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Sammanfattning
Konkurrensen mellan företag i Sverige är fortsatt hård, samtidigt som världen blir mer
globaliserad och multinationella företag söker nya marknader. Mellan åren 2008 och
2013 försattes i snitt 6260 företag i konkurs per år. Konkurser påverkar företagsägare,
leverantörer, anställda, staten och samhället negativt.
För företag nära konkurs finns möjlighet att försöka rädda företaget, genom
företagsrekonstruktion. Det överordnade målet med företagsrekonstruktion är att rädda
värdefulla affärsrörelser, undvika kapitalförstörelse samt att återställa livskraften i
företag. Under perioden 2008-2013 genomförde 1045 företag rekonstruktion men
endast 18 % överlevde. Därmed uppfattar författarna ett tydligt problem, att inte fler
företag överlever efter företagsrekonstruktion. Författarna har funnit ett samband mellan
de åtgärder som syftar till att skapa långsiktig överlevnad och organisationsdesign. Den
tidigare forskningen om företagsrekonstruktion har ett juridiskt perspektiv eller studerat
det egna ägandet i företag. Utifrån det uppfattade problemet med få överlevande företag
och det teoretiska gap författarna sett mellan företagsrekonstruktion och
organisationsdesign, grundades en forskningsfråga: Hur har organisationsdesign
beaktats av rekonstruktörer i fall med företag som är fortsatt verksamma efter avslutad
företagsrekonstruktion?
Studiens syfte är att skapa en djupare förståelse för företagsrekonstruktion ur ett
organisationsdesignsperspektiv, samt undersöka hur rekonstruktörer beaktat
organisationsdesign för att uppnå långsiktig överlevnad. En kvalitativ studie utformades
från en teoretisk referensram med utgångspunk i Star-modellen skapad av Jay R.
Galbraith. Star-modellen är en organisationsdesign modell som är uppdelad i fem olika
komponenter; strategi, struktur, process, belöning och kompetens, dessa fördjupades i
den teoretiska referensramen med annan litteratur. Studien har undersökt
rekonstruktörer i åtta rekonstruktionsfall och hur dessa rekonstruktörer beaktat
organisationsdesign. Empirin samlades in genom åtta intervjuer med rekonstruktörer för
de enskilda rekonstruktionsfallen, samt genom data från tillhörande
rekonstruktionsplan.
Resultat av studien visade ett högt beaktande av organisationsdesign under
företagsrekonstruktion, där företag är fortsatt verksam efter avslutad rekonstruktion.
Komponenterna strategi, struktur, process och kompetens visades ha starkast koppling
mot rekonstruktörens beaktande av organisationsdesign. Studien visade också att
belöning inte beaktades i lika hög grad av rekonstruktören.
Författarna rekommenderar att rekonstruktörer bör inneha en särskild insikt och
erfarenhet av organisationsdesign, samt ett förtydligande av rekonstruktörens roll.
Författarna rekommenderar också att rekonstruktörer bör se organisationsdesign ur ett
helhetsperspektiv, samt att rekonstruktören om denne genomför förändring i strategi,
också bör beakta effekt på andra komponenter. Organisationens representanter
rekommenderas att under rekonstruktion vara öppen för förändring, samt att det är
fördelaktigt att det finns en bra dialog mellan rekonstruktör och organisationens
representanter.

iv

Handelshögskolan
Civilekonomprogrammet inr. Management 240 hp
Examensarbete, 30hp, Vt 2015

Andreas Ahlgren
Johan Lundström

v

Handelshögskolan
Civilekonomprogrammet inr. Management 240 hp
Examensarbete, 30hp, Vt 2015

Andreas Ahlgren
Johan Lundström

Innehållsförteckning
1. Inledning .................................................................................................................................... 1
1.1 Problembakgrund ................................................................................................................ 1
1.2 Företagsrekonstruktion ....................................................................................................... 1
1.3 Organisationsdesign ............................................................................................................ 3
1.4 Tidigare forskning ................................................................................................................ 3
1.5 Sammanfattning .................................................................................................................. 4
1.6 Problemformulering ............................................................................................................ 4
1.7 Syfte..................................................................................................................................... 5
2. Metodbeskrivning ..................................................................................................................... 6
2.1 Ämnesval ............................................................................................................................. 6
2.2 Förförståelse ....................................................................................................................... 6
2.3 Filosofi ................................................................................................................................. 7
2.3.1 Världssyn - ontologi ...................................................................................................... 7
2.3.2 Kunskapssyn - epistemologi ......................................................................................... 7
2.4 Vetenskapligt angreppssätt ................................................................................................. 8
2.5 Forskningsmetod ................................................................................................................. 9
2.6 Litteratursökning ................................................................................................................. 9
2.6.1 Sökord ........................................................................................................................ 10
2.6.2 Källkritik ...................................................................................................................... 11
3. Teoretisk referensram ............................................................................................................. 12
3.1 Företagsrekonstruktion ..................................................................................................... 12
3.2 Val av teori ........................................................................................................................ 13
3.2.1 Kritik mot Galbraiths Star-modell............................................................................... 14
3.3 Star-modellen .................................................................................................................... 14
3.3.1 Strategi ....................................................................................................................... 16
3.3.2 Struktur ...................................................................................................................... 20
3.3.3 Process ....................................................................................................................... 24
3.3.4 Belöning...................................................................................................................... 26
3.3.5 Kompetens ................................................................................................................. 28
3.4 Syfte med teoretisk referensram ...................................................................................... 30
4. Praktisk metod ........................................................................................................................ 31
4.1 Forskningsdesign ............................................................................................................... 31
4.2 Urval .................................................................................................................................. 31
vi

Handelshögskolan
Civilekonomprogrammet inr. Management 240 hp
Examensarbete, 30hp, Vt 2015

Andreas Ahlgren
Johan Lundström

4.3 Intervjuer ........................................................................................................................... 32
4.3.1 Mall............................................................................................................................. 32
4.3.2 Genomförande ........................................................................................................... 33
4.4 Rekonstruktionsplaner ...................................................................................................... 35
4.5 Bearbetning och analys ..................................................................................................... 35
4.5.1 Transkribering av intervjuer ....................................................................................... 36
4.5.2 Empiriredovisning och analysprocess ........................................................................ 36
4.6 Forskningsetiska aspekter ................................................................................................. 40
4.7 Bortfall ............................................................................................................................... 41
5. Empiri och analys .................................................................................................................... 42
5.1 Empiri rekonstruktion 1 .................................................................................................... 42
5.2 Analys rekonstruktion 1 .................................................................................................... 45
5.3 Empiri rekonstruktion 2 .................................................................................................... 47
5.4 Analys rekonstruktion 2 .................................................................................................... 50
5.5 Empiri rekonstruktion 3 .................................................................................................... 52
5.6 Analys rekonstruktion 3 .................................................................................................... 54
5.7 Empiri rekonstruktion 4 .................................................................................................... 56
5.8 Analys rekonstruktion 4 .................................................................................................... 58
5.9 Empiri rekonstruktion 5 .................................................................................................... 60
5.10 Analys rekonstruktion 5 .................................................................................................. 61
5.11 Empiri rekonstruktion 6 .................................................................................................. 62
5.12 Analys Rekonstruktion 6.................................................................................................. 65
5.13 Empiri rekonstruktion 7 .................................................................................................. 67
5.14 Analys rekonstruktion 7 .................................................................................................. 69
5.15 Empiri rekonstruktion 8 .................................................................................................. 69
5.16 Analys rekonstruktion 8 .................................................................................................. 72
6. Sammanfattande analys .......................................................................................................... 74
6.1 Strategi .............................................................................................................................. 75
6.2 Struktur ............................................................................................................................. 75
6.3 Process .............................................................................................................................. 76
6.4 Belöning............................................................................................................................. 77
6.5 Kompetens ........................................................................................................................ 78
6.6 Samband............................................................................................................................ 78
7. Slutsatser ................................................................................................................................. 79
vii

Handelshögskolan
Civilekonomprogrammet inr. Management 240 hp
Examensarbete, 30hp, Vt 2015

Andreas Ahlgren
Johan Lundström

8. Rekommendationer ................................................................................................................ 81
8.1 Förslag till vidare forskning ............................................................................................... 81
9. Samhälliga aspekter ................................................................................................................ 82
10. Sanningskriterier ................................................................................................................... 83
10.1 Tillförlitlighet ................................................................................................................... 83
10.2 Äkthet .............................................................................................................................. 84
11. Källförteckning ...................................................................................................................... 85
12. Bilagor ................................................................................................................................... 90

viii

Handelshögskolan
Civilekonomprogrammet inr. Management 240 hp
Examensarbete, 30hp, Vt 2015

Andreas Ahlgren
Johan Lundström

ix

Handelshögskolan
Civilekonomprogrammet inr. Management 240 hp
Examensarbete, 30hp, Vt 2015

Andreas Ahlgren
Johan Lundström

Figurförteckning
Figur 1. Star-modellen. Översatt av författarna från Galbraith (2014, s. 17)............................ 14
Figur 2. Simpel struktur .............................................................................................................. 21
Figur 3. Funktionell struktur ....................................................................................................... 22
Figur 4. Produktstruktur ............................................................................................................. 22
Figur 5. Matrisstruktur ............................................................................................................... 23
Figur 6. Beslutsträd .................................................................................................................... 39
Tabell 1. Intervjuer...................................................................................................................... 42
Tabell 2. Sammanfattande analys ............................................................................................... 74
Tabell 3. Strategi ......................................................................................................................... 75
Tabell 4. Struktur ........................................................................................................................ 75
Tabell 5. Process ......................................................................................................................... 76
Tabell 6. Belöning ....................................................................................................................... 77
Tabell 7. Kompetens .................................................................................................................... 78

x

Handelshögskolan
Civilekonomprogrammet inr. Management 240 hp
Examensarbete, 30hp, Vt 2015

Andreas Ahlgren
Johan Lundström

1. Inledning
I Kapitel 1 beskriver författarna problembakgrunden till studien och ger läsaren en
introduktion till företagsrekonstruktion och organisationsdesign. Författarna
sammanfattar därefter bakgrunden och beskriver sedan problemformuleringen samt
författarnas syfte med arbetet.

1.1 Problembakgrund
Riksbanken beskriver i en ny studie att konjunkturläget är oförändrat i Sverige och att
konkurrensen mellan företag är fortsatt hård. Världen blir allt mer globaliserad och
multinationella företag söker aktivt nya marknader att expandera på (Riksbanken, 2015,
s. 3). Den hårda konkurrensen kan leda till konkurs för företag, mellan 2008 och 2013
försattes i snitt 6260 företag per år i konkurs enligt UC AB (UC AB, 2013). Den hårda
konkurrensen tvingade bland andra hemelektronikföretaget Expert till konkurs 2012,
vilket resulterade i förluster för ägarna samt att 817 anställda miste arbetet (TT, 2012;
Olsson, 2012). I fallet med Expert täcktes i stort sett alla anställdas löner av statlig
lönegaranti (Expert, 2015), vilket innebar att staten betalade anställdas löner under
uppsägningstiden (Expert, 2015; Kronofogden, 2015). Ett annat exempel på hur konkurs
drabbar olika parter är konkursen av Saab. Saab gick i konkurs 2011 och hade stora
skulder till leverantörer och anställda, underskottet i konkursboet uppgick till 9,4
miljarder kronor (Dagens industri, 2015). Underleverantörernas branschorganisation
Fordonskomponentgruppen beräknar att 4500 människor förlorade arbetet till följd av
Saabs konkurs, inklusive underleverantörer (Sveriges Radio, 2013). Författarna ser
därför att en konkurs inte bara påverkar företagsägarna, leverantörer och de anställda,
det kostar även staten och samhället mycket pengar.
För ett företag nära konkurs finns möjlighet att försöka rädda företaget genom en
företagsrekonstruktion. Företagsrekonstruktion, till skillnad från konkurs, avser att
stärka och utveckla verksamheten till nytta för ägarna, fordringsägarna, anställda och
samhället (Advokatfirman Elison, 2015). UC AB (2013) beskriver att totalt 1045
företag genomfört rekonstruktion under perioden 2008-2013, endast 18 % överlevde.
De företag som utfört och överlevt företagsrekonstruktion under perioden 2008-2013
hade år 2013 2615 anställda och omsatte 6,8 miljarder, utan företagsrekonstruktion hade
arbetstillfällena och omsättningen gått förlorad men långt ifrån alla 1045 företag som
genomgått företagsrekonstruktion överlevde (UC AB, 2013). Författarna ser ett tydligt
problem att få företag överlever trots försök med företagsrekonstruktion. I nästa avsnitt
ges en kortare förklaring av företagsrekonstruktion för att få en djupare förståelse av
dess syfte och förfarande.

1.2 Företagsrekonstruktion
Bebchuk (1988, s. 776) och Gustafsson (2014, s. 41) beskriver att det överordnande
målet med företagsrekonstruktion är rädda värdefulla affärsrörelser samt undvika
kapitalförstörelse. Advokatfirman Elison (2015) arbetar med företagsrekonstruktion och
menar att företagsrekonstruktion syftar till att återställa livskraften i ett företag som i
grunden är lönsamt. Behovet av en genomgripande rekonstruktion i ett företag utlöses
oftast på grund av en likviditetskris (Gustafsson, 2014, s. 36-37). En likviditetskris kan
enligt Gustafsson (2014, s. 36-37) uppkomma vid konjunktursvacka, problem till följd
av konkurrens eller svagheter inom företaget. Företaget skickar en
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rekonstruktionsansökan till tingsrätten och för att få den godkänd anges likviditetskris
inom företaget som anledning (Gustafsson, 2014, s. 41).
Tingsrätten utser en rekonstruktör (Gustafsson, 2014, s. 40-41) med uppgift att
undersöka verksamheten, för att se om den bör bedrivas helt eller delvis (Persson &
Karlsson-Tuula, 2012, s. 73-74), samt analysera dess organisation och ekonomi (Svensk
Företagsrekonstruktion AB, 2015). Enligt 14 §, kap. 2 i Lag (1996:764) om
företagsrekonstruktion ska gäldenären följa rekonstruktörens anvisning om hur
verksamheten ska drivas. I samråd med gäldenärer ska rekonstruktören upprätta en
rekonstruktionsplan som redovisar hur syftet med företagsrekonstruktion ska uppnås
enligt 12 §, kap. 2 i Lag (1996:764) om företagsrekonstruktion. I planen presenteras
företagets nuvarande finansiella situation och en lösning på problemen
(Ackordcentralen, 2012a), samt hur organisationen måste förändras för att bli lönsam
(Ackordcentralen 2015, s. 4; Persson & Karlsson-Tuula, 2012, s. 73-74).
Ackordcentralen hanterar företagsrekonstruktioner (Ackordcentralen, 2015, s. 3) och det
krävs enligt dem två åtgärder för att lösa ekonomiska problem inom företag
(Ackordcentralen, 2012b). Den första åtgärden är att lösa de akuta ekonomiska
problemen och rekonstruera företagets balansräkning genom kapitaltillskott och
ackordsuppgörelse med fordringsägare (Ackordcentralen, 2012b). Det är oftast inte
tillräckligt att endast åtgärda de finansiella problemen (Ackordcentralen, 2012c). På
grund av detta genomförs den andra åtgärden för att på sikt kunna förbättra
resultaträkningen, säkerställa en sund ekonomi och förebygga framtida problem. Den
andra åtgärden kan exempelvis vara att Ackordcentralen (2012a; 2012b; 2012c) kräver
förändring i verksamheten och dess inriktning. Detta kan innebära förändring företagets
produktionsapparat, struktur, sortiment, verksamhetsgrenar och personal- och
ledningsammansättning (Ackordcentralen, 2012a; 2012b; 2012c; 2015, s. 4).
Advokatfirman Elison (2015) nämner att utöver det finansiella kan organisatorisk
rekonstruktion behövas, exempelvis förändring av produkter, marknadsföring och
tillverkning. Ett annat företag som arbetar med företagsrekonstruktioner är Svensk
Företagsrekonstruktion AB (2015). Svensk Företagsrekonstruktion (2015) säger i likhet
med Ackordcentralen att den första åtgärden behandlar symptomen, det vill säga löser
de finansiella problemen, men att fler åtgärder krävs för att skapa ett livskraftigt företag.
Författarna har tagit del av preliminära rekonstruktionsplan för att skapa en bild av hur
en företagsrekonstruktionsplan kan se ut. I en av dessa står det att företaget ska uppnå
långsiktig överlevnad genom granskning av företagets organisation samt revidering av
företagets strategi, affärsidé och kommunikation (Öfverman, 2014). En annan
preliminär rekonstruktionsrapport författarna tagit del av beskriver bland annat att
rekonstruktionen ska se över företagets personalstruktur (Atteryd, 2014).
Företagen som utför företagsrekonstruktioner beskriver som tidigare nämnt att det kan
krävas ytterligare åtgärder förutom de finansiella för att skapa ett långsiktigt lönsamt
företag. De beskrivna åtgärderna att granska samt förändra verksamhet och organisation
anser författarna relaterar till organisationsdesign. För att ge läsaren en förståelse om
organisationsdesign kommer det att beskrivas kortfattat i kommande avsnitt.
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1.3 Organisationsdesign
Enligt Burton et al. (2011, s. 3) och Miles och Snow (1978, s. 3) är organisationsdesign
en pågående aktivitet i en organisation, som är under konstant förändring, för att vara
anpassad till organisationens dynamiska affärsmiljö. Syftet med organisationsdesign är
att hjälpa organisationen att realisera mål och strategier på ett effektivt sätt (Burton et
al., 2011, s. 5; Galbraith 2014, s. 1). När mål och strategier uppnås leder det till
högpresterande och effektiva organisationer (Burton et al., 2011, s. 5; Galbraith, 1974,
s. 2). För att uppnå mål och strategier genomförs avvägningar för att hitta den bästa
anpassningen mellan de olika designkomponenterna som existerar i en
organisationsdesign (Burton et al., 2011, s. 212; Galbraith, 2014, s. 19; Goold &
Campbell, 2002, s. 117-118).
Komponenterna i organisationsdesign är beskrivna i tidigare forskning av bland annat
Galbraiths Star-modell som strategi, struktur, personer, process och belöningssystem
(Galbraith, 2014, s. 17). Företagen i rekonstruktion måste haft problem att realisera mål
och strategier då de hamnat i en situation med likvida problem. Problem kan ha uppstått
på grund av bristande hänsyn av designkomponenterna i organisationsdesign. Tidigare
forskning har visat att felanpassningar i organisationens design leder till
prestationsproblem och missade möjligheter för organisationen (Burton et al., 2004, s.
68, 79; Goold & Campbell, 2002, s. 117-118; Gresov, 1989, s. 448-449; Miller, 1992, s.
175-176). Företag kan på grund av svårigheter med organisationsförändring försöka
förändra det mest akuta utan att adressera andra delar av designen (Goold & Campbell,
2002, s. 117-118). Att endast förändra en del av designen kan skapa felanpassningar i
andra delar av organisationsdesignen (Burton et al., 2011, s. 217; Galbraith, 2014, s. 18;
Goold & Campbell, 2002, s. 117-118). För att uppnå bästa organisationsdesign bör hela
organisationsdesignen granskas och eventuellt revideras för att skapa en helhetsbild
(Burton et al., 2011, s. 212, 226; Goold & Campbell, 2002, s. 117-118).
De åtgärder samt granskningar som kan vara aktuella i en företagsrekonstruktion för att
skapa långsiktig lönsamhet är relaterade till komponenterna i organisationsdesign.
Företagen som utför rekonstruktioner beskriver bland annat att förändringar kan
behövas i företagets affärsidé, strategi, struktur, kommunikation, sortiment, tillverkning,
verksamhetsgrenar, personal- och ledningsammansättning. Dessa beskrivna
förändringar går att finna i de olika komponenterna i organisationsdesign.

