

använda en specifik strategi inte enbart relaterar till huruvida det är möjligt eller ej. Det är 

även en strategisk avvägning mellan effekter, kostnader och prioriteringar i förhållande till 

den eventuella insatsen. Återigen bekräftar detta Nijssen och Paauwe påstående att det saknas 

en bästa väg att gå. Utifrån datamaterialet kan vi se att deltagande företag beskrivs arbeta med 

en varierad uppsättning av strategier. Eriksson hävdar dock att företag sällan arbetar med flera 

olika flexibilitetsstrategier. Författaren har i detta uttalande utgått från sin egen tolkning av 

Atkinssons flexibilitetsmodell, därför menar vi att det inte finns något som tyder på att 

företagen i andra perspektiv inte använder flera strategier för att bemöta flexibilitetsbehovet. 

Slutligen har respondenterna beskrivit ett ökat krav på flexibilitet och flera betonar att 

marknadssvängningarna idag går snabbare. Detta går emot Eriksson resonemang avseende att 

flexibilitetsarbetet varken förändrats eller ökat. Viktigt att poängtera är att Erikssons rapport 

publicerades 2007, vilket betyder att situationen kan se annorlunda ut idag. 

 
Avslutningsvis: 

Modellen visar olika dimensioner av strategier för att förhålla sig till förändrade 

förutsättningar. Dimensionerna påverkas och överlappas av varandra, och kan därför varken 

nyttjas eller förklaras som enskilda insatser. Vi menar att varierade konstellationer av dessa 

dimensioner utgör företagens förmåga att hantera förändrade förutsättningar. Avslutningsvis 

har studien uppmärksammat oss avseende en begränsning i företagens förmåga att vara 

flexibla. Ett alternativ har därför visat sig vara att fokusera på effektiviteten för att skapa 

marginaler och på så sätt hantera de förändrade förutsättningarna för att överleva. Vi menar 

att effektivitet kan inkluderas i alla strategier i ovanstående modell (Modell 1). 

 
 

Metoddiskussion 
 

Den analys som har presenterats är ett resultat av de teoretiska resonemang som undersökts 

och studiens datamaterial. Analysen bör betraktas därefter och är med anledning av detta inte 

att tolka som en beskrivning av ”rätt” förhållningssätt i relation till förändrade förutsättningar.
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Då datamaterialet samlades in genom intervjuer är det viktigt att poängtera att resultatkapitlet 

skildrar respondenternas beskrivning av detta och inte nödvändigtvis är en objektiv sanning. 

 
 

Det insamlade datamaterialet har efterhand styrt vår teorisökning vilket har skapat ett brett 

resultat och vi har gjort vårt yttersta för att presentera och analysera detta på ett överskådligt 

sätt. Trots att intentionen var att skapa en bild av variationen av påverkansfaktorer och 

förhållningssätt har det slutgiltiga resultatet blivit vidare än beräknat. Om vi fick möjlighet att 

göra om en liknande studie skulle vi välja att avgränsa studien till olika typer av 

flexibilitetsstrategier eller till en specifik typ av verksamhet. Våra respondenter har 

representerat både produktions- och tjänsteföretag, vilket innebär att det både funnits stora 

likheter och stora skillnader. Vidare har alla respondenter arbetat med personalfrågor i 

företagen. Vi är medvetna om att resultatet kanske sett annorlunda ut om vi intervjuat någon 

annan person från företaget, och i vissa fall kanske dessa personer hade kunnat bidra med mer 

utvecklade svar. Eftersom fördelningen mellan de olika verksamheterna har varit ojämn och 

vi tror att detta kan ha bidragit till att resultat och analys i större utsträckning speglar 

förhållanden avseende produktionsverksamheter. Om vi haft möjlighet att studera fler företag 

skulle resultatet förmodligen sett annorlunda ut och kunnat spegla en mer generell bild av hur 

företag arbetar. Vår intention var dock inte att skapa ett generaliserbart resultat utan att 

undersöka de utvalda företagen i förhållande till den vetenskapliga litteratur som relaterar till 

området för att undersöka om det praktiska flexibilitetsarbetet förändrats och på så sätt bidra 

med aktuell kunskap som kan understödja vidare forskning. 