1.4 Tidigare forskning
Innan arbetet med studien utfördes en grundlig sökning av tidigare studier om
företagsrekonstruktion. Författarna fann en studie skriven av Marie Karlsson-Tuula
(2001) som är en jämförande studie av Svensk och Amerikansk insolvensrätt. Studien
fokuserar på det rättsliga samt lagen om företagsrekonstruktion, studien berör inte
organisationsdesign.
Annina H. Persson och Marie Karlsson-Tuula skrev en
utvärdering av lagen om företagsrekonstruktion som publicerades i rapporten "Är lagen
om företagsrekonstruktion en papperstiger?" (2000). Denna rapport behandlar lagen om
företagsrekonstruktion samt statistik om företagsrekonstruktion. Författarna har inte
funnit någon tidigare forskning utförd i Sverige som berör organisationsdesign eller
företagsrekonstruktion ur ett icke rättsligt perspektiv. Få studier om
företagsrekonstruktion utanför Sverige har hittats. En studie av Catherine M. Dailey
(1995) har analyserat styrelsens egna ägande i företag och hur det påverkar
företagsrekonstruktion. Det är den enda forskningen författarna funnit som inte
3
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behandlat lagen om företagsrekonstruktion. Författarna ser ett gap i forskningen
eftersom ingen forskning finns med ett organisationsdesignsperspektiv trots att
organisationsdesign relaterar till arbetet under rekonstruktion för att skapa långsiktigt
lönsamma företag.

1.5 Sammanfattning
Författarna ser ett tydligt problem i att inte fler än 18 % av företagen överlever trots
rekonstruktion. Konkurser leder till stora förluster för ägare, leverantörer, anställda och
samhälle. Därför bör det ligga i alla intressenters intresse att företag med hjälp av
företagsrekonstruktion blir långsiktigt lönsamma.
För att skapa långsiktig överlevnad och lönsamhet genom företagsrekonstruktion har
författarna sett att det krävs mer än bara finansiella åtgärder. Rekonstruktörens roll är att
granska verksamheten, samt att upprätta en plan tillsammans med organisationen för
hur syftet med företagsrekonstruktionen ska uppnås. Gäldenären ska under
rekonstruktionen följa rekonstruktörens anvisning hur verksamhetens ska bedrivas.
Förändringar
och
granskningar
beskrivna
av
företagen
som
utför
företagsrekonstruktioner har tolkats av författarna och där ses en koppling till
organisationsdesign. Förändringar som sker under företagsrekonstruktion liknar ett antal
av komponenterna i organisationsdesign och därmed har författarna sett kopplingen. Ett
stärkande
argument
för
kopplingen
mellan
organisationsdesign
och
företagsrekonstruktion ser författarna i att organisationsdesign har möjlighet att
förbättra företagsprestationen. Ökad prestation är viktigt för företag som ansöker om
företagsrekonstruktion eftersom de befinner sig i en situation där företaget inte presterar
tillräckligt bra för att fortleva. För att mål och strategi ska uppnås bör alla komponenter
beaktas i syfte att skapa den bästa organisationen. Det finns ett samband mellan
organisationsdesign och rekonstruktionsbolagens sätt att försöka skapa långsiktigt
lönsamma företag. Därför ser författarna relevans att undersöka hur komponenterna i
organisationsdesign beaktats under företagsrekonstruktion. Författarna har inte funnit
studier om företagsrekonstruktion med ett organisationsdesignsperspektiv, endast
studier om lagen samt styrelsers egna ägande och hur det påverkar
företagsrekonstruktion. Det leder författarna till att se ett gap i förståelsen hur
organisationsdesign påverkar företag under rekonstruktion att bli långsiktigt lönsamma.
Kostsamma konkurser kan undvikas med hjälp av företagsrekonstruktion, dock är det
väldigt få företag med likvida problem som överlever trots företagsrekonstruktion. Det
visar betydelsen att undersöka varför vissa företag blir långsiktigt lönsamma efter
företagsrekonstruktion. Eftersom åtgärder för långsiktig överlevnad relaterar till
organisationsdesign kommer studien undersöka hur organisationsdesign beaktats av
rekonstruktör i fall med företag som är fortsatt verksamma efter företagsrekonstruktion.

1.6 Problemformulering
- Hur har organisationsdesign beaktats av rekonstruktörer i fall med företag som är
fortsatt verksamma efter avslutad företagsrekonstruktion?
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1.7 Syfte
Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse för företagsrekonstruktion ur ett
organisationsdesignsperspektiv. Detta uppnås genom att bedriva en retrospektiv studie
för att undersöka hur rekonstruktörer beaktat organisationsdesign för att uppnå
långsiktig överlevnad. Författarna vill med studien komplettera förståelsen för
företagsrekonstruktion ur ett perspektiv utan fokus på finansiella lösningar. Studien
riktas främst mot rekonstruktörer samt företag för att öka förståelsen för hur
organisationsdesign använts för att skapa långsiktig överlevnad i rekonstruktionsfall där
företaget än idag är verksamma.
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2. Metodbeskrivning
Detta kapitel behandlar relevanta faktorer för studiens vetenskapliga ansats.
Författarna kommer att börja med att förklara grunden till ämnesvalet och författarnas
förförståelse. Därefter kommer författarna att belysa den vetenskapliga filosofin,
angreppsätt, metod och slutligen diskuteras litteraturinsamling och avgränsningar.

2.1 Ämnesval
Nedan beskrivs anledningen till det valda ämnesvalet för att ge en uppfattning om hur
studiens inriktning formats och påverkats av författarnas personliga perspektiv.
Författarna kom i kontakt med ämnet företagsrekonstruktion genom en diskussion om
stora händelser och samhällsproblem med företagsekonomisk anknytning som inträffat i
Sverige. Författarnas diskussioner ledde in på de problem Saab Automobile AB kantats
av och dess företagsrekonstruktioner. Diskussionen styrde vidare till hur Saab
Automobile AB löste de finansiella problemen tillfälligt men haft svårt att bli
långsiktigt lönsamma. I detta fall såg författarna tydliga konsekvenser av ett
misslyckande med tusentals förlorade arbetstillfällen till följd av konkursen. Författarna
ställde frågan; vad behövs för en lyckad företagsrekonstruktion?
Författarna började därefter söka information om företagsrekonstruktion och olika
företag som genomgått processen. Författarna insåg att rekonstruktion bestod av två
delar, en finansiell del och en organisationsdesignsdel och att det inte existerade någon
forskning om rekonstruktörernas arbete att skapa långsiktig lönsamhet.

2.2 Förförståelse
Förförståelse enligt Olsson och Sörensen (2011, s. 101) är den kunskap eller
föreställning forskaren har inom det studerande området. Johansson Lindfors (1993, s.
25) uppger att den kan vara mer eller mindre omedveten. Enligt Bryman och Bell
(2013, s. 42) finns en risk att författarnas förutfattade meningar och värderingar
påverkar studiens utfall. Olsson och Sörensen (2011, s. 101) menar att det är ett
kvalitetskrav att redovisa forskarens förförståelse då detta kan påverka tolkningar.
Därför kommer författarna att beskriva deras förförståelse för att visa eventuell
påverkan det kan ha på studien. Johansson Lindfors (1993, s. 25) menar att
förförståelsen uppkommer bland annat genom forskarens utbildning och praktiska
erfarenhet och därför kommer bägge delarna belysas.
Författarna har läst sju terminer på universitetsnivå och mestadels på Umeå universitet.
Andreas Ahlgren har utöver Umeå universitet läst ett antal kurser på distans via andra
universitet samt läst en termin på University of Economics i Prag, Tjeckien. Johan
Lundström läser Civilekonomprogrammet med inriktning mot management,
organisationsförändring samt entreprenörskap inom fältet företagsekonomi. Ahlgren
läser Civilekonomprogrammet med inriktning mot Handel och Logistik. De teoretiska
erfarenheter författarna främst tar med sig för detta arbete är i Lundströms fall den
organisationsförändringskurs på D-nivå han läst medan Ahlgren läst en kurs om
företagsorganisation på A-nivå.
Lundström har sedan tidigare ingen praktisk erfarenhet av organisationsdesign eller
företagsrekonstruktion. Den praktiska erfarenhet Lundström har från arbetslivet
innefattar främst extraarbete i en matvarubutik. Ahlgren har ingen erfarenhet av
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företagsrekonstruktion men driver ett eget företag där han använt organisationsdesign
för att bygga upp företaget, dock utan att applicera några teorier. Utöver det egna
företaget har Ahlgren arbetat i en hemelektronikbutik samt matvarubutik.
Patel och Davidson (2011, s. 29) menar att forskarens förförståelse med egna tankar,
intryck, känslor och kunskap inte är en barriär utan snarare en tillgång för att förstå det
som ska studeras. Den förförståelse författarna skapat under universitetsstudierna har
hjälpt författarna i arbetet med studien. Arbetet med metoddelarna i studien har hjälpts
av den förkunskap författarna anskaffat från tidigare studier, framförallt med val av
litteratur. Förförståelsen har också påverkat sökandet efter relevant litteratur och studier
till den teoretiska referensramen eftersom författarna haft en grundkunskap om
organisationsdesign vilket underlättat med bland annat sökord. Den praktiska
förförståelsen har underlättat arbetet med insamling av data eftersom erfarenheten från
arbetslivet ger en ökad förståelse för hur arbetet i en organisation fungerar. Författarna
upplever inte att förförståelsen påverkar uppsatsens resultat och slutsatser.

2.3 Filosofi
I de två kommande avsnitten kommer författarna att behandla det enligt Sohlberg och
Sohlberg (2013, s. 27) filosofiska traditionerna ontologi, världsbild; och epistemologi,
kunskapssyner. Skälet till att beakta dessa två filosofier är för att skapa en förståelse för
hur författarna ser på världen och kunskap samt hur det kan spegla och påverka studien.
2.3.1 Världssyn - ontologi
Ontologi kallas ibland världsbild och berör hur världen uppfattas vara beskaffad
(Sohlberg & Sohlberg, 2013, s. 27-28). Ontologin utgår från två olika synsätt, det är
objektivism eller konstruktionism (Bryman & Bell, 2013, s. 41-42). Studien har inte
utgått från en objektiv verklighet, sociala företeelser har påverkat denna studies synsätt,
därför har studiens ontologi inte varit objektivism. Anledningen grundas i Bryman och
Bells (2013, s. 41-42) beskrivning att objektivism innebär att sociala företeelser är
oberoende av sociala aktörer och att vi inte kan påverka de sociala företeelserna. Istället
har författarna att antagit ett synsätt där det inte finns en objektiv verklighet och att de
sociala företeelserna konstrueras av känslor och subjektiva uppfattningar bland
personer. Detta synsätt korrelerar med konstruktionism eftersom Bryman och Bell
(2013, s. 42) förklarar att sociala aktörer kontinuerligt skapar sociala företeelser och
dess mening, innebörden blir att dessa sociala företeelser ideligen revideras. Författarna
utgick från konstruktionism, detta genom att studera och analysera subjektiva
uppfattningar och känslor insamlade från företagsrekonstruktörer.
2.3.2 Kunskapssyn - epistemologi
Ontologi handlar om hur världen är beskaffad medan epistemologi beskriver hur
kunskap om världen anskaffas (Sohlberg & Sohlberg, 2013, s. 28). En vanlig definition
av epistemologi enligt Sohlberg och Sohlberg (2013, s. 68) är kunskapsteori eller läran
om kunskap. Bryman och Bell (2013, s. 35-36) förklarar att frågan vad som är eller kan
vara godtagbar kunskap inom ett ämnesområde är vad en epistemologisk frågeställning
berör. Bryman och Bell (2013, s. 35) berör två olika kunskapssyner, positivism och
hermeneutik.
Positivism innebär att endast via sinnen kan kunskap bekräftas och ses som ”riktig”,
samt att vetenskapen ska vara objektiv (Bryman & Bell, 2013, s. 36-38). Eftersom
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författarna antog konstruktionism och har studerat subjektiva uppfattningar väljer de att
inte anta kunskapssynen positivism. Istället har författarna utgått ifrån hermeneutik.
Författarna motiverar valet av hermeneutiken då Bryman och Bell (2013, s. 38) menar
att hermeneutiken, interpretativismen, lägger fokus på tolkningar och på att förstå den
subjektiva innebörden av en social händelse. Hermeneutiskt synsätt menar att det inte
går att studera tänkande och förståelse isolerat eftersom tänkandet och förståelsen
kommer från människor med tidigare erfarenheter (Olsson & Sörensen, 2011, s. 162).
Hermeneutiskt synsätts syfte är att skapa en djupare förståelse i tolkningsarbetet (Olsson
& Sörensen, 2011, s. 162-163) och enligt Patel och Davidson (2011, s. 29) att närma det
som ska studeras subjektivt och med den egna förförståelsen.
Författarna har utgått från en hermeneutisk kunskapssyn där studien har haft för avsikt
att studera rekonstruktörers erfarenheter, tänkande och förståelse för att skapa en
djupare förståelse av företagsrekonstruktion ur ett organisationsdesignsperspektiv.
Utöver det har rekonstruktörers handlingar i en social händelse studerats och tolkats.

2.4 Vetenskapligt angreppssätt
Teorier skapas av forskare för att ge en så riktig kunskap det går om verkligheten (Patel
& Davidsson, 2011, s. 23). Teorin skapas med hjälp av data och information om den
studerade verkligheten, dessa data och information kallas empiri (Patel & Davidsson,
2011, s. 23). Enligt Patel och Davidsson (2011, s. 23) är arbetet för en forskare att
relatera verklighet tillsammans med teori, hur det ska gå tillväga är ett centralt
vetenskapligt problem. Två övergripande angreppssätt att närma sig den empiriska
verkligheten är induktion och deduktion (Johansson Lindfors, 1993, s. 54-55). Kortfattat
beskrivet betyder det induktiva angreppssättet att gå från empiri till teori medan
deduktion går från teori till empiri (Johansson Lindfors, 1993, s. 55; Saunders et al.,
2009, s. 41). Bryman och Bell (2013, s. 31) beskriver att deduktivt angreppssätt utgår
från befintlig kunskap och teori om ett område för att sedan härleda eller deducera en
eller flera hypoteser genom en empirisk granskning. Deduktion menar att forskare ska
vara objektiva samt att forskningen ska ske på ett sätt där den går att kvantifiera och
generalisera (Saunders et al., 2009, s. 125). Saunders et al. (2009, s. 126) menar att
forskning med deduktiv angreppsätt föredrar forskning på ett större antal individer
gentemot ett mindre antal. Styrkan med induktiv angreppsätt är enligt Saunders et al.
(2009, s. 126) att den lägger fokus på att förstå hur människor tolkar sin sociala värld.
Forskning med induktivt angreppsätt är mer troligt intresserad av kontexten ett event
sker i och därför kan det vara att föredra ett mindre antal individer att studera (Saunders
et al., 2009, s. 126).
Studien har utgått ifrån organisationsdesignteori vid insamlingen av empiri men har inte
använt hypoteser, kvantifierbar data och inte försökt generalisera. Därmed går det inte
att argumentera för att studien använt ett deduktivt angreppssätt fullt ut. Studien har valt
att subjektivt studera ett fåtal individer och kontexten ett event skett i för att skapa en
förståelse, därför går det att argumentera för att studien haft nyans av induktiv
angreppsätt. Bryman och Bell (2013, s. 35) menar att det kan vara svårt att använda en
entydig distinktion mellan induktion och deduktion och att det är bättre att istället
uppfatta tendenserna av angreppsätten. I denna studie går det inte urskilja att enbart ett
angreppsätt använts, författarna har valt ett deduktivt angreppsätt med induktiva
nyanser. Författarna har utgått från teori för att samla in samt analysera empiri, det vill
säga ett deduktiv angreppsätt. Med induktiva nyanser har författarna ämnat att skapa en
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djupare förståelse. Att använda aspekter från bägge anser Saunders et al. (2009, s. 127)
ofta är fördelaktigt.

2.5 Forskningsmetod
Enligt Olsson och Sörensen (2011, s. 18) kan belysning av forskningsbara problem ses
ur två perspektiv, kvantitativt och kvalitativt. Hur tillämpningen av dessa perspektiv ska
ske måste bedömas utifrån vad forskaren behagar ha kunskap om (Olsson & Sörensen,
2011, s. 18). För att ta ställning till hur tillämpningen av perspektiven skall gå till i
denna studie krävs en förklaring av de två perspektiven.
Bryman och Bell (2013, s. 162) menar att kvantitativ forskning har en viss koppling till
det naturvetenskapliga synsättet, framför allt gällande positivismen. Enligt Bryman
(2011, s. 40) betonar kvantitativ forskning kvantifiering vid insamling och analys av
data. Kvantitativ forskning avser att kunna generalisera resultatet och att det ska vara
möjligt att replikera (Bryman & Bell, 2013, s. 177 & 179-181; Olsson & Sörensen,
2011, s. 18, s. 54). Resultatet är byggt av ett begränsat antal variabler men med många
individer (Olsson & Sörensen, 2011, s. 18). Studien har inte använt kunskapssynen
positivism och inte haft för avsikt att kvantifiera data eller att resultatet ska vara möjligt
att replikera, därmed har inte kvantitativ varit studiens forskningsmetod.
Kvalitativa perspektivet är subjektiv (Olsson & Sörensen, 2011, s. 18) och ser oftast att
ord är viktigare än kvantifiering under insamling och analys av data (Bryman & Bell,
2013, s. 49, s. 390). Det passar väl med studien eftersom datainsamlingen och analysen
fokuserat på ord och inte kvantifierbar data. Kvalitativ forskning strävar efter att skapa
en förståelse av värderingar, beteenden och åsikter i det kontext som studeras (Bryman,
2013, s. 421). I kvalitativa perspektivet ses den sociala verkligheten som föränderlig på
grund av individers förmåga att skapa och konstruera (Bryman & Bell, 2013, s. 50).
Bryman och Bell (2013, s. 390) beskriver vidare att kvalitativ är interpretativ och
tolkningsinriktad. Detta innebär att tyngd läggs på att skapa en förståelse för hur en
aktör i en särskild miljö tolkar verkligheten och skapar den sociala verkligheten.
Resultatet skapas oftast genom ett fåtal individer men med ett stort antal variabler för att
på så vis kunna ge ett djup i resultatet (Olsson & Sörensen, 2011, s. 18). Författarna
valde det kvalitativa perspektivet eftersom de har för avsikt att generera en djupare
förståelse av beteenden i en specifik kontext (företagsrekonstruktion). Samt att förstå
hur aktörer (rekonstruktörer) tolkar den sociala verkligheten. Valet av kvalitativt
perspektiv styrks i och med att författarna ämnat att generera ett resultat utifrån ett fåtal
individer men med ett stort antal variabler.

2.6 Litteratursökning
Bryman och Bell (2013, s. 110) menar att litteraturgenomgången är väldigt viktig för en
uppsats då den utgör berättigandet av forskningens design samt forskningsfrågorna.
Anledningen till att göra en litteratursökning av befintlig litteratur är för att veta vad
som finns och redan gjorts (Bryman & Bell, 2013, s. 111). Saunders et al. (2009, s. 60)
berättar att litteratursökningen genererar ämneskunskap samt tydliggör forskningsfrågan
ytterligare. Patel och Davidson (2011, s. 43-44) klargör att det tar tid att gå igenom
tillräckligt med litteratur inom problemområdet för att kunna formulera
problemformuleringen, dessutom menar de att litteratursökningen ständigt pågår till det
att undersökningen är avklarad.
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Författarna har genomsökt tidigare studier rörande ämnena företagsrekonstruktion och
organisationsdesign för att skapa en uppfattning om ämnena. I huvudsak har författarna
använt Business Source Premier (EBSCO) vid sökning av vetenskapliga artiklar,
tillgången till EBSCO har författarna åtnjutit genom Umeå Universitetsbiblioteks
hemsida.
Utöver vetenskapliga artiklar har författarna använt Umeå
Universitetsbiblioteks hemsida för att söka efter relevanta böcker för uppsatsen. Under
arbetets gång har ytterligare litteratur sökts efter och lagts till i uppsatsen.
För att hitta lämplig litteratur kräver alla databaser att sökord formuleras bra (Bryman &
Bell, 2013, s. 125). Författarna valde innan litteratursökningen att anteckna ett antal
sökord att använda till en början, med bättre kunskap inom ämnena utökades
kontinuerligt antalet använda sökord. De använda sökorden finns redovisade i slutet av
detta avsnitt. Saunders et al. (2009, s. 69) menar att förstahandskällor som rapporter och
avhandlingar innehåller mer detalj än andrahandskällor som tidskrifter och böcker men
är svårare att få tag på. Författarna började med att förkovra sig i tidskrifter och böcker
och utifrån referenser funna i dessa fördjupade de kunskaperna med förstahandskällor
som rapporter och avhandlingar. Författarna fann få studier rörande
företagsrekonstruktion och valde därför att även söka bland publiceringar av studenter
och forskare i databasen DiVA för att se om fler universitetsstudier utförts inom ämnet.
Problembakgrunden är baserad på tidningsartiklar, vetenskapliga artiklar, böcker samt
information från rekonstruktionsbyråers hemsidor. De teoretiska inslagen i
problembakgrunden om organisationsdesign och företagsrekonstruktion, är utformad till
större del av böcker skrivna av etablerade forskare.
Författarna har använt böcker skrivna av etablerade forskare vid utformandet av kapitel
två, “Metodbeskrivning” och kapitel fyra, “Praktiskt metod”. Detta har hjälpt författarna
att skapa en helhetsbild om hur metod bör appliceras med utgångspunkt i författarnas
egna studie.
Den teoretiska referensramen i kapitel tre är uppbyggd till stor del av böcker om
organisationsdesign och organisationsdesignens enskilda komponenter, skrivna av
etablerade forskare. Organisationsdesign beskriver ett flertal olika teoretiskt skilda
områden. Därför har böcker skrivna av etablerade forskare använts i hög grad, eftersom
det krävdes en kombination av flera teoretiska fält för att beskriva hur
organisationsdesign är uppbyggt och den holistiska syn som uppfattas som viktig i
organisationsdesignteori. De teoretiska områden som existerar inom varje komponent är
väldigt breda med mycket etablerad forskning. Därför har böcker använts eftersom
dessa i högre grad klarar av att sammanföra vetenskapliga artiklar och studier i syfte att
beskriva modeller och teorier om organisationsdesign, samt helheten för varje enskild
komponent. Författarna uppfattade att studier och avhandlingar endast beaktat en del av
organisationsdesignkomponenten och saknat en helhetssyn. Därför har författarna
använt artiklar och studier i syfte att fördjupa och förstärka delar i den teoretiska
referensramen.
2.6.1 Sökord
Både svenska och engelska sökord har använts och kombinerats för att utvinna ett större
urval av relevant litteratur. Organisationsdesign är ett brett teoretiskt område som täcker
många olika teorier och modeller vilket har lett till att stort antal sökord använts.
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Engelska: Corporate reorganization, organizational design, organization theory,
reorganization, bankruptcy, Burton organizational design, organizational theory, five
star model, Galbraith organization design, motivation, compensation, incitament,
strategy, structure, process, reward, recruitment, designing organisations, restructuring,
debt restructuring, organizational architecture, redesign.
Svenska: Företagsrekonstruktion, rekonstruktion, konkurs, organisationsdesign,
organisationsteori,
rekonstruktionsplan,
rekonstruktionsrapport,
misslyckad
rekonstruktion, lyckad rekonstruktion, överlevde rekonstruktion, lönsamhet,
rekonstruktör, kompensation, LAS, lagen om anställningsskydd, rekrytering,
belöningssystem, strategi, struktur, arbetsprocess.
2.6.2 Källkritik
Det är viktigt att förhålla sig kritisk till dokumenten innehållandes fakta och upplevelser
för att kunna bedöma dess rimlighet (Patel & Davidson, 2011, s. 68; Thurén, 2013, s. 78). Enligt Ejvegård (2009, s. 71) är en viktig aspekt för forskaren att denne använder
källor med tillförlitlighet. Bryman och Bell (2013, s. 123) rekommenderar databasen
Business Source Premier (EBSCO), denna databas har författarna använt för att uppnå
tillförlitlighet eftersom den har ett pålitligt anseende. Författarna har inte använt
Wikipedia då dess insamlingsmetoder anses sakna tillförlitlighet. Lichtenstein och
Parker (2009, s. 268) påstår att Wikipedia har kvalitetsbekymmer med databasens
information. Bryman och Bell (2013, s. 125) yttrar att sökningar genom exempelvis
Google kan leda till källor utan granskning eller bedömning och därmed bör ett kritisk
förhållningsätt intas. Författarna har tagit den varning Bryman och Bell utfärdat på
allvar de gånger de använt sökmotorn Google. De sökningar författarna utfört via Umeå
biblioteks hemsida har i största möjliga utsträckning fokuserat på så kallade ”peer
reviewed” artiklar och studier. Artiklar och studier vilka har genomgått ”peer review” är
vetenskapligt granskade, författarna anser att artiklar med denna granskning har högre
tillförlitlighet och relevans än artiklar utan granskning.
Författarna har försökt att använda nyare källor för att återspegla aktualitet och nyare
forskning. Framförallt i problembakgrunden har betoning lagts på att finna aktuell
information för att reflektera ett nutida problem. Äldre källor har valts på grund av dess
relevans för både arbetet och forskningsområdet de tillhör. Författarna har försökt i den
utsträckning det går att använda förstahandskällor, Ejvegård (2009, s. 71) påpekar att
förstahandskällor i allmänt är bättre än andrahandskällor. Andrahandskällor kan vara
feltolkade där något ryckts från dess sammanhang, därför är förstahandskällor oftast
bättre (Ejvegård, 2009, s. 71). De gånger författarna använt andrahandskällor är när
författarna inte haft möjlighet att ta del av förstahandskällan. Andrahandskällor har
endast använts när materialet ansetts nödvändigt för studien samt tillförlitlig.
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3. Teoretisk referensram
Kapitel tre inleds med en beskrivning av företagsrekonstruktion och dess förfarande för
att ge en grundläggande förståelse för vad företagsrekonstruktion innebär. Därefter
förklaras valet av teorier och modeller i förhållande till företagsrekonstruktion och hur
dessa kommer användas i studien. Efter det beskrivs teori och modell i detalj.

3.1 Företagsrekonstruktion
Ett företag som går igenom en företagsrekonstruktion har en ekonomisk krissituation,
svårt att betala skulder och är i behov av en grundläggande förändring för att undvika en
konkurs (Gleisner, 2015). Som tidigare nämnt i problembakgrunden menar Bebchuk
(1988, s. 776) och Gustafsson (2014, s. 41) att det överordnande målet med
företagsrekonstruktion är att rädda värdefulla affärsrörelser samt undvika
kapitalförstörelse.
Gustafsson (2014, s. 41) beskriver att från det tillfälle en rekonstruktör är tilldelad ett
fall ska ett möte med borgenärerna hållas i tingsrätten inom tre veckor. Vid mötet ska
fordringsägarna ha möjlighet att närvara och vädra tankar kring rekonstruktionen och
hur de anser den ska gå till. Efter att fordringsägarna sagt det de vill säga bestämmer
tingsrätten om rekonstruktionen ska fortsätta eller inte. Bestämmer tingsrätten att
rekonstruktionen ska fortsätta pågår rekonstruktionen till en början i tre månader,
rekonstruktionen kan därefter förlängas i tre månader åt gången. När rekonstruktionen
påbörjas får organisationen ett effektivt skydd mot alla indrivningsåtgärder och
konkursansökningar av fordringsägare. Under rekonstruktion kan rekonstruktören
besluta att använda statlig lönegaranti, vilket innebär att staten finansierar
organisationens löner (Gustafsson, 2014, s. 41-42). En annan förmån under
rekonstruktion är att företaget kan förhindra uppsägning av kontrakt, exempelvis
hyresavtal (Gustafsson, 2014, s. 43). Under rekonstruktionstiden är förhoppningen att
organisationen ska kunna åtnjuta bättre likviditet på grund av ovan nämnda förmåner.
Rekonstruktion innebär även ett automatiskt moratorium för alla gamla skulder
(Gustafsson, 2014, s. 41).
Enligt 2 §, kap. 1 i Lag (1996:764) om företagsrekonstruktion, ska rekonstruktören efter
att denne är utsedd av rätten undersöka om verksamheten bör bedrivas helt eller delvis
och på vilket sätt det kan ske. Svensk Företagsrekonstruktion AB (2015) menar också
att rekonstruktörens roll är att analysera verksamhetens organisation och ekonomi.
Rekonstruktören ska även om det finns förutsättningar genomföra ackordavtal med
borgenärer (1996:764). Ett ackordsförslag ska innehålla hur stor del av krediten
kreditgivaren ska få betalt, minimum är 25 % och det ska betalas inom tolv månader
från att ackord föreslås. En omröstning utförs bland borgenärerna om de ska acceptera
ackordförslaget eller inte (Gustafsson (2014, s. 47-48).
Det är naturligt enligt Persson och Karlsson-Tuula (2012, s. 73) att rekonstruktören är
advokaten som utfört den första bedömningen av företaget och att det är viktigt att
denne har både gäldenärernas samt borgenärernas förtroende. 11 §, kap. 2 i Lag
(1996:764) om företagsrekonstruktion står det “En rekonstruktör skall ha den särskilda
insikt och erfarenhet som uppdraget kräver, ha borgenärernas förtroende samt även i
övrigt vara lämplig för uppdraget.” För att få rekonstruktionsansökan godkänd anges
likviditetskris och efter godkännande öppnar rekonstruktören ett konto där alla
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företagets inbetalningar och utbetalningar måste granskas samt godkännas av
rekonstruktören (Gustafsson, 2014, s. 40). Enligt 14 §, kap. 2 Lag (1996:764) om
företagsrekonstruktion ska gäldenären följa de anvisningar rekonstruktören ger om hur
verksamheten ska bedrivas.
Som tidigare nämnt ska rekonstruktören enligt 2 §, kap. 2 Lag (1996:764) om
företagsrekonstruktion i samråd med gäldenärer skapa en rekonstruktionsplan hur syftet
med rekonstruktionen ska uppnås. Planen ska presentera hur organisationen måste
förändras för att bli lönsam (Ackordcentralen 2015, s. 4; Persson & Karlsson-Tuula,
2012, s. 73-74). Det ska också redovisas i planen hur den nuvarande finansiella
situationen ser ut och lösningen på problemen (Ackordcentralen, 2012a) samt orsaken
till likviditetskrisen (Gustafsson, 2014, s. 44-45).

3.2 Val av teori
För att kunna bedöma om organisationsdesign beaktats under en företagsrekonstruktion
valde författarna att utgå från Jay R. Galbraiths Star-modell. Modellen uppfattades som
heltäckande efter genomgång av andra organisationsdesignsmodeller. Utöver denna
existerar fler liknande modeller som antingen bygger på samma komponenter som Starmodellen eller använder sig av samma utgångspunkt som Starmodellen. Detta då flera
andra modeller använder sig av en holistisk syn på organisationsdesign. Det betyder att
organisationer och dess design skall betraktas ur ett helhetsperspektiv, där fokus inte bör
ligga på en eller få områden av en organisations design. Bland annat Burton et al:s
(2011, s. 4, 6) modell Step by step approach, men också McKinsey S7-modell (Peters &
Waterman, 1982, s. 5, 9) använder den utgångspunkten. Andra välkända forskare så
som Mintzberg (1983, s. 157) uttrycker vikten av ett holistiskt synsätt inom
organisationsdesign, detta genom att beskriva att strukturen skall harmonisera med
resten av organisationen och organisationens affärsmiljö.
Jay R. Galbraith, 1939-2014, är upphovsman till Star-modellen, med gedigen bakgrund
som forskare, professor och teoretiker men också som management konsult inom
organisationsdesign (Galbraith, 2015). Star-modellen beskrev fem komponenter som
alla interagerar med varandra vilket skapade formen av en stjärna.
Galbraiths arbete med organisationsdesign återfinns i flera andra modeller och arbeten
om organisationsdesign av forskare och professorer, där dessa beskriver Galbraiths
arbete som viktigt inom organisationsdesign (Burton et al., 2011, s. 7; Mintzberg, 1983;
Scott, 2003, s. 96). Det förefaller också att Star-modellen har ett värde och kan anses
som relevant för organisationer än i dag. En av världens största organisationer, Procter
& Gamble (2004, s. 7-8), använde Galbraiths modell och arbete så sent som 2004 för att
skapa en unik organisationsstruktur. Denna validering är viktigt för denna studie
eftersom studien kommer att analysera riktiga företagsfall.
Författarna ser ett samband mellan Star-modellen och företagsrekonstruktion,
framförallt i rekonstruktörens roll. Enligt Galbraith (2014, s. 19) kan Star-modellens
fem komponenter förändras av en ledare. Detta kan liknas vid rekonstruktörens roll
under en företagsrekonstruktion då dennes uppgift är att under en tid granska
organisationen och utifrån det rekommendera åtgärder och förändringar.
Rekonstruktören fokuserar under den tiden på att lösa finansiering samt föreslå
organisatoriska förändringar för att uppnå långsiktig lönsamhet. De organisatoriska
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förändringarna kan liknas med de förändringar som en ledare kan göra inom Starmodellens fem komponenter. Galbraiths Star-modell kommer att beskrivas i sin helhet
och inledande ge läsaren en förståelse för vad en organisation faktiskt är och sedan en
grundlig beskrivning av Star-modellens enskilda komponenter. Författarna ämnar att
applicera relevant forskning och litteratur, utöver Galbraith beskrivning, för att
komplettera beskrivningen av komponenterna och hur komponenterna förhåller sig till
företagsrekonstruktion. En avslutande beskrivning av kapitlet kommer skapas för att
beskriva vad författarna anser vara en beaktad komponent av rekonstruktören.
3.2.1 Kritik mot Galbraiths Star-modell
Författarna har sett att Galbraiths modell för organisationsdesign är etablerad och att
liknande versioner av modellen används. Trots det kan Galbraiths arbete ses som
mindre tillförlitligt då Galbraiths initiala arbete från 1973 använde mycket logik för att
argumentera slutsatser. Galbraiths beskrivningar av de fem komponenterna saknar till
viss del referenser i text. Detta försvårar arbetet att avgöra om det är Galbraiths tidigare
forskning som lett fram till Galbraiths slutsatser eller om det är andra forskares arbete.
Därför har författarna strävat efter att styrka Galbraiths beskrivningar i modellen med
originalforskning och originalkälla samt andra källor som relaterar till Galbraiths
studier.