 
 

Avslutningsvis vill vi poängtera att det vetenskapliga fältet är stort och att vi utifrån den 

avsatta tiden inte haft möjlighet att sätta ta del av alla teorier som kan relateras till ämnet. 

Med anledning av detta vill vi även betona att analysen av studien skulle kunna se annorlunda 

ut om vi utgått från andra teoretiska resonemang alternativt vänt oss till andra företag. 

 
 

Under studien har vi utgått från vår kunskap relaterat till det studerade området och utifrån 

detta formulerat frågor. Det är möjligt att detta påverkat det slutgiltiga resultatet. Vidare 

innebär detta att en liknande studie som utgår från andra teman och frågor skulle kunna 

komma fram till ett annat resultat. Vi menar dock att det varit viktigt att genom våra teman 

och frågeställningar belysa olika områden för att på så sätt skapa en grund att utgå ifrån då det 

studerade området i sin helhet är komplext och mångtydigt.
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Då vår studie utgår från ett ledningsperspektiv har vi tagit bort data som inte varit relevanta 

för studien. I fortsatt forskning anser vi att det vore av intresse att undersöka hur de 

förändrade förutsättningarna påverkar på individ-, kollektiv-respektive samhällsnivå. Med 

bakgrund av att flera respondenter har uppmärksammat att de upplever ett motstånd från 

fackförbund i olika hänseenden, anser vi att det skulle vara av intresse att även undersöka hur 

fackförbund ställer sig till företagens förhållningssätt i relation till förändrade förutsättningar. 

 
 

Slutsats 
 

Vi anser att medarbetarna är företagens största resurs. För att skapa framgång menar vi att det 

är viktigt förstå att medarbetarnas beteende är länken mellan företagens mål och det faktiska 

resultatet. Av den anledningen menar vi att strategiska frågor, i detta fall företagets 

förhållningssätt gentemot en dynamisk omvärld, i allra högsta grad bör involvera HR - 

funktionen. Utifrån vårt datamaterial kan vi konstatera att pressen på de undersökta företagen 

ser olika ut beroende av både externa och interna faktorer. Vidare menar vi att detta lett till en 

uppsjö av variationer avseende förhållningssätt och bemötande. Beroende på vilket perspektiv 

betraktaren väljer att studera det specifika förhållningssättet eller strategin ur, kan denna både 

benämnas och delas in i olika dimensioner. 

 
 

Vi menar att den teoretiska skildringen av påverkan och förhållningssätt är oerhört förenklad 

då praktiken har betydligt fler nyanser, där förhållningssätten överlappar varandra och 

samtidigt saknar tydliga gränser. Både respondenterna och flera av författarna har betonat att 

kontextuella faktorer och specifika förutsättningar har stor betydelse avseende både påverkan 

och möjliga förhållningssätt. Eftersom majoriteten av teoretiska resonemangen kring 

flexibilitet och dynamisk kapacitet är definierade för att kunna appliceras på flera olika typer 

av verksamheter är modellerna väldigt grovt preciserade. Detta medför att modellerna har låg 

praktisk betydelse.  Istället för att betrakta dessa som en karta att navigera efter bör teorierna 

betraktas som inspirationskällor, vilka tillsammans med verksamhetens förutsättningar och 

kontext kan användas av ledningen för att skapa framgångsrika strategier. 

 
 

En viktig aspekt som studien visat är att det finns gränser för hur flexibel en organisation kan 

vara, flera företag väljer därför att utveckla sin effektivitet som en strategi för att minska 

flexibilitetsbehovet. Detta skulle kunna betyda att framtida forskning skulle gynnas av att 

undersöka hur företag kan minska sitt flexibilitetsbehov istället för att inrikta sig på hur
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företaget kan vara flexibla och på så sätt bidra till nya insikter hur organisationer kan förhålla 

sig till förändrade förutsättningar.
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Bilaga 1. 
 