3.3 Star-modellen

Figur 1. Star-modellen. Översatt av författarna från Galbraith (2014, s. 17).
Galbraith utvecklade Star-modellen med utgångspunkt i hans erfarenheter från arbete
med att applicera information- och beslutsprocess i organisationer (Galbraith, 2014, s.
15). En viktig utgångspunkt i Galbraiths arbete med organisationsdesign utgörs av
kontingensteorin. Kontingensteorin argumenterar för att effektivitet i en lösning är
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beroende av kontexten objektet verkar inom. Detta innebär med organisationsdesign
som utgångspunkt, att ingen organisation är den andra lik och det finns inte en ideal
mall att organisera en organisation efter (Galbraith, 1973, s. 2; Mintzberg, 1983, s. 121).
Enligt Galbraith finns det två faktorer som gör en organisation unik, osäkerhet och
variation (Galbraith, 1973, s. 4).
Osäkerhet beskrivs som den information som krävs och måste hanteras mellan
beslutsfattare under genomförandet av en uppgift, detta för att möjliggöra verkställande
av ett beslut (Galbraith, 1973, s. 4). Effekten av osäkerhet är att det hindrar
organisationer från att planera uppgifter i förväg och fatta beslut innan utförandet av en
uppgift (Galbraith, 1973, s. 4). På grund av graden osäkerhet och information som
kräver hantering, måste organisationen allokera resurser annorlunda, genom bland annat
justering av scheman och prioriteringar, vilket gör att organisationens design förändras
(Galbraith, 1973, s. 4). Organisationens prestation beror därför på osäkerheten och
kapaciteten att hantera information (Galbraith, 1973, s. 4).
Mängden information organisationen behöver för beslutsfattande beror enligt Galbraith
på variation (1973, s. 5). Variation beskrivs som en funktion av antalet produkter,
tjänster och klienter i en organisation, antalet olika resurser organisationen använder och
hur svåruppnåeligt organisationens mål är. Detta avgör hur mycket information
organisationen behöver. Desto fler faktorer som är inblandade och interagerar, desto
större andel information måste tas i beaktning innan beslutsfattande (Galbraith, 1973, s.
5).
Galbraith (1973, s. 4) kom fram till slutsatsen att det bästa sättet att organisera för att
uppnå organisationens mål är att utgå från osäkerhet och antalet uppgifter en
organisation genomför. Fokus bör inte ligga i osäkerheten utan snarare i
informationshanteringen som sker till följd av osäkerheten (Galbraith, 1973, s. 6).
Det skapas ingen effektiv förändring av informationshantering inom organisationen om
inte helheten beaktas (Galbraith, 2014, s. 16). Det holistiska synsättet inom
organisationsdesign utgörs enligt Galbraith (2014, s. 17) av fem komponenter, dessa är:
strategi, struktur, process, kompetens och belöning. Galbraith (2014, s. 17) menar att
inom effektiva organisationer har de fem komponenterna framgångsrikt anpassats efter
varandra, vilket leder till att komponenterna förstärker varandra. En välkomponerad
kombination av komponenterna skapar ett tydligt budskap. Budskapet underlättar för
människor inom organisationen att förhålla sig till organisationen och uppmuntra ett
inom organisationen uppskattat beteende (Galbraith, 2014, s. 19). I fall där
komponenterna inte är anpassade efter varandra uppstår med stor sannolikhet friktion,
vilket medför kostnader i både tid och pengar till följd av konflikter och ett tvetydigt
budskap om hur organisationen ska arbeta och därigenom sämre effektivitet (Galbraith,
2014, s. 19).
Det finns två anledningar till att Galbraith valde dessa fem komponenter. Den första
anledningen är att komponenterna kan kontrolleras direkt av ledare (Galbraith, 2014, s.
19). Ledare kan bland annat styra vilken struktur, vilken beslutsprocess, affärsmiljö och
vilka människor som ska rekryteras (Galbraith, 2014, s. 19; Miles & Snow, 1978, s. 20).
Den andra anledningen är att de fem komponenterna har en påverkan på människors
beteende inom organisationen (Galbraith, 2014, s. 19). Exempelvis nämner Galbraith
(2014, s. 19) att mätning och belöning av vissa typer av beteenden genererar större
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chans att organisationen uppnår sådant beteende bland de anställda. Organisationen har
också större chans att få samarbetsvilligt beteende om ledare anställer människor som är
naturligt samarbetsvilliga (Galbraith, 2014, s. 19). Organisationskultur är inte en del av
Star-modellen och det beror på att ledare inte direkt kan kontrollera en
organisationskultur (Galbraith, 2014, s. 19). Trots det kan en ledare indirekt påverka
kulturen långsiktigt med hjälp av de tidigare beskrivna komponenterna (Armstrong,
2010, s. 105; Galbraith, 2014, s. 19).
De fem komponenterna kommer nedan att redovisas i följdordningen strategi, struktur,
process, belöning och kompetens.
3.3.1 Strategi
Strategin enligt Galbraith (2014, s. 1, 20) är en guide för hur en organisation skall bygga
upp resterande komponenter; struktur, process, människor och belöning i en
organisation. Första gången strategi användes som utgångspunkt i organisationsdesign
var av Alfred D. Chandler (1962) i boken “Strategy & Structure: Chapters in the History
of the American Industrial Enterprise”. Chandler (1962) analyserade större
industriföretag och drog slutsatsen att organisationens struktur är beroende av
organisationens strategi.
Organisationer kan på grund av begränsade resurser inte välja att fullfölja alla de
möjligheter som de står inför, dess strategi måste därför vara anpassad därefter
(Galbraith, 2014, s. 20). Detta innebär att den faktiska strategi och inte den uttalade
strategin, är den som verkställs med de begränsade resurser organisationen för tillfället
har (Galbraith, 2014, s. 41). En strategi för att avgöra vilka resurser som ska allokeras
till vilken verksamhet i organisationen kallas för BCG-matrisen och skapades av Boston
Consulting Group. BCG-matrisen innebär att organisationens olika verksamheter ska
identifieras och benämnas som stjärnor, kassakor, hundar, eller frågetecken (Galbraith,
2014, s. 42; Henderson, 2015). För att veta vilken kategori en verksamhet bör
benämnas, sätts verksamheterna i en matris med dimensionerna “tillväxt” och “andelen
av marknad” (Galbraith, 2014, s. 42; Henderson, 2015). Syftet med modellen är att veta
vilka verksamheter i organisationen som växer samt vilka som är i behov kapital och
vilka som inte bör finnas kvar (Galbraith, 2014, s. 42; Henderson, 2015). Det kapital
som allokeras ska komma från verksamheter med genererande kapital så som kassakor
(Galbraith, 2014, s. 42; Henderson, 2015).
Porter (1985, s. 3) menar att en strategi bör skapa en konkurrensfördel, vilket innebär att
organisationen bör skapa ett värde för kunden som överstiger kostnad för
värdeskapandet. Detta leder till att ju mer begränsade resurser en organisation har, allt
mer väldefinierad måste strategin vara (Galbraith, 2014, s. 20). Galbraith menar att en
strategi även finns för att hjälpa anställda att förstå hur de ska bete sig inom
organisationen för att bidra till att organisationen uppnår uppsatta mål. Strategin kan
därmed exempelvis underlätta för beslutsfattare när de ska fatta ett beslut.
Galbraith (2014, s. 20) menar att en strategi består av tre delar; “vad?”, “var?” och
“hur?”.
Första delen "vad?", syftar Galbraith (2014, s. 20) till organisationens övergripande
mål. Dessa mål kan innefatta allt från mål för tillväxt, marknadsandelar och avkastning.
Mer detaljerade mål kan även existera inom organisationen, exempelvis kan en
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försäljningsavdelning använda olika säljmål (Porter, 1985, s. 373). Olika mängder av
information krävs och måste processeras beroende på hur svåruppnåeligt målet eller
målen är för organisationen (Galbraith, 1973, s. 5).
“Var?” beskriver enligt Galbraith (2014, s. 20) var i världen organisationen ska vara
närvarande och bedriva affärer (Galbraith, 2014, s. 20). Porter utgick från konkurrens i
femkraftsmodellen och organisationens värdekedja för att besvara “var?” (Porter, 1985,
s. 1, 4-5). Porters femkraftsmodell beskriver de krafter som påverkar en organisations
strategi. Dessa krafter är kunders förhandlingsstyrka, leverantörers förhandlingsstyrka,
substitut för varan eller tjänsten samt konkurrens från nya och befintliga aktörer (Porter,
1985, s. 4-5).
Hur de fem krafterna påverkar en industri beror på hur strukturen ser ut för den
industrin. Det innebär att beroende på strategi, varierar påverkan av de fem krafterna på
industrin (Porter, 1985, s. 4). Porters fem krafter gör det möjligt att enklare se kritiska
faktorer som påverkar en viss industri (Porter, 1985, s. 7). Målet för organisationens
strategi är att hantera förhållandena i industrin och helst förändra förhållandena inom
industrin till organisationens fördel (Porter, 1985, s. 5). Porters modell avgör
lönsamheten inom industrin genom att modellens fem krafter påverkar faktorerna priser,
kostnader och behovet av investeringar inom industrin. Detta gör det möjligt att beräkna
retur på investerat kapital för den industrin (Porter, 1985, s. 5).
Porter beskriver att en organisation inte bara bör analysera de fem krafterna för att skapa
en konkurrensfördel (Porter, 1985, s. 33). Organisationen ska också bestämma var ifrån
organisationen ska köpa tjänster, material och produkter för att uppnå organisationens
syfte (Galbraith, 2014, s. 21). Porter förklarar att strategiska val organisationen gör i
värdekedjan kan ge organisationen en konkurrensfördel genom differentiering (Porter,
1985, s. 33). Differentiering innebär att organisationen exempelvis köper bättre material
än konkurrenter eller att organisationen sätter ihop produkten effektivare än andra,
vilket ger dem en konkurrensfördel (Porter, 1985, s. 33). Organisationen kan ha flera
värdekedjor, vilket beskrivs av Porter (1985, s. 33-34) som ett värdesystem.
Organisationen granskar värdekedjan systematiskt för att hitta dessa differentieringar
och för att öka konkurrenskraften (Porter, 1985, s. 34).
De olika faktorerna beskrivna av Galbraith och Porter redogör för hur mycket
information och bearbetning av information som organisationen måste hantera
(Galbraith, 1973, s. 5). Faktorerna kan exempelvis vara diversifiering av
produktportföljen eller hur många olika marknadssegment organisationen väljer att
arbeta inom (Galbraith, 1973, s. 5). Galbraith beskriver att strategin kommer förändras
och flera dimensioner kan tillföras i strategin, vilket resulterat i att organisationen
förändras (Galbraith, 2014, s. 21). Exempelvis kan organisationen expandera utanför
hemmamarknaden och möta nya konkurrenter och möjligheter i andra länder (Galbraith,
2014, s. 21). Organisationen kan utvecklas från kärnprodukterna och skapa nya
produkter som når andra segment vilket också skapar nya dimensioner i strategin
(Galbraith, 2014, s. 21). Detta innebär att ”var?” förändras fortlöpande som en följd av
organisationens tillväxt (Galbraith, 2014, s. 21). Det är därför enligt författarna rimligt
att anta att organisationen kontraherar till följd av exempelvis en kris, varvid
dimensioner skalas av och strategin förändras. Resonemanget stärks av Galbraiths
skildring att resurser är begränsade i en organisation och att strategin måste specificeras
noggrannare när organisationen har mindre resurser att arbeta med (Galbraith, 2014, s.
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20). Burton et al. (2011, s. 225) beskriver också att organisationer oftast skalar ner
verksamhet och effektiviserar befintlig verksamheten vid kriser.
“Hur?” ger organisationen dess konkurrensfördel; “hur ska vi konkurrera och vad gör
oss framgångsrika då vi konkurrerar”? (Galbraith, 2014, s. 21). Detta syftar till hur
organisationen är fokuserad, om organisationen har produkt- eller kundfokus (Galbraith,
2014, s. 21). Produktfokuserade företag fokuserar mer på att utveckla nya produkter och
åstadkomma konkurrensfördelar genom patent eller billig produktion (Galbraith, 2014,
s. 21). Kundfokuserade företag fokuserar på att analysera populationen för att förstå
kunder samt deras behov och anpassa produkter för att skapa konkurrensfördelar
(Galbraith, 2014, s. 21). Galbraith (2014, s. 22) poängterar att det är viktigt att inse att
ett övertag på marknaden är tillfällig och det är viktigt att veta hur länge organisationen
har en fördelen. Därefter är det viktigt att kontinuerligt försöka skapa nya fördelar
istället för att hålla kvar vid den befintliga fördelen eftersom konkurrensfördelar får
kortare och kortare livslängd (Galbraith, 2014, s. 22).
Organisationen kan fokusera strategin på två faktorer; utforskning av nya möjligheter
och exploatering av befintliga säkerheter. Utforskning syftar till att organisationen
väljer att fokusera på att upptäcka, variera, ta risker, experimentera och agera innovativt.
Exploatering syftar till att organisationen fokuserar på att producera, effektivisera,
implementera och utföra (Burton et al., 2011, s. 11). March (1991, s. 71) beskriver att
båda faktorerna är viktiga för organisationen, men på grund av begränsade resurser
måste organisationen välja en.
Miles och Snow (1978, s. 29) beskriver olika grundtypologier av strategier för hur en
organisation skapar konkurrensfördelar. Strategierna är; försvarande, utforskande,
analyserande och reagerande (Miles & Snow, 1978, s. 29). Strategierna har bevisats
vara tillförlitliga och heltäckande enligt Donald och Hambrick (2003, s. 115). Burton et
al. (2011, s. 24) sammanförde March arbete om exploatering och utforskning med de
fyra grundläggande typologier, som skapades av Miles och Snow (1978, s. 29). Nedan
följer en beskrivning av de fyra grundtypologierna samt deras koppling till exploatering
och utforskning.
Försvarande är en strategi som innebär att organisationen fokuserar i hög grad på
exploatering och i låg grad på att utforska (Burton et al., 2011, s.26). Detta genom att
aktivt arbeta för att behålla en viss produktmarknadsdomän (Miles & Snow, 1978, s.
29). Det genomförs genom att aggressivt försvåra för konkurrenter att inta det aktuella
marknadssegmentet vilket leder till en stabil affärsmiljö för organisationen (Miles &
Snow, 1978, s. 37). För att försvåra för konkurrenter att inta organisationens
marknadssegment kan organisationen använda ekonomiska handlingar, exempelvis
genom att aggressivt konkurrera med pris eller skapa högkvalitativa produkter (Miles &
Snow, 1978, s. 37). Organisationer med försvarande strategi väljer oftast att undvika
utveckling och trender utanför deras affärsmiljö och väljer istället att fokusera på att
växa genom marknadspenetration och en mindre andel produktutveckling (Miles &
Snow, 1978, s. 37-38). När organisationen valt och etablerat en produktmarknadsdomän
fokuserar en försvarare sina resurser på att effektivisera befintliga operationer. Det kan
innebära effektiviseringar inom produktion och distribution samt andra typer av
automatiseringar inom beslutsfattning (Miles & Snow, 1978, s. 29, 41-42).
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Utforskande strategi fokuserar i hög grad på att utforska och i låg grad på att exploatera
(Burton et al., 2011, s. 28). Detta genom att söka efter nya marknader och konstant
övervaka olika affärsmiljöer (Miles & Snow, 1978, s. 29, 56). Organisationer som
använder den strategin är oftast först med att experimentera och göra intåg på nya
marknader (Miles & Snow, 1978, s. 29). Det innebär att dessa organisationer oftast
skapar förändring samt osäkerhet på marknaden och tvingar konkurrenter att besvara de
nya förhållandena (Miles & Snow, 1978, s. 29). Strategin är aggressiv och agerar som
en försvarande strategi genom marknadspenetration på en stabil marknadsdomän,
medan den samtidigt expanderar till nya potentiella produktmarknadsdomäner (Miles &
Snow, 1978, s. 29). Nackdelen för organisationer som använder denna strategi är att de
oftast inte är effektiva (Miles & Snow, 1978, s. 29). Det beror på att organisationen inte
kan standardisera processer och behöver stor flexibilitet för att kunna anpassas till
förändring, det resulterar oftast i större humankapital (Miles & Snow, 1978, s. 59).
Analyserande är en strategi som fokuserar på både exploatering och utforskning
(Burton et al., 2011, s. 31). Dessa organisationer verkar i två olika typer av
produkmarknadsdomäner (Miles & Snow, 1978, s. 29). Den ena
produktmarknadsdomänen anses vara relativt stabil och den andra domänen genomgår
förändring (Miles & Snow, 1978, s. 29, 72). Den stabila domänen hanteras på liknande
sätt som en försvarande strategi, detta genom rutiner samt formell struktur och process
för organisationen vilket gör organisationen effektiv (Miles & Snow, 1978, s. 29, 73).
Den mer turbulenta delen av organisationen fungerar i stora drag genom att ledare
utvecklar eller analyserar och studerar konkurrenter för att uppnå nya idéer (Miles &
Snow, 1978, s. 29). De bästa idéerna blir därefter en del av organisationens verksamhet
(Miles & Snow, 1978, s. 29).
Reagerande strategi har inget fokus på varken exploatering eller utforskning (Burton et
al., 2011, s. 26-27). Det innebär att ledningen med jämna mellanrum upplever att
affärsmiljön de är verksam inom förändras och stor osäkerhet upplevs (Miles & Snow,
1978, s. 29). Ledningen klarar inte av att hantera situationen effektivt eftersom
organisationen inte har en bra strategi eller att strategin inte är anpassad till resten av
organisationen, exempelvis strukturen, teknologin och processen (Miles & Snow, 1978,
s. 82). En organisation som anses verka genom en reagerande strategi kan ha utvecklat
en design som inbegriper en anpassad struktur, teknologi och process, men de behöver
inte vara relevanta i affärsmiljön organisationen arbetar i (Miles & Snow, 1978, s. 82).
Reagerande strategi kan egentligen anses vara en “icke-strategi” och är en följd av att
organisationen blir tvingad av affärsmiljön att agera och förändra sig (Miles & Snow,
1978, s. 29).
Syfte med strategikomponent
Författarna önskar med denna komponent beskriva vad strategi är och dess olika
potentiella förändringsområden. Författarna förväntar sig inte att rekonstruktören skall
bygga upp eller förändra strategi från grunden. Det som är av intresse för författarna är
om rekonstruktören har granskat och motiverat valet av den strategi organisationen har
och de eventuella förändringar i strategi som kan vara relevanta för att göra organisation
effektivare.
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3.3.2 Struktur
Struktur beskriver hur organisationen distribuerar makt och befogenheter över en
hierarki horisontellt och vertikalt samt uppdelning av arbetet och utformning av
organisationen (Galbraith, 2014, s. 22). En hierarki uppkommer eftersom
organisationer inte har tillräcklig informationshanterings- och beslutsfattandekapacitet
för att skapa samförståelse mellan en större mängd anställda som arbetar inom
organisationen (Galbraith, 2014, s. 23). Att skapa en hierarki har två syften (Galbraith,
2014, s. 23). Första syftet är att koordinera beteendet av en stor andel anställda som inte
kan ta beslut i rätt tid (Galbraith, 2014, s. 24). Det andra syftet är att lösa dispyter
mellan anställda gällande vilken väg organisationen skall gå för att uppnå
organisationens mål (Galbraith, 2014, s. 24). Strukturen ska vara anpassad till hela
organisationen och till affärsmiljön organisationen verkar i (Mintzberg, 1983, s. 3).
Vertikal dimension avser om organisationen är centraliserad eller decentraliserad och
beskriver vad olika ledare inom hierarkin ska ta för beslut och ansvara över (Galbraith,
2014, s. 33). Den horisontella dimensionen beskriver distributionen av makt mellan de
olika avdelningarna inom en organisation (Galbraith, 2014, s. 34). Makt mellan olika
avdelningar inom en organisation kan variera och vissa avdelningar kan påverka de
andra avdelningarna mer (Galbraith, 2014, s. 34). Exempelvis inom högteknologiska
företag blir oftast ingenjörsavdelningen dominerande och påverkar de andra
avdelningarna inom organisationen (Galbraith, 2014, s. 34). Tillfällig brist på en viss
resurs på en marknad kan leda till att vissa delar av organisationen som har ansvar för
att anskaffa resurser får större makt och påverkar andra delar av organisationen genom
att minska behovet eller ersätta resursen (Galbraith, 2014, s. 34). Galbraith anser att
makten inom organisationen ska reflektera anställdas intresseandel i affärsmiljön
organisationen verkar inom (Galbraith, 2014, s. 34).
Det existerar två fundamentala problem som adresseras i strukturkomponenten. Det är
hur arbetsuppdelning skall se ut och hur koordinering av arbetet ska ske i de olika
delarna för att organisationen effektivt skall kunna realisera dess mål (Galbraith, 1973,
s. 3; Mintzberg, 1983, s. 2-3; Sayles, 1976, s. 2). Arbetsuppdelning beskriver graden av
specialisering av roller som utför arbetet (Galbraith, 2014, s. 34). En högre grad
specialisering skapar högre beroendeförhållande mellan de specialiserade avdelningarna
(Galbraith, 2014, s. 34).
En organisationsstruktur kan beskrivas med en organisationskarta för att se hur
organisationen delat upp huvuduppdrag i avdelningar samt visa officiella
kommunikationsmönster (Burton et al., 2011, s. 59). Flera forskare har beskrivit olika
strukturer med olika namn men författarna har sett fyra återkommande och
grundläggande strukturer i flera vetenskapliga arbeten. Den första som behandlas i
studien är simpel struktur förklarad av Mintzberg. De tre andra strukturerna som
behandlas beskrivs av Miles och Snow och benämns som funktionell struktur,
produktstruktur och matrisstruktur. Mintzberg framhåller att grundläggande strukturer
skall ses som idealfall och att organisationen inte har en exakt passform till dessa,
eftersom det kan existera skillnader i strukturen beroende på organisationen (Mintzberg,
1983, s. 156). Burton et al. (2011, s. 60) påpekar att de olika strukturerna ska användas
som en grund och kan kombineras för att skapa ännu komplexare
organisationsstrukturer.
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Simpel struktur är den enklaste typen av struktur eftersom den oftast har lite personal,
liten formalisering av arbetet, samt liten eller ingen uppdelning av arbetsuppgifter
(Mintzberg, 1983, s. 157). Mintzberg (1983, s. 158) förklarar att en simpel struktur kan
bedömas som en icke-struktur eftersom strukturen inte använder formella verktyg för att
organisera (Mintzberg, 1983, s. 158). Det leder till att organisationen styrs genom
direktkontroll där makten och viktiga beslut fattas av en ledare vilket resulterar i en
väldigt centraliserad organisationsstruktur (Mintzberg, 1983, s. 158). Simpel struktur är
vanlig i mindre och enklare organisationer med brist på information om den dynamiska
affärsmiljö organisationen är verksamma i, det gör det svårt att förutspå förändringar i
affärsmiljön och svårare att formalisera arbetet (Mintzberg, 1983, s. 159).

Figur 2. Simpel struktur
Funktionell struktur avser att dela upp organisationen efter specialisering (Galbraith,
2014, s. 26; Miles & Snow, 1978, s. 43; Mintzberg, 1983, s. 164). Denna typ av struktur
passar en försvarande strategi som försöker att specialisera organisationen inom en
marknadsdomän och bli effektiva i utförandet (Miles & Snow, 1978, s. 43). Användning
av en funktionell struktur innebär att organisationen placerar anställda med liknande
specialisering inom samma avdelning (Galbraith, 2014, s. 26; Miles & Snow, 1978, s.
43).
Exempel på specialiserade avdelningar kan vara utveckling, produktion, försäljning och
marknadsföring (Galbraith, 2014, s. 26; Miles & Snow, 1978, s. 43). Organisationer kan
också dela upp ytterligare avdelningar inom avdelningar, exempelvis en avdelning inom
en säljavdelning som fokuserar på export (Galbraith, 2014, s. 27; Miles & Snow, 1978,
s. 44).
För att skapa stabilitet och effektivisera arbetsprocessen använder de specialiserade
avdelningarna ett formaliserat system för hur personalen ska agera. Det innebär att det
existerar ett standardiserat och regelstyrt sätt de anställda arbetar efter (Miles & Snow,
1978, s. 44). En fördel med att använda en funktionell struktur är att det kan spara
pengar för organisationen. De anställda behöver specialisering för endast en uppgift och
de kan lättare bli ersatta eftersom att ersättaren behöver specialisering för endast en
uppgift. Det resulterar i att kostnaden för att träna nya anställda minskar (Miles &
Snow, 1978, s. 44).
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Figur 3. Funktionell struktur
Produktstruktur passar företag som är divergerande, vilket innebär att organisationen
fokuserar på olika verksamhetsområden (Galbraith, 2014, s. 27). Strukturen passar en
utforskande strategi som söker nya marknader att expandera till (Miles & Snow, 1978,
s. 62). Detta stöds av Galbraith (2014, s. 27) som beskriver att organisationer kan bli
divergerade genom att organisationens kärnverksamhet inte behåller samma tillväxt
(Galbraith, 2014, s. 27). Organisationer kan vända sig till liknande marknader med
liknande affärsmodell, exempelvis har Procter & Gamble expanderat inom olika
hygienprodukter (Galbraith, 2014, s. 27). Detta innebar att Procter & Gamble skapade
en produktbaserad organisation, där olika produktlinjer kunde styras genom en egen
funktionell struktur (Galbraith, 2014, s. 27).

Figur 4. Produktstruktur
Matrisstruktur möjliggör både centralisering och decentralisering (Sayles, 1976, s. 2).
Organisationen kan ha behov av speciella resurser, så som specialister eller material
inom flera avdelningar, vilket gör att det finns ett behov av centralisering av resurser,
medan de egna avdelningarna agerar självständigt (Miles & Snow, 1978, s. 103 ; Sayles,
1976, s. 3).
Matrisstrukturer är avancerade organisationsstrukturer som används när vanliga
strukturer inte räcker till. Det används vanligtvis av komplexa organisationer som också
kan verka i osäkra affärsmiljöer (Sayles, 1976, s. 4). Komplexa organisationer och
osäkra affärsmiljöer innebär att ledningen inte kan planera de olika funktionella
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specialiseringarna mot varandra, som vanligtvis kan genomföras i en funktionell
struktur (Sayles, 1976, s. 5). Detta eftersom oförutsedda problem kräver olika tidsplaner
och uppgiftslösningar (Sayles, 1976, s. 5).
Anställda inom en avdelning i en funktionell eller produktstruktur har teoretiskt sett en
chef men inom en avdelning eller ett produktlag i en matrisstuktur har varje anställd två
chefer (Sayles, 1976, s. 5). Projekt eller produkter kan ha behov av en väldigt hög nivå
av professionellt kunnande för tillverkning av en speciell produkt eller del i produkten
(Sayles, 1976, s. 5). Det krävs funktionella chefer och en systemchef eftersom det kan
existera en hög osäkerhet för hur de olika avdelningarna arbetar ihop för att skapa den
färdiga produkten (Sayles, 1976, s. 5). För att uppnå organisationens mål används
avdelningschefer som används i funktionsstrukturer och systemchefen arbetar för att
koordinera avdelningarna eller uppgifterna till en färdig produkt, tjänst eller projekt
(Sayles, 1976, s. 5).

Figur 5. Matrisstruktur
Syfte med strukturkomponent
Författarna önskar med denna komponent beskriva vad struktur är och dess olika
potentiella förändringsområden. Författarna förväntar sig inte att rekonstruktören skall
bygga upp eller förändra struktur från grunden. Det som är av intresse för författarna är
om rekonstruktören har granskat och motiverat strukturella val för organisationen och
de eventuella förändringar i struktur som kan vara relevanta för att göra organisation
effektivare.
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3.3.3 Process
Process beskriver hur arbetet i organisationen ska utföras i form av informationsutbyte
och handlingar inom och mellan de olika avdelningarna för att slutföra avdelningarnas
deluppgifter (Basu & Blanning, 2000, s. 20; Galbraith, 2014, s. 37). Strukturen är
ramverket och processen är det som sker i ramverket (Galbraith, 2014, s. 37). Det finns
tre generella processtyper; ömsesidig anpassning, affärsprocess och ledarskapsprocess
(Galbraith, 2014, s. 37; Mintzberg, 1983, 4-6; Thompson, 1988, s. 75).
Ömsesidig anpassning är det frivilliga kommunikationsbeteendet mellan individer i
organisationen (Galbraith, 2014, s. 38; Mintzberg, 1983, s. 4; Thompson, 1988, s. 75).
Till detta räknas social kommunikation samt kommunikation som individer initierar för
att bättre utföra och skapa kontroll över det egna arbetet (Galbraith, 2014, s. 38;
Mintzberg, 1983, s. 4). Ömsesidig anpassning bedöms som simpel och är den mest
grundläggande processen för en organisation (Mintzberg, 1983, s. 4). Ömsesidig
anpassning används oftast i enklare organisationsstrukturer med få anställda
(Mintzberg, 1983, s. 4). Behovet av ömsesidig anpassning finns även i komplexa
organisationer med högre osäkerhet och fler förändringar i arbetet (Thompson, 1988, s.
75; Mintzberg, 1983, s. 4). I en komplex organisation krävs konstant kommunikation
och informationsutbyte för att utveckla kunskap mellan anställda för att förstå nästa steg
i exempelvis ett avancerat projekt (Mintzberg, 1983, s. 4; Thompson, 1988, s. 75).
En organisation kan påverka det frivilliga kommunikationsbeteendet med fysisk
placering av anställda (Galbraith, 2014, s. 38). Anställda som arbetar med samma
projekt kan grupperas i samma fysiska område för att dessa ska interagera mer med
varandra, med avsikten att öka informationsutbytet (Galbraith, 2014, s. 38). Denna
process har utvecklats drastiskt med uppkomsten av internet, e-mail och sociala medier,
exempelvis versioner av Facebook har utvecklats specifikt för organisationer (Galbraith,
2014, s. 38). Syftet är att uppmuntra spontan kommunikation samt att kommunikationen
når grupper av anställda som kan nyttja den informationen (Galbraith, 2014, s. 38).
Affärsprocess karaktäriseras av automatisering, förutsägbarhet, förståelighet och
upprepningsbarhet (Galbraith, 2014, s. 38; Mintzberg, 1983, s. 5-6; Thompson, 1988, s.
74). Affärsprocess beskriver hur arbetet utförs och koordineras i organisationens
struktur (Basu & Blanning, 2000, s. 17; Burton et al., 2011, s. 111; Galbraith, 2014, s.
38). Exempelvis i en funktionsstruktur som är uppdelad efter specialiseringarna
utveckling, produktion och marknadsföring kan affärsprocess beskriva vilken ordning
produkten passerar funktionsstrukturens avdelningar (Basu & Blanning, 2000, s. 17;
Burton et al., 2011, s. 111; Woodward, 1980, s. 128-129).
En del affärsprocesser sker över hela organisationen medan andra affärsprocesser
fokuserar på ett speciellt område inom organisationen (Galbraith, 2014, s. 38). De olika
affärsprocesserna kan också ha samband med varandra (Galbraith, 2014, s. 38). För att
automatisera organisationer och på så vis förbättra affärsprocesser kan organisationer
till exempel använda mjukvara med syftet att minska den mänskliga interaktionen och
skapa mer maskin-till-maskin-kommunikation (Galbraith, 2014, s. 38). En robust
affärsprocess möjliggör mer komplexitet i organisationer vilket leder till att
organisationer kan fokusera på icke rutinmässiga och oförutsägbara uppgifter,
exempelvis utföra projekt och nya initiativ inom organisationen (Galbraith, 2014, s. 38).
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Ledarskapsprocess innebär två saker, hur ledare allokerar organisationens begränsade
resurser till organisationens möjligheter och hur ledare verkställer organisationens
strategi (Galbraith, 2014, s. 40). Regioner, produktlinjer och funktioner inom en
organisation har alla behov av resurser och egna idéer om hur de bör spenderas
(Galbraith, 2014, s. 43). I ledarskapsprocessen hanteras konflikter och diskussioner
angående hur resurser ska användas (Galbraith, 2014, s. 43). Därför behövs
ledarskapsprocess för att resurserna och talang inom organisationen allokeras rätt
(Galbraith, 2014, s. 43; Mintzberg, 1983, s. 4) Ledaren kan använda sig av BCGmatrisen beskrivet i strategikomponenten för att på så sätt avgöra vilka delar av
organisationen som behöver resurser och vilka delar som bör nedprioriteras (Galbraith,
2014, s. 42).
Eftersom resurser inte bara är pengar utan också tid och talang behöver ledare försöka
avgöra vilken resurs det finns minst av i organisationen (Galbraith, 2014, s. 43). Det
innebär att en ledares beslut bör utgå från allokeringen av den strategihämmande
resursen (Galbraith, 2014, s. 43). För att lösa detta har konsulter föreslagit att använda
ett annat mått än avkastning i för rätt allokering, exempelvis retur i förhållande till
kunskap eller retur beroende av antalet anställda i organisationen (Galbraith, 2014, s.
43; Ingram & Neumann, 2006, s. 36, 55). Detta eftersom talang oftast är en
strategihämmande resurs (Galbraith, 2014, s. 43; Ingram & Neumann, 2006, s. 36, 55).
Ledarskapsprocess innebär genom verkställandet av strategi att en ledare tar ansvar över
en grupp anställda och dess arbete och ger dem instruktioner samt övervakar deras
arbete (Mintzberg, 1983, s. 4). Detta innebär att ledarskapsprocessen ska harmonisera
organisationens prioriteringar, återigen på grund av begränsad mängd resurser
(Galbraith, 2014, s. 42). Det krävs att organisationen prioriterar vad som skall utföras
och i vilken ordning (Galbraith, 2014, s. 42). Ledarskapsprocess bör i arbetet med att
verkställa strategi också harmonisera mål inom organisationen och dess olika
dimensioner (Galbraith, 2014, s. 42). Det finns risk att förvirring uppstår bland anställda
i organisationen om inte organisationen har harmoniserade mål. (Galbraith, 2014, s. 42;
Porter, 1985, s. 373). Är inte organisationens mål harmoniserade mot verksamheten
riskerar därför organisationens konkurrensfördelar att påverkas negativt (Galbraith,
2014, s. 42; Porter, 1985, s. 373).
Ledarskap är en av de viktigaste faktorerna för en organisations finansiella resultat,
detta eftersom ledare påverkar organisationens interna miljö. Studier har visat att den
interna miljön i organisationen kan påverka en tredjedel av organisationens finansiella
resultat (Armstrong, 2010, s. 105).
Syfte med processkomponent
Författarna önskar med denna komponent beskriva vad process är och dess olika
dimensioner. Författarna förväntar sig inte att rekonstruktören skall bygga upp eller
förändra till exempel affärsprocessen från grunden. Det som är av intresse för
författarna är om rekonstruktören har granskat och motiverat processval för
organisationen och de eventuella förändringar i process som kan vara relevanta för att
göra organisation effektivare.
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3.3.4 Belöning
Belöning är ett verktyg för att öka motivationen samt motivera vissa beteenden och
handlingar hos individer eller grupper inom organisationen. Belöningens syfte är att
handlingar och beteenden skall anpassas efter organisationens mål och strategi
(Armstrong, 2010, s. 30, 72; Burton et al., 2011, s. 190; Galbraith, 2014, s. 44; Kerr,
1975, s. 781).
Hur organisationen ska designa belöningssystem beror på om belöningar skall baseras
på beteende eller resultat (Kowtha, 1997, s. 54). Det innebär att en organisation kan
belöna vissa typer av beteende som organisationen finner önskvärda, alternativt att
belöna resultat av arbetet och då indirekt beteendet (Kowtha, 1997, s. 54).
En organisation måste bestämma hur prestationer i organisationen ska mätas, ska
organisationen bara mäta en typ av prestation eller fler parametrar (Galbraith, 2014, s.
46). Fördelen med att bara mäta en typ av prestation, exempelvis företagets vinst, är att
ett tydligt mål leder till högre motivation (Galbraith, 2014, s. 46). Detta för att personer
lätt kan förstå målet och hur deras beteende och prestation är kopplad till målet och
bonusen (Galbraith, 2014, s. 46). Anställdas motivation ökar utöver bonus eller andra
typer av belöning när mål eller prestation uppfylls (Herzberg et al., 1993, s. 59).
Enligt Galbraith finns det risk med att endast fokusera på ett mål och mäta en typ av
prestation för att nå det målet, det kan skapa dysfunktioner i andra delar av
organisationen (Galbraith, 2014, s. 46). En organisation med en försäljare vars hela lön
är baserad på kommission kan uppleva problem med att motivera försäljaren att hjälpa
till med att fylla upp hyllor, städa och ta hand om kundproblem, vilket leder till att
organisationen inte fungerar lika effektivt (Galbraith, 2014, s. 46-47). Galbraith
beskriver att organisationer försökt anpassa och motverka dysfunktioner i
bonussystemen genom att skapa flera mål, subjektiva mål och införa kontextuell
utvärdering utförda av ledaren (Galbraith, 2014, s. 47). Fördelen är att dysfunktion
minskar men målen blir otydligare och motivationen minskar till följd (Galbraith, 2014,
s. 47).
Belöning syftar inte enbart till kompensation som organisationen ger till anställda,
belöning beskriver också hur anställda tolkar belöningen och agera utifrån de belöningar
organisationen ger (Burton et al., 2011, s. 190; Galbraith, 2014, s. 44; Kerr, 1975, s.
781). Belöningar kan vara ett sätt att undvika behovet att anställa personal med ett
beteende organisationen anser passar dem och istället låter belöningssystemen forma
anställda efter organisationens vilja (Kerr, 1975, s. 704). Enligt Kerr har personal i
organisationen olika mål och motiv, det är därför osannolikt att ledare och de som
arbetar för ledaren kommer sträva efter samma resultat (Kerr, 1975, s. 781). Ledare kan
uppfatta anställda som omotiverade vilket kan orsakas på grund av att ledare belönar fel
beteende (Kerr, 1975, s. 781). Om ledare upptäcker problem med motivation är ett
viktigt första steg för ledaren att gå igenom vilka beteenden organisationen belönar
eftersom personalens beteende till stor del kan förklaras genom hur de blir belönade
(Kerr, 1975, s. 781).
Galbraith beskriver fyra verktyg för att uppnå ökad motivation och önskvärda beteenden
bland de anställda (Galbraith, 2014, s. 44). Verktygen är kompensation, befordran,
uppmärksamhet och jobbutmaningar (Galbraith, 2014, s. 44). Kompensation,
uppmärksamhetssystem och befordran beskrivs som yttre motivation där olika konkreta
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belöningar appliceras för att förändra ett beteende (Armstrong, 2010, s. 139; Galbraith,
2014, s. 51). Jobbutmaning är egenvärde och är en inre belöning som genereras av vad
individen värderar och drivs av i arbetet (Armstrong, 2010, s. 139; Galbraith, 2014, s.
51). Ett exempel på inre belöning är om en individ gillar bilar och har ett jobb som går
ut på att testa bilar, arbetet motiverar därmed individen. Det är viktigt att en
organisation använder en mix av alla dessa delar i olika hög grad, både finansiellt och
icke-finansiellt, för att motivera anställda att prestera bra (Armstrong, 2010, s. 161).
Kompensation som innebär en finansiell ersättning för att motivera leder till olika
motivationsvärden för personen i organisationen (Galbraith, 2014, s. 44). Det existerar
olika typer av kompensation, bland annat; fast inkomst, meriterande lön, bonus,
semester och andra förmåner (Armstrong, 2010, s. 30, 32-33; Galbraith, 2014, s. 44).
En fast inkomst reflekterar levnadskostnader och hur avancerat jobbet är och är oftast
bestämd marknadsmässigt eller genom fackavtal (Armstrong, 2010, s. 30). En fast
inkomst motiverar anställda att stanna och vara en del av organisationen, men ökar inte
prestationen, vanligtvis får den anställde samma lön oavsett prestation (Galbraith, 2014,
s. 44). Den andra nivån av kompensationen organisationer kan erbjuda är fast lön och en
meriterande ökning av lönen beroende på prestation (Galbraith, 2014, s. 44).
Meriterad löneökning är oftast baserad på flertalet faktorer så som hur länge personen
har jobbat för företaget, prestation och marknadsvärdet av personen (Armstrong, 2010,
s. 32). Meritökning av lönen ger anställda ett erkännande och blir därmed motiverade av
den potentiella ökningen (Galbraith, 2014, s. 44).
Bonus innebär en betalning av en summa pengar baserad på personens prestation,
företaget eller ett arbetslag och skiljer sig från andra kompensationer då det är en
tillfällig betalning och måste förtjänas igen (Armstrong, 2010, s. 188). Bonus är
flexibelt och kan anpassas efter ett problem organisationen har och förändra ett beteende
(Galbraith, 2014, s. 45). Bonus kan användas för att stärka tillfälliga initiativ och mål
men också organisationens övergripande mål och strategi (Galbraith, 2014, s. 45).
Galbraith beskriver att i komplexa organisationer är oftare bonusen baserad på
företagets totala vinst (Galbraith, 2014, s. 46). Det finns moraliska risker med en bonus
och de mål som sätts upp för bonusen (Armstrong, 2010, s. 190). Mål som exempelvis
enbart är beroende av företages vinst, kan leda till dysfunktionella beteenden hos
anställda för att försöka uppnå bonusen, det är därför viktigt att mål för bonus är
genomtänkta (Armstrong, 2010, s. 190; Galbraith, 2014, s. 46). Ett tydligt exempel på
misslyckade bonusmål sågs bland annat under finanskrisen 2008, där bonussystem
ledde till moraliskt tveksamt beteende från bankanställda och bidrog till finanskrisen
2008 (Armstrong, 2010, s. 187).
Utöver detta finns också andra former av kompensation, så som semester, tjänstebil,
tjänstepensioner som kan användas i motiverande syfte. Dessa ersättningar är oftast mer
flexibla där anställda har större valmöjlighet (Armstrong, 2010, s. 34).
Uppmärksamhet är ett viktigt verktyg menar Herzberg et al. (1993, s. 60), där studien
av Herzberg et al. visade att uppmärksamhet i arbetet är den näst största faktorn
gällande vad som motiverar en individ i sitt arbete. Ledare kan påverka uppmärksamhet
i arbetet genom att använda uppmärksamhetssystem för att utmärka extra stora
prestationer inom en organisation (Galbraith, 2014, s. 51). Stora prestationer kan bland
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annat bestå av att anställda uppnått svåruppnåeliga mål som sedan blir
uppmärksammade (Galbraith, 2014, s. 51). Uppmärksamhet i olika former är ingen
direkt form av finansiell belöning (Armstrong, 2010, s. 162). Uppmärksamhet kan
komma från kunder, ledare och andra anställda i form av exempelvis en komplimang för
deras arbete (Herzberg et al., 1993, s. 60-61). Organisationer kan på olika sätt utmärka
en anställd, exempelvis genom att utnämna månadens eller årets anställd eller att tilldela
personen en utmärkelse (Galbraith, 2014, s. 51). Andra belöningar kan vara de som inte
direkt syftar till att ge en summa pengar utan kan bestå av ett presentkort eller några
dagar ledigt (Galbraith, 2014, s. 51). Ofta kostar det inte mycket och kan vara givande
för den anställda (Galbraith, 2014, s. 51).
Befordran avgör vilka individer organisationen kommer utveckla och avancera högre
upp i organisationens hierarki. Befordran är ett vanligt verktyg i professionella
serviceorganisationer som advokatbyråer (Galbraith, 2014, s. 50). Valet av vem som ska
bli befordrad sker genom en bedömning av en persons prestation över en längre
tidsperiod (Galbraith, 2014, s. 50). Befordringar används också i
kompetenskomponenten med syfte att befordra kompetenta anställda till andra delar i
organisationen där kompetensen har större värde (Galbraith, 2014, s. 50).
Jobbutmaning syftar till den motivation den anställde erhåller med utmaningen att
utföra arbetet och är en icke-finansiell belöning (Armstrong, 2010, s. 163; Galbraith,
2014, s. 51; Herzberg et al., 1993, s. 61). Herzberg et al:s (1993, s. 61) studie beskriver
att möjligheten för en anställd att få påbörja och slutföra en uppgift var den tredje
starkaste motivationsfaktoren i arbetet. Motivation genom jobbutmaning kan vara att
arbetet har ett attraktivt syfte, exempelvis läkaryrket där syftet är att hjälpa människor
(Galbraith, 2014, s. 51; Herzberg et al., 1993, s. 61). Andra sätt att få anställda
motiverade genom arbetet är att uppdraget kan motivera, exempelvis en anställds
intressen sammanfaller med organisationens uppdrag, en bilintresserad arbetar för en
biltillverkare (Galbraith, 2014, s. 51). Herzberg et al. (1993, s. 61) beskriver att
varierande arbete kan motivera anställda. Anställda kan därför motiveras genom
utbildning, organisationen kan hjälpa anställda att utvecklas och förbättra kunskaper
(Galbraith, 2014, s. 52).
Syfte med belöningskomponenten
Författarna önskar med denna komponent beskriva vad belöning är och dess olika
dimensioner. Författarna förväntar sig inte att rekonstruktören skall bygga upp eller
förändra belöningssystemet från grunden. Det som är av intresse för författarna är om
rekonstruktören har granskat och motiverat belöningssystemet för organisationen och de
eventuella förändringar i belöningssystemet som kan vara relevanta för att göra
organisation effektivare.
3.3.5 Kompetens
Galbraith beskriver att komponenten fokuserar på att välja personal efter deras förmågor
och inställning (Galbraith, 2014, s. 52). Dessa förmågor och inställningar bör vara
harmoniserade mot organisationens mål och strategi (Kerr, 1975, s. 781; Galbraith,
2014, s. 52). Exempelvis om en organisation ska expandera utomlands bör
organisationen söka personer med internationell erfarenhet och ett globalt tänk i arbetet
(Galbraith, 2014, s. 52).
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En organisation kan påverka kompetenskomponenten genom rekrytering, urval,
arbetsträning, rotation, befordran men också genom socialisering för att få den anställda
att adoptera organisationens mål och strategi (Galbraith, 2014, s. 53; Kerr, 1975, s.
781). Galbraith (2014, s. 53) menar att även om dessa faktorer tillhör
personalavdelningens ansvar har organisationens ledare ett ansvar eftersom de
verkställer organisationens strategi.
Enligt Lindelöw Danielsson (2003, s. 19) kan felrekrytering leda till höga kostnader för
organisationen om personen inte klarar av att utföra arbetsuppgifter på grund av
kostnaderna som uppkommer under sökprocessen. Det kan exempelvis vara
annonserings- och rekryteringskostnader (Lindelöw Danielsson, 2003, s. 19). Utöver
kostnader vid fel rekrytering beskriver Galbraith att organisationen bör utföra ett
grundligt arbete med att anställa personal eftersom det leder till att organisationen från
start har bra material att jobba med och att de nyanställda lyckas bättre med
arbetsuppgifterna (Galbraith, 2014, s. 53).
Det finns idag tre huvudmetoder som oftast tillämpas för att söka efter och utveckla
talang genom rekrytering (Galbraith, 2014, s. 53). Ledare kan analysera vilken
bakgrund en tidigare anställd haft för en specifik tjänsten (Galbraith, 2014, s. 53).
Exempelvis vilken skola personen examinerades ifrån och om de avslutade sina studier
som etta i klassen, eller andra relevanta faktorer och utifrån detta, rekrytera personal
med liknande bakgrund (Galbraith, 2014, s. 53).
En annan typ av rekrytering är att observera personer i deras nuvarande arbetsmiljö.
Syftet är att sedan rekrytera personal som ledaren anser uppfylla organisationens krav
(Galbraith, 2014, s. 53). En annan metod är att låta anställningskandidaten bli intervjuad
av olika intervjulag med olika uppgifter och hierarkisk ställning inom företaget för att
tillsammans skapa en gemensam bedömning (Galbraith, 2014, s. 54). Den tredje
metoden för att hitta rätt arbetskraft är att anställa personen baserat på hur nära en
persons personlighet är i förhållande till organisationens kultur och därefter utveckla
personens kunskaper så att denne kan utföra arbetsuppgiften (Galbraith, 2014, s. 54).
Metoden används eftersom kulturer inom en organisation förändras väldigt långsamt i
jämförelse med tekniker och jobbutföranden (Galbraith, 2014, s. 54). Organisationer i
behov av en personlighetstyp som är bra på att samarbeta använder oftast denna metod
(Galbraith, 2014, s. 54).
Rotation är en rekryteringsform där rotation sker av en anställds uppgifter, detta är det
svåraste att implementera för en organisation (Galbraith, 2014, s. 54). Att rotera
uppgifter för den anställde gör att individen utvecklas, får en översyn och förståelse för
organisationer och dess olika dimensioner (Galbraith, 2014, s. 54). Matrisorganisationer
använder ofta rotation för att framtida ledare ska ha en översikt över komplexiteten i
organisationen (Galbraith, 2014, s. 55).
Syfte med kompetenskomponent
Författarna önskar med denna komponent beskriva vad kompetens är och dess olika
dimensioner. Kompetenskomponenten i förhållande till företagsrekonstruktion blir
begränsad av ett antal faktorer. Oftast är det små möjligheter att rekrytera och
införskaffa ny kompetens eftersom företaget befinner sig i ekonomisk svårighet.
Företaget kan snarare behöva varsla anställda för att klarar av att genomföra
rekonstruktionen. Kompetenskomponenten blir snarare ett verktyg att använda för urval
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av befintlig personal. I Sverige finns också Lag om anställningsskydd (1982:80), vilket
förhindrar att anställda kan bli utbytta om det finns annat arbete den anställde kan utföra
enligt 7§, 2st. i Lag (1982:80) om anställningsskydd. Detta försvårar syftet att bättre
möta en organisations värderingar och mål genom att byta ut personal. Personer blir
därför i högre grad fördelade till andra uppgifter eller får nya som de kan genomföra,
där rekrytering blir en sista utväg om ingen befintlig anställd inom organisationen kan
genomföra uppgiften. Det som är av intresse för författarna är om rekonstruktören har
granskat om organisationen innehar relevant kompetens. Samt eventuella förändringar
som behövde ske för att lösa eventuell kompetensbrist för att göra organisation
effektivare.