Exempel på inbjudan att medverka i studien 
 

 
Hej XX, 

 

 

Många faktorer bidrar till att sätta press på moderna företag. För att hantera detta beskrivs 

flexibilitet vara ett fenomen som fått större betydelse för företag framförallt från 70-talet och 

framåt. Vi har dock noterat att forskningen kring flexibilitet avtagit de senaste åren. Vi är 

övertygade om att detta inte beror på att påverkansfaktorerna minskat för företag eller att 

behovet av flexibilitet avtagit. Vår spekulation är att betydelsen av flexibilitet växt samtidigt 

som fenomenet normaliserats. Vi menar att detta kan ha lett till att dessa frågor inte 

uppmärksammas på samma sätt. Ytterligare en förklaring skulle kunna vara att flexibilitet inte 

längre betraktas som en enskild strategi utan omfattar flera områden på olika sätt. 
 

 

Vi vill kartlägga dagens flexibilitetsbehov och undersöka hur företag arbetar för att bemöta 

dessa för att nå framgång. Vår önskan är att få genomföra en intervju med en person i er 

organisation som har en god insyn i ert strategiska arbete med dessa frågor, gärna ur ett HR- 

perspektiv. Teman som intervjun kommer att beröra är; vilka olika flexibilitetsbehov som 

finns i ert företag, hur ni arbetar för att bemöta dessa, och vad ni upplever underlättar 

respektive hindrar flexibilitet. 
 

 

Intervjun kommer att vara en del av det empiriska material som ska ligga till grund för vår 

kandidatuppsats. Data från undersökningen avidentifieras då vi inte är intresserade av det 

specifika företaget utan istället variationen av flexibilitetsbehov och hur detta bemöts på olika 

sätt. Kandidatuppsatsen kommer att publiceras av Umeå Universitet och är därför en offentlig 

handling. Insamlat material kommer att behandlas konfidentiellt och endast användas i 

kandidatuppsatsens syfte. 
 

 

Genom att medverka i studien får ni möjlighet att bidra och ta del av slutresultatet. Detta 

hoppas vi kan leda till nya tankar kring flexibilitet och bidra till nya idéer om hur företag som 

XX kan arbeta för att bemöta dagens flexibilitetsbehov. 
 

 

Vi hoppas att ni tycker att det här är lika intressant som vi och att ni vill ställa upp i vår 

studie. 
 

 

Vänliga hälsningar, 

Susanna Norén och Susanne Damm



 

Bilaga 2. 
 

Intervjuguide 
 
 

 

Uppgift - Teknik - Struktur - Människor 
 
 
 
 
 

 

Produktion                            Personal 
 

 
 
 
 

”Flexibilitet; förmåga till anpassning till skilda situationer.” I Flexibilitetens gränser 
 

beskrivs flexibilitet som; ”… förmåga att reagera på eller anpassa sig för förändring.” 
 
 

1.   Vad sätter press på er att förändras, vilket flexibilitetsbehov har ni? 

-     Vad sätter press på er att var flexibla? 

Marknadsförändringar (konjunktur och efterfrågan) 

Tekologiska förändringar (internet digitalisering) 

Politiska förändringar (fragmentering och globalisering) 

Förändrade konkurrensförhållanden 

Massmedia (ägandeförhållanden och kommersialisering) 

Demografiska förändringar 

Kulturella förändringar 

 
2.   Hur arbetar ni för att bemöta flexibilitetsbehovet? 

-     Hur och varför väljs dessa vägar och strategier? 
 

 

3.   Vilka hinder uppfattar ni att det finns för att bemöta flexibilitetsbehovet? 
 

 

4.   Finns det något som ni upplever har underlättat ert arbete med flexibilitet? 