3.4 Syfte med teoretisk referensram
För att rekonstruktören skall anses ha beaktat en komponent, behöver inte allt i
komponentbeskrivningen i teoretiska referensramen ha beaktats under rekonstruktionen.
Rekonstruktören arbetar under begränsad tid och kan behöva adressera andra delar
utöver organisationsdesignen, exempelvis förhandlingar med fordringsägare och arbete
med lönegaranti. Det som är beskrivet om komponenterna i organisationsdesign
kommer istället att agera som stöd för att se om de har beaktats eller inte. Företagen
som genomgår företagsrekonstruktion har varit lönsamma och därmed tidigare utfört
fungerande val i organisationsdesignen. Likt tidigare nämnt om företagsrekonstruktion
måste företaget anses ha potential att återigen bli lönsamt för att en
rekonstruktionsansökan ska bli godkänd.
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4. Praktisk metod
I det här kapitlet kommer studiens forskningsdesign och urval att beskrivas. Därefter
kommer studiens insamlingsmetoder för data att förklaras och hur arbetet fortgått för
att redovisa empiri och analys. Slutligen diskuteras de forskningsetiska aspekterna samt
studiens bortfall.

4.1 Forskningsdesign
Datainsamling kan genomföras genom mono metod eller multipel metod. Den
förstnämnde innebär att endast en metod för samla in data används, medan den andra
använder mer än en metod för insamling (Bryman & Bell, 2013, s. 151-152).
Författarna har valt multipel metod med kvalitativa studier då de ämnat att utföra
intervjuer med rekonstruktörer samt använda företagsrekonstruktionsplaner och dess
underlag för datainsamling. Intervjuer var studiens primära datainsamlingskälla
eftersom en djupare förståelse kunde skapas utifrån dem. Rekonstruktionsplanerna har
använts som komplementerande datainsamlingskälla, främst för bakgrundsinformation i
de enskilda fallen.

4.2 Urval
Bryman och Bell (2013, s. 273) hävdar att alltför stor tillit inte bör fästas vid den
förmåga människor har att minnas. Därför har författarna valt att titta på företag som
genomgått företagsrekonstruktion mellan åren 2009-2013 för att inte kvalitén på
rekonstruktörernas svar ska försämras på grund av att de glömt information.
Inledningsvis var planen att välja ett antal rekonstruktioner att studera, utifrån en lista
med företagsrekonstruktioner. Författarna har sett tidigare studier använda liknande
listor framtagna av ett specifikt företag. När detta företag kontaktades uppdagades att
listan kostar en stor summa pengar, vilket författarna inte har möjlighet att betala. På
grund av detta valde författarna att istället skapa en egen lista med verksamma
rekonstruktörer. Listan med rekonstruktörer skapades genom sökningar på internet samt
tips från rekonstruktörer. När listan var sammanställd kontaktades och tillfrågades
rekonstruktörerna från listan att utifrån kriterier skapade av författarna, ta fram en
rekonstruktion de arbetat med.
Kriterier
1. Rekonstruktionen ska ha utförts mellan 2009 och 2013.
2. Bedriver fortfarande verksamhet.
Bortsett från ett fall har studien valt att inte beröra rekonstruktioner tidigare än 2009
eftersom rekonstruktören kan ha svårt att minnas rekonstruktionen om den genomfördes
för långt bak i tiden. En rekonstruktion som inletts år 2006 har studien ändå använt
eftersom rekonstruktören hade ett väldigt gott minne av fallet och en utförlig
rekonstruktionsplan fanns. Företaget finns än idag vilket är ett bevis på att
rekonstruktionen fungerat.
Anledningen till att studien inte valde rekonstruktioner senare än 2013 beror på att
företaget ska ha överlevt ett par år efter rekonstruktion. Detta för att kunna visa att de
efter rekonstruktion blivit livskraftiga nog att leva vidare minst ett antal år. Anledningen
till att studien sökte efter företag verksamma mer än ett par år före genomförd
rekonstruktion är för att dessa företag bevisligen innan rekonstruktion varit lönsamma.
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Saunders et al. (2009, s. 210) skriver att det ibland går att samla in och analysera data
från alla möjliga källor för studie. För många studiefrågor gör att det inte möjligt att
analysera eller samla in data från alla källor på grund av begränsningar i pengar, tid eller
access (Saunders et al., 2009, s. 210). I likhet med beskrivningen av Saunders et al. var
det inte möjligt att samla in och analysera data från alla företagsrekonstruktioner under
en viss period, urvalet har därför begränsats till åtta fall. Kvale och Brinkmann (2009, s.
113) säger att antalet respondenter ska vara så många det krävs för att ta reda på den
information som behövs. Om antalet respondenter är få kan det vara svårt att
generalisera (Kvale & Brinkmann, s. 2009, s. 113) och är antalet för många kan istället
brister uppstå i intervjuanalysen (Kvale & Brinkmann, s. 2009, s. 113; Trost, 2010, s.
143). Ryen (2004, s. 86) menar att en studentuppsats med kvalitativ forskningsmetod
sällan har fler än tio undersökningspersoner då tid och ekonomi sätter begränsning.
Trost (2010, s. 143) menar att det är att föredra med relativt få intervjuer, mellan fyra
och åtta. Författarna hade tids- och ekonomiska begränsningar, de var inte intresserade
av att generalisera och ämnade inte ha brister i intervjuanalysen på grund av begränsad
tid. Med detta i åtanke valde författarna att titta på åtta företagsrekonstruktioner.
Urvalet baserades på access, det vill säga på de företag som gett författarna
godkännande att ta del av rekonstruktionsplaner och material rörande rekonstruktion.
Utöver godkännandet från företaget behövde författarna ett godkännande från aktuella
rekonstruktörer. Ett problem med insamlingen av empiri var att rekonstruktörer hade
svårt att finna tid för en intervju, författarna kontaktade därför ett stort antal
rekonstruktörer för att uppnå tillräckligt antal rekonstruktioner. Detta leder till att
studien var beroende av de godkännanden den studien fick samt de rekonstruktörer som
hade tid. Studien undersökte rekonstruktioner utförda av åtta olika rekonstruktörer och
inte flera rekonstruktioner utförda av en rekonstruktör.

4.3 Intervjuer
Enligt Bryman och Bell (2013, s. 473) samt Sohlberg och Sohlberg (2013, s. 112) är
intervjuer en vanlig insamlingsmetod för kvalitativ forskningsmetod. Syftet med
intervjuer och dess frågor är att nå en kunskap om respondentens värld (Olsson &
Sörensen, 2011, s. 132; Patel & Davidson, 2011, s. 82). Sohlberg och Sohlberg (2013, s.
150) menar att syftet med intervjuer är att med noggrannhet beskriva de avsikter,
erfarenheter eller uppfattningar en människa besitter. Vidare anser de att intervjuer är
den mest djupgående metoden för att noggrant kunna beskriva de aspekterna (Sohlberg
& Sohlberg, 2013, s. 150). Författarna valde att intervjua företagsrekonstruktörer
eftersom studien använde en kvalitativ forskningsmetod och då studien ville uppnå
kunskap om rekonstruktörens värld. Därtill var syftet att beskriva de avsikter,
erfarenheter och uppfattningar rekonstruktörerna hade, därför såg författarna att
intervjuer passade studiens syfte. Patel och Davidson (2011, s. 83) påstår att det
troligtvis är en fördel att ha förkunskaper och vara förberedd inom det studerande
området vid en kvalitativ intervju. Förberedelser går att utföra genom instudering av
tidigare forskning på området eller av de centrala aspekterna (Patel & Davidson, 2011,
s. 83). Detta i åtanke studerade författarna organisationsdesign och
företagsrekonstruktion ingående för att vara väl förberedda vid intervju.
4.3.1 Mall
Saunders et al. (2009, s. 320) nämner tre olika sätt att utforma intervjuer: strukturerade,
semi-strukturerade och ostrukturerade. Den strukturerade intervjun är utformad med
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förutbestämda, standardiserade frågor för att kunna kvantifiera medan den
ostrukturerade är utan förutbestämda frågor och respondenten tillåts tala fritt (Saunders
et al., 2009, s. 320-321). Semi-strukturerade intervjuer innehåller oftast en lista med
teman och frågor att bearbeta under intervjun, dessa teman och frågor kan variera
mellan intervjuer (Saunders et al., s. 320). Vid semi-strukturerade intervjuer tillåts den
intervjuade med stor frihet forma egna svar (Bryman & Bell, 2013, s. 475; Patel &
Davidson, 2011, s. 82). Frågornas ordning vid intervjun behöver inte vara i likhet med
de i intervjumallen och fler frågor kan ställas vid behov (Bryman & Bell, 2013, s. 475476; Kvale & Brinkmann, 2009, s. 124; Patel & Davidson, 2011, s. 82; Saunders et al.,
2009, s. 320, s.324). Bryman och Bell (2013, s. 474) beskriver att kvalitativa intervjuer
är mindre strukturerade och lägger en större betoning på intervjuarens egna
uppfattningar och synsätt än kvantitativa, strukturerade, intervjuer (Bryman & Bell,
2013, s. 215 & 474). Patel och Davidson (2011, s. 83) skriver att en kvalitativ intervju
kan leda till en nyanserad beskrivning av respondentens livsvärld.
Författarna valde en kvalitativ forskningsmetod och hade en vilja att undersöka
förutbestämda teman, frågor och låta respondenten tala fritt, därför valde författarna en
semi-strukturerad intervjumetod. Författarna såg även en fördel med möjligheten att
ställa följdfrågor för att kunna gå ännu djupare i ett ämne. Intervjumallen författarna
skapat (se Bilagor, Intervjumall) byggdes på den teoretiska referensramen med teman
konstruerade av organisationsdesignskomponenterna. På detta sätt ville författarna se
om de olika organisationsdesignskomponenterna tagits i beaktning under
företagsrekonstruktionen.
4.3.2 Genomförande
Kvale och Brinkmann (2009, s. 128) beskriver att en intervju bör inledas med att
introducera respondenterna till vad studien samt intervjun syftar till, kontrollera om
respondenten har några frågor och fråga om de godkänner inspelning av intervjun.
Saunders et al. (2009, s. 339) berättar att inspelning av intervjuer hjälper till att skapa
pålitlig data för analysdelen. Fördelar med inspelning är bland annat att intervjuaren har
möjlighet att koncentrera sig på att fråga och lyssna, intervjuaren har även möjlighet att
lyssna flera gånger på intervjun (Saunders et al., 2009, s. 341). Förutom detta finns
möjligheten att på ett korrekt sätt analysera och citera. Med inspelningen finns även en
permanent återgivning för andra att ta del av (Saunders et al., 2009, s. 341).
Nackdelar med ljudinspelning är att fokus kan riktas mot inspelningsapparaten samt att
respondenten kan hålla tillbaka svar och därmed sänka pålitligheten på data (Saunders et
al., 2009, s. 341; Patel & Davidson, 2011, s. 87). En annan möjlig nackdel är att tekniskt
problem kan uppstå med apparaten. Ett alternativ till ljudinspelning är anteckningar
men för att enbart använda anteckningar vid registrering av intervjun krävs träning
(Patel & Davidson, 2011, s. 87). Trost (2010, s. 74) menar att med ljudinspelning kan
intervjuaren koncentrera sig på svaren och frågorna. Med de ovannämnda argumenten i
åtanke valde författarna att spela in intervjuerna. Författarna analyserade data noggrant
och genom flertalet avlyssningar av samma intervju gavs den möjligheten. Dessutom
vägde författarna in faktum att de inte hann träna på att anteckna samt att de inte ville
lägga fokus på att anteckna under intervjun, därför passade inspelning av intervjun bra.
Saunders et al. (2009, s. 341) samt Patel och Davidson (2011, s. 87) poängterar att vid
inspelning av en intervju måste det alltid sökas godkännande av respondenten först.
Därför valde författarna att be om ett godkännande från respondenten innan intervjun
påbörjats, de informerade även om hur lång tid intervjun förväntades ta. Enligt Trost
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(2010, s. 81-82) ska respondenten få en uppskattad tidsangivelse på hur lång tid
intervjun förväntas ta. Författarna informerade respondenten innan intervjun att de när
de ville hade möjlighet att avbryta och avsluta sin medverkan i studien. Alla
respondenterna godkände att intervjun spelades in och ingen intervju avslutades i
förväg.
Intervjuer förbereds oftast genom en mer eller mindre strukturerad mall (Kvale &
Brinkmann, 2009, s. 130). Författarna motiverade i förra avsnittet en semi-strukturerad
mall. Kvale och Brinkmann (2009, s. 130) menar att det beror på intervjuarens
finkänslighet och bedömning hur strikt intervjun ska förhållas till mallen. Författarna
bedömde under intervjuerna om det fanns behov att lämna mallen för att få svar på de
frågor de ville ha svar på.
Kvale och Brinkmann (2009, s. 133) skriver att när frågorna till intervjun designas ska
fokus ligga på beskrivande frågor, exempelvis ”hur” och ”vad”, för att utvinna spontana
och beskrivande svar. För många ”varför”-frågor bör undvikas eftersom det kan
upplevas som ett muntligt förhör (Kvale & Brinkman, 2009, s. 133; Trost, 2010, s. 102103). ”Varför”-frågorna kan vara viktiga för att ta reda på varför respondenten gjort
vissa saker men dessa frågor bör ställas i slutet av intervjun (Kvale & Brinkmann, 2009,
133). Detta i åtanke valde författarna att bygga upp intervjumallen med ”hur”- och
”vad”-frågor i början av varje del och endast vid behov använda "varför"-frågor.
Frågorna bör hållas korta och enkla enligt Kvale och Brinkmann (2009, s. 134; Trost,
2010, s. 95). Författarna konstruerade frågorna i intervjumallen (se Bilagor,
Intervjumall) korta och enkla samt öppna, detta för att ge respondenten möjlighet att
svara på frågan på ett nyanserat sätt. Quinlan (2011, s. 293) beskriver att öppna frågor är
frågor där ett svar inte är väntat, respondenten kan svara på ett unikt och personligt sätt.
Varje tema under intervjun inleddes med en öppen fråga om det berörda temat för att
uppmana respondenten att tala fritt och uttömmande. När en interpretativ epistemologi
används är följdfrågor väldigt viktiga för att få respondenten att förklara eller bygga
vidare på svaren (Saunders et al., 2009, s. 324). Författarna valde därför att använda
följdfrågor då de antagit epistemologin hermeneutiken, interpretativismen.
Följdfrågorna ansåg författarna kunde bidra till djupare svar på de öppna frågorna de
ställt till respondenten. Vid behov ställdes följdfrågor efter de inledande frågorna, ett
antal följdfrågor konstruerades i förväg och markerades med ett ”x” i intervjumallen (se
Bilagor, Intervjumall). Utöver de förkonstruerade följdfrågorna om behov av förändring
funnits, frågade författarna också vad för förändringar som genomfördes till följd av det
eventuella förändringsbehov rekonstruktören uppfattat, samt om rekonstruktören var
delaktig i det arbetet.
Kvale och Brinkmann (2009, s. 171) beskriver att det är ett väldokumenterat faktum att
en enkel omformulering kan innebära att respondentens svar påverkas. Författarna hade
detta i åtanke och undvek ledande frågor då de ville ha respondenternas individuella
respons utan påverkan. Utöver ledande frågor undvek författarna en rad frågor och
ord. Patel och Davidson (2011, s. 78-79) beskriver att dubbelfrågor, förutsättande
frågor, svåra ord, värdeladdade ord, tvetydiga ord och oklara frekvensord bör undvikas.
Dubbelfrågor innebär kort att två frågor används i samma fråga och förutsättande frågor
innebär att respondenten får en fråga där svaret förutsätts (Patel & Davidson, 2011, s.
78).
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Ingen av respondenterna hade möjlighet att utföra en direkt intervju eftersom de endera
bodde på annan ort än Umeå eller att de inte hade möjlighet att träffas för en intervju.
Bryman och Bell (2013, s. 208-210) beskriver att med direkta intervjuer kan
respondentens ansiktsuttryck registreras. En fördel med det är exempelvis om
respondenten visar upp ett uttryck av osäkerhet kan intervjuaren klargöra frågan, det är
inte möjligt med telefonintervjuer eftersom ansiktsuttryck inte kan registreras (2013, s.
208-210). Författarna upplevde inte att det var en nackdel att intervjuerna genomfördes
över telefon, respondenterna var sällan osäkra på någon fråga och de gånger de var
osäkra förklarades frågan ytterligare. Quinlan (2011, s. 295) menar att intervjuarna ska
försäkra sig om att respondenten har avsatt tid för intervjun och i den mån det går också
försäkra sig om att respondenten har avskildhet från störmoment. Författarna valde att,
vid bestämmandet av tidpunkt, nämna hur lång tid intervjun förväntades ta för att
respondenten skulle ha möjlighet att avsätta nog med tid för intervjun.
Telefonintervjuerna spelades in på två apparater för att undvika problem med
inspelningen samt att miljön intervjuerna spelades in i var lugn för att undvika
störningar. Alla frågor i intervjumallen ställdes av samma författare i alla intervjuer
medan den andra författaren vid behov ställde följdfrågor och skrev anteckningar.
Anledningen till det är att intervjufrågorna skulle utföras på ett liknande sätt samt att en
av författarna skulle kunna koncentrerade sig på att ställa följdfrågor och skriva
anteckningar.
Intervjumallen skickades inte ut till respondenterna eftersom författarna inte innan
intervjun ville informera i detalj vad studien ämnade beröra, detta då det kunnat bidra
till att respondenterna konstruerat svar i förväg. Respondenterna kan ha en önskan att
beakta fler komponenter än vad de verkligen har, eftersom den sociala verklighet som
studeras är deras arbete. Genom att inte skicka ut intervjumallen i förväg, förväntas
därför respondenterna endast dela med sig av sin egen uppfattning om rekonstruktionen
i fråga.

4.4 Rekonstruktionsplaner
Utöver intervjuer samlade författarna in rekonstruktionsplanerna för samtliga
rekonstruktioner. Rekonstruktionsplanerna är skrivna av rekonstruktören och innehåller
information om rekonstruktionsfallen, vilket författarna använt för att komplettera
intervjuerna. Rekonstruktionsplanerna analyserades på samma sätt som intervjuerna, i
avsnittet nedan behandlas tillvägagångssättet.

4.5 Bearbetning och analys
I detta avsnitt kommer författarna att beskriva hur de planerade att bearbeta och
analysera data insamlad under intervjuer samt från rekonstruktionsplaner. En kvalitativ
bearbetning kan utföras på exempelvis böcker, artiklar, dagböcker, anteckningar från
observation eller ljudinspelning (Patel & Davidson, 2011, s. 120).
Rekonstruktionsplanen är skapad utifrån rekonstruktörens observationer, vilket gör att
dessa passar för en kvalitativ bearbetning. Intervjuerna har som tidigare nämnts spelats
in, vilket gör att även de lämpar sig för en kvalitativ bearbetning.
Rekonstruktionsplanerna har som tidigare nämnts varit ett komplement till intervjuerna
då dessa inte haft det informationsdjup författarna sökt.
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4.5.1 Transkribering av intervjuer
Kvalitativ intervju spelas normalt sett in och därefter reproduceras den ordagrant i
skriftlig form, det kallas transkribering (Bryman & Bell, 2013, s. 489; Saunders et al.,
2009, s. 485). Intervjuaren intresserar sig inte endast för vad den intervjuade säger utan
också hur denne säger det (Bryman & Bell, 2013, s. 489; Saunders et al., 2009, s. 485).
Fördelarna med att transkribera materialet är att det blir lättare att göra en noggrann
analys av intervjun, författarna kan gå igenom svaren flera gånger och de halvt
omedvetna tolkningarna under intervjun kan kontrolleras (Bryman & Bell, 2013, s.
489). Författarna valde att transkribera ljudupptagningarna på grund av att studien är
kvalitativ samt att de ville göra en noggrann analys och ha möjlighet att gå igenom
svaren flera gånger. Transkriberingen tar tid, inte nog med att intervjuaren ska skriva
ned ordagrant vad alla sagt utan också försöka skriva ned den icke verbala
kommunikation och i vilken ton det yttrades i (Saunders et al., 2009, s. 485). Det tar
mellan sex till tio timmar att transkribera en timmes inspelad intervju och därför är det
en bra idé att försöka utföra transkriberingen så snart intervjun är klar (Saunders et al.,
2009, s. 485).
När transkriberingen är klar ska data ”städas” för att se till att den stämmer, det vill
sägas transkriberingen kontrolleras och rättas där fel uppstått (Saunders et al., 2009, s.
485). Vissa delar av intervjuerna kanske inte är av särskild stor nytta, detta kan bero på
att intervjupersonen är tystlåten eller att informationen inte är relevant för studien
(Bryman & Bell, 2013, s. 493). Bryman och Bell (2013, s. 493) menar att det knappast
är värt att transkribera de delar i intervjun som med sannolikhet inte kommer att
användas. Enligt Bryman och Bell (2013, s. 493) är bästa tillvägagångssättet att lyssna
igenom varje intervju en eller två gånger och sedan skriva ut de delar med relevans och
användbarhet för studien. En nackdel med detta tillvägagångssätt är att något av
relevans och användbarhet kan förbises vilket leder till att intervjumaterialet kan
behövas lyssnas igenom igen (Bryman & Bell, 2013, s. 493). En fördel med detta
tillvägagångssätt är enligt Trost (2010, s. 150) att de ointressanta delarna inte gömmer
de intressanta delarna samt att materialet blir mer lätthanterligt.
Transkribering tar tid, något författarna tog hänsyn till och valde därför att använda det
tillvägagångssätt Bryman och Bell anser bäst. Författarna lyssnade igenom intervjun två
gånger för att sedan transkribera, författarna utelämnade att transkribera beskrivningen
hur intervjun skulle genomföras samt eventuella frågor rekonstruktören ställde om
studien. I en mer strukturerad intervju bör frågorna finnas med i transkriberingen,
anledningen till det är att det blir lättare att leta upp svar och det är svårare att misstolka
frågan respondenten svarar på (Saunders et al., 2009, s. 486-487). Författarna använde,
som tidigare nämnt, en semi-strukturerad intervju, men de valde ändå att skriva ner
frågorna i transkriberingen för att lätt kunna hitta till de olika specifika frågorna. För att
säkerhetsställa att transkriberingen utförs på samma sätt för varje intervju har en
författare transkriberat all ljudupptagningen från då intervjun startade och den andra
författaren har granskat transkriberingen mot ljudupptagningarna.
4.5.2 Empiriredovisning och analysprocess
Alla rekonstruktionsfall är unika, därför redovisar studien först en rekonstruktions
empiri för att sedan presentera analys kopplad till den empirin och rekonstruktionsfall.
Anledningen till att författarna valt detta sätt istället för att först redovisa empiri från
alla rekonstruktionsfall och sedan analysen från alla rekonstruktionsfall är för att det ska
bli lättare för läsaren att följa med. När analysen direkt följer empirin är empirin
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fortfarande färsk i minnet vilket leder till att det blir lättare att följa studiens analys.
Nylén (2005, s. 17) skriver att redovisningen av empiri och analys är starkt kopplade till
varandra. Hon fortsätter med att beskriva att empiriredovisningen ska "bädda för" den
analyserande delen och att empiridelen ska vara grunden för tolkningar och diskussioner
i analysdelen (Nylén, 2005, s. 17). Viktigt för bildandet av en sammanhållen
forskningsansats inom en studie eller forskningsprojekt är förhållandet mellan
datainsamling, empiri och analys (Nylén, 2005, s. 17). Författarna ser Nyléns
resonemang som stärkande argument att placera varje enskilt rekonstruktionsfalls
empiri och analys efter varandra för att "bädda för" analysdelen och för delarnas
sammanhållning.
Nylén (2005, s. 13) förklarar att den enda förbindelsen mellan läsaren och den studerade
miljön är den empiriska redovisningen. Den studerade miljön är det forskaren vill
berätta om samt visa analys och tolkning på, och i slutändan också det anspråk på
kunskapsbidrag forskaren gör (Nylén, 2005, s. 13). Det gör att forskningens uppfattade
trovärdighet avgörs hur redovisningen av empirin är (Nylén, 2005, s. 13). För att öka
den empiriska trovärdigheten menar Nylén (2005, s. 13-14) att empirin bör återges
fylligt, med detaljerade beskrivningar samt att återge så mycket av empiriska materialet
som möjligt. Detta ger möjlighet till intersubjektivitet mellan forskarsamhället och
forskaren samt läsaren en större inblick i forskareprocessen (Nylén, 2005, s. 14). Nylén
(2005, s. 16) påpekar dock att en alltför fyllig redovisning av empirin kan leda till att
den inte läses alls, vilket är förödande för trovärdigheten. För att öka trovärdigheten och
ge läsaren en större inblick i forskningsprocessen har studien tagit med största delen av
empiriska materialet samt återgett mycket citat för att ge inblick i de specifika fallen.
Men för att undvika att redovisningen blir för fyllig har studien inte tagit med empirisk
material som inte ansetts relevant eller intressant.
Nylén (2005, s. 69-70) har formulerat fyra empiriska framställningsstrategier, varav en
är kallad den sammanhållna fallbeskrivningen. Eftersom studien undersöker
rekonstruktörers arbete i åtta rekonstruktioner sågs denna framställningsstrategi
passande för studien. Nylén (2005, s. 70) förklarar att den sammanhållna
fallbeskrivningen syftar till att redovisa data byggd på logisk struktur med
sammanhållen helhet. Vidare förklarar hon att ett fall utgör empirin som presenterar en
tydlig bild av den studerande verkligheten (Nylén, 2005, s. 70). Genom exempelvis
många citat har empiriredovisningen en ambition att till läsaren förmedla den
studerande verkligheten (Nylén, 2005, s. 71-72). Denna framställningsstrategi menar
till att ha en analysförberedande struktur samt att vara detaljrik (Nylén, 2005, s. 71-72).
Empiriredovisningen för varje enskild rekonstruktion kommer att inledas med en
beskrivning av företaget samt varför rekonstruktören såg att de hamnat i likvida
problem. På så sätt ger det en tydligare bild om företaget och den sociala verkligheten
rekonstruktören befann sig i vid rekonstruktionen. Som tidigare nämnt kommer empirin
att redovisa många citat, i enlighet med den sammanhållna fallbeskrivningen, eftersom
det ger en mer detaljerad bild av den studerade verkligheten. För att skapa en tydlig och
logisk struktur har empiriredovisningen skapats på samma sätt för varje rekonstruktion.
Det finns inget standardiserat sätt att analysera kvalitativ data på (Patel & Davidson,
2011, s. 122; Saunders et al., 2009, s. 490). Det går däremot att gruppera data genom tre
olika processer (Saunders et al., 2009, s. 490). Författarna valde att använda processen
kategorisering eftersom det gav en tydlig struktur att arbete med i empiriredovisningen.
Två aktiviteter involveras när kategorisering av data används, att utveckla kategorier
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och därefter koppla delar av relevant data till kategorierna (Saunders et al., 2009, s.
492). Genom att arbete på detta sätt kommer relationer mellan kategorierna upptäckas
samt vidareutveckla dem (Saunders et al., 2009, s. 492). Författarna valde att undersöka
företagsrekonstruktion ur en organisationsdesignssynvinkel och de har funnit olika
komponenter inom organisationsdesign. Därför ansåg författarna att det passar bra att
kategorisera efter organisationsdesignkomponenterna, synnerligen då intervjumallen är
uppbyggd
i
teman
efter
komponenterna.
Kategorisering
efter
organisationsdesignkomponenterna överensstämmer med tankarna från Saunders et al.
(2009, s. 492-493) att kategorierna kan skapas från befintlig teori och litteratur. Vidare
säger Saunders et al. (2009, s. 492) att identifiering av kategorier kommer att guidas
med hjälp från problemformuleringen. I arbetet med att kategorisera data i
empiriredovisningen kan betydelsen av data leda till att det passar in i mer än en
kategori. Därför har data som passar in i mer än en kategori placerats i de kategorier de
passar in i. Detta har resulterat i att viss data kan upplevas som upprepande men
författarna valde att ändå gå tillväga på detta vis för att säkerhetsställa kvalitén på
granskningen av kategorierna.
Efter att kategorierna tagits fram börjar den analytiska processen med att placera bitar
eller delar av data, så kallade ”enheter av data”, till passande kategori (Saunders et al.,
2009, s. 493). Dessa enheter av data kan komma från ord, en mening, flera meningar
eller en hel paragraf från transkriberingen (Saunders et al., 2009, s. 493). Saunders et al.
(2009, s. 493) påpekar att kategorisering går att utföra genom att skriva anteckningar i
marginalen på transkriberingspapprena eller dokumenten, med hänvisning mellan
enheten av data och kategori. Därefter kan enheterna av data samlas ihop efter kategori
och guidad av forskningens syfte kan data sållas bort och omorganiseras för bättre
överblick (Saunders et al., 2009, s. 493).
För att bygga upp empiriredovisningen granskade och bearbetade författarna
transkriberingarna av intervjuerna och rekonstruktionsplanerna med hjälp av
kategoriseringsmetoden. Först granskades rekonstruktionsplanerna och data placerades
under relevant kategori. Därefter utfördes samma procedur med transkriberad data från
samma fall och lades i samma dokument som tillhörande rekonstruktionsrapport. När
bägge datainsamlingarna använt samma sätt att granskas och redovisats, upplevde
författarna det lättare att arbeta efter problemformuleringen. Kategorierna fylldes på
med data från de två datainsamlingskällorna för att ge fler infallsvinklar på
organisationsdesignens beaktande inom företagsrekonstruktion.
Med empirin redovisad i kategorier efter komponenterna i organisationsdesign blev det
lätt att tolka och analysera det empiriska materialet. På samma sätt som
empiriredovisningen, redovisas studiens analysdel efter de skapade kategorierna. När
empirimaterialet analyserats har studiens problemformulering varit utgångspunkt, det
vill säga hur rekonstruktörer beaktat organisationsdesign under rekonstruktion. För att
på ett strukturerat sätt leda fram till hur rekonstruktören beaktat organisationsdesign har
författarna använt ett beslutsträd.
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Figur 6. Beslutsträd
Eftersom intervjuer, empiri och analysdelen är strukturerade efter komponenterna i
organisationsdesign har författarna granskat beaktandet av de olika komponenterna
enskilt.
Först har författarna analyserat om rekonstruktören granskat komponenten och har inte
rekonstruktören granskat komponenten anses komponenten inte beaktad. För att
komponenten ska ha betraktats granskad ska rekonstruktören svarat på om denne sett
behov av förändringar inom komponenten. Har rekonstruktören inte svarat på om några
förändringar behövdes eller inte, anses inte denne ha granskat komponenten och därmed
inte beaktat komponenten.
Har rekonstruktören granskat komponenten och funnit att den är som den bör vara och
inte behöver förändringar betraktas komponenten beaktad eftersom rekonstruktören
tagit hänsyn till komponenten. Har rekonstruktören granskat komponenten och sett att
förändringar behövs har författarna undersökt om förändringar inom komponenten
skedde till följd av det. Har inga förändringar skett till följd av det betraktas
komponenten delvis beaktad. Eftersom inga förändringar skett trots att rekonstruktören
granskat och sett behov av förändringar i komponenten går det inte att tolka att
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komponenten är fullt ut beaktad. Men eftersom rekonstruktören ändå har granskat och
sett behov av förändringar har denne beaktad komponenten mer än om komponenten
inte alls hade granskats, därför tolkas det som delvis beaktad. När rekonstruktören
granskat en komponent, sett behov av förändringar och förändringar skett till följd av
det har det bedömts att komponenten är beaktad. Studien kommer därför att spegla tre
utfall av beaktning av en enskild komponent, det vill säga ej beaktad, delvis beaktad och
beaktad.

4.6 Forskningsetiska aspekter
Det övergripande målet med forskning är att öka förståelsen av världen genom att
utvinna ny kunskap och om möjligt skapa positiva förändringar (Olsson & Sörensen,
2011, s. 78). Forskning kan hamna i konflikt mellan allmänna krav på att göra gott och
inte skada och skapa ny kunskap (Olsson & Sörensen, 2011, s. 78). Om en person inte
godkänt det får inte forskningen göra anspråk på personens privatliv eller integritet,
forskningen får inte heller framkalla psykisk eller fysisk skada eller besvär (Olsson &
Sörensen, 2011, s. 78; Patel & Davidson, 2011, s. 62). Författarna såg ingen orsak till
att studien skulle kunna fysiskt skada respondenterna. Författarna hade däremot i åtanke
att det kunde vara många känslor involverade i företagsrekonstruktion då detta är något
rekonstruktörerna jobbar nära under ett par månaders tid. Psykiskt obehag kunde därför
uppstå, i och med det valde författarna att aktivt försöka att konstruera intervjufrågor för
att minimera risken för psykiskt obehag.
För att säkerhetsställa att denna studie håller en hög forskningsetisknivå valde
författarna att arbeta utifrån fyra övergripande etikregler formulerade av
Vetenskapsrådet (2002) och sammanfattade av Patel & Davidson (2011, s 62-63). Den
första etikregeln är ”informationskravet” vilket innebär att forskaren ska informera de
involverade i forskningen kring dess syfte och deras roll i den (Patel & Davidson, 2011,
s. 63; Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Deltagarna i studien skall upplysas att detta är
frivilligt och att de har rätt att avbryta om de vill (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). För att
rätta sig efter den första regeln berättade författarna som tidigare nämnt för
respondenten vad syftet med studien var samt deras roll i den. Därefter informerades de
om sin möjlighet att avbryta sin medverkan i studien. Den andra etiska regeln är
”samtyckeskravet” vilket innebär att deltagarna i undersökningen kan bestämma om de
vill medverka eller inte (Patel & Davidson, 2011, s. 63; Vetenskapsrådet, 2002, s. 9-10).
I de undersökningar där respondenten har ett aktivt deltagande skall samtycke alltid
sökas (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). I likhet med första etiska regeln valde författarna
att alltid söka samtycke från deltagarna i studien, det vill säga företagen och
rekonstruktörerna.
Den tredje etiska regeln är ”konfidentialitetskravet”, vilket innebär att deltagarna i
studien kommer att vara konfidentiella (Patel & Davidson, 2011, s. 63;
Vetenskapsrådet, 2002, s. 12-13). Respondenter och företag var konfidentiella i denna
studie för att de skulle kunna känna sig säkra att dela med sig av information med
eventuell känslig karaktär. Den information författarna sökte kunde vara information
som företagen inte ville bli offentligt knutna till, därför är intervjuerna konfidentiella.
Konfidentiell betyder att endast författarna vet vem svaren kommer från och är de enda
med tillgång till respondenternas identitet (Olsson & Sörensen, 2011, s. 78; Patel &
Davidson, 2011, s. 74). Olsson och Sörensen (2011, s. 78) förklarar vidare att studiens
material inte ska ha en sådan form att det går att känna igen personer eller situationer.
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Författarna tolkade det Olsson och Sörensen förklarar som att även företag innefattas,
utöver personer och situationer, och formade därmed att inte studiens material på ett sätt
som gjorde att företagen kunde kännas igen. ”Nyttjandekravet” är den sista regeln och
den betyder att information om enskilda personer insamlat för forskningen inte får
användas eller utlånas för icke-vetenskapligt syfte eller för kommersiellt bruk
(Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). Författarna tolkade att även företag inberäknas i
”Nyttjandekravet”, det ansåg författarna var viktigt för studien då informationen studien
tar del av kunde vara företagshemligheter eller liknande. All information studien samlat
in har använts endast i vetenskapligt syfte och inte sålts eller lånats ut för kommersiellt
bruk eller icke-vetenskapligt syfte.
Enligt Gustafsson et al. (2005, s. 16) är det ett krav att forskaren inte förvränger eller
förskönar analys, tolkning och presentation av eget resultat eller vid citering, för att
stödja den egna tesen. Författarna arbetade inte utifrån en egen tes men tog ändå det
ovannämnda i beaktning då de varken förskönade eller förvrängde analys, tolkning och
presentation av resultatet eller de källor de hänvisat till.

4.7 Bortfall
Under studiens gång kontaktades rekonstruktörer för en förfrågan om de kunde tänka
sig ställa upp på intervju och om rekonstruktionsfallet passande utvalda kriterier.
Majoriteten av de tillfrågade tackade nej med motiveringen att de inte hade tid, inte
ville, inte ville röja företagsidentitet eller att de inte har ett rekonstruktionsfall som
passade studiens kriterier. Även ett antal rekonstruktörer har gått med på att medverka i
studien men endera under ett senare skede hoppat av eller helt enkelt slutat vara
tillgänglig för kontakt. Ingen rekonstruktör som inlett intervju avslutade intervjun i
förväg eller nekade att svara på frågor. Trots att ett stort antal rekonstruktörer tackat nej
ansåg författarna att det inte påverkade studiens kvalitet eftersom antalet rekonstruktörer
med rekonstruktionsfall som studien avsett att studera uppfyllts. Möjligtvis hade
intervju ansikte mot ansikte gett en djupare intervju eftersom ansiktsuttryck kunnat
avläsas, men det var inte möjligt med annat än telefonintervju eftersom ingen
rekonstruktör i Umeå haft möjlighet att medverka.
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5. Empiri och analys
I kapitel Empiri och analys redovisas det empiriska materialet sprungen ur intervjuer
och rekonstruktionsplaner. Varje rekonstruktion behandlas enskilt med tillhörande
analys direkt efter.
Nedan redovisas empiri samt analys för de enskilda rekonstruktionerna.
Företagsnamnen är utbytta till “Bolaget”. Empirin för varje rekonstruktion inleds med
att förklara organisationens verksamhet, därefter orsaken till behovet av
företagsrekonstruktion och slutligen antalet anställda. När citat med fråga och svar har
intervjuare benämnts som “Int” och rekonstruktör som “Rek”.
Tabell 1. Intervjuer
Rekonstruktion

Intervjulängd

Datum

Rekonstruktion 1

28:53

2015-04-24

Rekonstruktion 2

32:14

2015-04-24

Rekonstruktion 3

20:05

2015-04-25

Rekonstruktion 4

23:15

2015-04-27

Rekonstruktion 5

22:49

2015-04-30

Rekonstruktion 6

32:45

2015-05-11

Rekonstruktion 7

28:41

2015-05-13

Rekonstruktion 8

47:34

2015-05-19

5.1 Empiri rekonstruktion 1
Bolaget bedriver elinstallationer inom ny-, till- och ombyggnadsarbeten
(Rekonstruktionsplan). Bolaget var lönsamt och hade många kunder för vilka de
genomförde mindre och återkommande arbeten (Intervju). Betalningsproblem uppstod i
samband med att Bolaget tog sig an ett större entreprenadprojekt där kostnaderna
översteg intäkterna för projektet, vilket uppdagades vid slutförandet av projektet
(Rekonstruktionsplan). Bolaget hade inte möjlighet att slutföra projektet om inte
Bolaget fick mer betalt än vad ursprungskontraktet för entreprenadprojektet avtalade.
Kunden gick inte med på att betala mer än vad kontraktet berättigade och sa istället upp
kontraktet för att anlita andra firmor för att slutföra arbetet. Kunden krävde Bolaget på
skadestånd som följd av detta. Bolaget hamnade följaktligen i likvid kris, varvid en
företagsrekonstruktionsansökan lämnades in till Tingsrätten. Bolaget hade vid
rekonstruktionen elva anställda. (Rekonstruktionsplan)
Möten inleddes med fordringsägare där rekonstruktören förklarade att det skulle
innebära en väsentligt lägre utdelning, att inte acceptera ett ackord (Intervju). Bolaget
kunde vid inledningen av ackordsförhandlingarna enbart betala ett 20 % ackord, vilket
enligt lag inte är möjligt, ägare önskade uppnå ackordets minimigräns på 25 %. Detta
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resulterade i kraftiga besparingsåtgärder av fasta kostnader, vilket var en följd av att inte
fortsätta med det stora projektet. Utöver detta skedde nära samtal med mindre och
återkommande kunder, för att säkerställa fortsatt inkomst. Detta resulterade i
utformningen av ett 25 % ackord, som godkändes. (Intervju)
Strategi
Rekonstruktören frågades i inledningen av intervjun om Bolaget haft något mål. Svaret
var: “Verksamheten har ju, skulle säga har ett mål, och det är ju att tjäna så mycket
pengar så mycket som möjligt.”. Vidare förklarar rekonstruktören att organisationen
försökte få in så mycket arbete som de kunde klara av, antingen med egen eller inhyrd
personal. Enligt Rekonstruktören var det vanligt förekommande att Bolaget hyrde in
personal, detta då verksamhetens bransch kunde fluktuera starkt. Bolaget hade ett antal
fasta kontrakt med kunder som gav mycket extra arbete och tack vare en nära kontakt
med kunder kunde Bolaget föra en dialog med dem i förväg, för att veta vad som var på
gång (Intervju). Diskussioner med de återkommande kunderna genomfördes för att
säkerhetsställa att de fortsättningsvis och i samma utsträckning skulle komma att anlita
Bolaget (Rekonstruktionsplan).
Under intervjun tillfrågades rekonstruktören om denne studerat Bolagets strategi, vilket
besvarades med följande: ”Nej alltså, för en så pass liten verksamhet som den här ändå
är, var det ju ganska uppenbart…”. Rekonstruktören menade att Bolagets strategi för
att åtgärda problemen handlade om att skapa ett bra samarbete mellan “arbetsledaren
och personalen, detta för att skapa kostnadsbesparingar och tjäna så mycket pengar
som möjligt”.
Rekonstruktören påpekade ett flertal gånger under intervjun att Bolaget inte skulle ta
stora projekt utan hålla sig till flera mindre istället. Bland annat uttryckte
rekonstruktören: ”Vi ska inte hoppa in i sådana här stora projekt, vi är inte mogna det,
vi måste se över vårt sätt att hantera sånt först i alla fall”. Vidare berättar
rekonstruktören att Bolaget själva konstaterade att de inte skulle anta stora projekt innan
de kan hantera dem. Istället skulle bolaget koncentrera sig på privatpersoner och
mindre företag, precis som de arbetat innan det stora projektet.
Struktur
Under rekonstruktionen minskades Bolagets kostnader, framförallt genom att säga upp
personal. Möjligheten att säga upp personal uppstod när det stod klart att det större
projektet inte längre behövde personal. Antalet anställda har dragits ner till den nivå de
behöver för att klara av uppdrag från stadigvarande kunder (Rekonstruktionsplan).
Rekonstruktören nämner i intervjun att det fanns sex delägare av Bolaget varav en av
dessa inte var aktiv inom organisationen utöver att denne ibland räknade på större
uppdrag. Utöver den delägare som inte ansågs vara aktiv inom Bolaget menade
rekonstruktören att en annan delägare bör fasas ut då dennes arbete kunde skötas av de
andra delägarna, något rekonstruktören menade att alla var överens om.
Rekonstruktören ansåg att det var onödigt kostnadsmässigt att ha kvar delägaren om
någon annan kunde sköta dennes arbete som arbetsledare. Rekonstruktören uttryckte:
”… overhead-kostnad beroende på att någon sitter som arbetsledare när det egentligen
inte är motiverat, ja då är det en kostnad som är onödig”. Rekonstruktören fortsatte
med att förklara att den delägaren var tvungen att kliva tillbaka helt eller att fortsätta
arbeta, men inte som arbetsledare detta då det inte var effektivt att arbeta med många
arbetsledare.
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Rekonstruktören berättade att under rekonstruktionen uppdagades att en av de sex
delägarna inte ville vara kvar i företaget, något de andra delägarna i Bolaget anat men
inte berättat för rekonstruktören. Den delägare som önska lämna företaget, hade varit
arbetsledare för det stora projektet och var enligt rekonstruktören anledningen till att det
stora entreprenadprojektet gått dåligt (Intervju).
På frågan om de granskade hur avdelningarna inom organisationen såg ut svarade
rekonstruktören att de inte tittat på det något närmre. Därefter beskriver rekonstruktören
att det var ett antal arbetare under varje arbetsledare och att antalet arbetare var
beroende på projektet. Arbetarna “flöt” enligt rekonstruktören mellan projekten
beroende på var de behövdes.
Process
Arbetsledaren för det stora entreprenadprojektet hade enligt rekonstruktören dålig
kontroll på projektet. Detta ledde till att arbetarna inte visste vad de skulle göra i
efterföljande steg, vilket gjorde att arbetet i för stor utsträckning låg i stillestånd. Den
dåliga kontrollen ska också ha lett till att Bolaget behövde anställa konsulter för att rätta
till felaktigheter i arbetet. Eftersom Bolaget blev tvungna att revidera arbeten, innebar
det högre kostnader och även skadestånd riktade mot Bolaget (Intervju).
Rekonstruktören berättade under intervjun att de beslut som fattades inom företaget
utfördes av arbetsledarna och att arbetsledarna var självständiga i sitt arbete. De beslut
arbetsledarna tog redovisades oftast bara i efterhand. Rekonstruktören berättade: “...
men det är ju oftast så med mindre organisationer så blir ju det där runt kaffebordet i
stort sett, eller att man ses på lunchen och sånt där och avhandlar dom där grejorna
löpande.” (Intervju).
Gällande ledarskapet för det större entreprenadprojektet beskrev rekonstruktören att ”…
här hade man behövt ha en mycket fastare hand ifrån Vd:ns sida.”. Rekonstruktören
påpekar att de, med bättre kontroll från Vd:ns sida, tidigare kunnat upptäcka att det höll
på gå snett. Nu uppdagades det för sent och extra arbetskraft anställdes för att försöka
hinna projektet i tid. Rekonstruktören menar att Vd:n gjorde ett misstag som inte hade
bättre kontroll på projektet, samtidigt kände rekonstruktören förståelse för att misstag
kunde uppstå när ingen i Bolaget hade erfarenhet från stora entreprenadprojekt. En
bidragande orsak till att arbetsledaren för det stora entreprenadprojektet hade problem
med arbetet tillskriver rekonstruktören familjesituationen arbetsledaren befann sig i,
något rekonstruktören beskrev utförligt under intervjun. Rekonstruktören menar att
arbetsledaren borde ha meddelat att han inte kunde hantera situationen och fördelat ut
arbete på de andra arbetsledarna.
Rekonstruktören berättar att rapporteringsprocessen behövde en förändring,
rapporteringar behövde ske oftare och besluten tas tillsammans alternativt låta Vd:n
fatta besluten. På grund av att rapporteringsprocessen inte var nog bra menade
rekonstruktören att även beslutsprocessen indirekt behövde förändras.
Belöning
Rekonstruktören fick under intervjun en fråga om de granskat hur de anställda
motiverades inom organisationen. Svaret var att de inte granskade det och att det skulle
rekonstruktören haft minne om. Vidare beskriver rekonstruktören att om någon bonus
delats ut inom organisationen hade denne kommit ihåg det, men att det inte var något de
tittade på.
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Kompetens
Om arbetsledaren och det jobb han utfört i samband med det stora entreprenadprojektet
sa rekonstruktören: ”Det här var för ett stort projekt för den här killen…” och därefter
” … han hade ju funkat bra tidigare, och det var väl som så att det här var lite grann
för stort”. Rekonstruktören menade att denne såg en kompetensbrist bland ledare,
åtminstone när det handlade om större projekt, den lärdomen blev dyrköpt för Bolaget.
Resultatet blev att arbetsstyrkan minskade och en arbetsledare slutat efter att
organisationen slutat utföra större projekt. Företaget hade under många år gått bra när de
haft många kunder men mindre arbeten, något som passade arbetsledarnas kompetens
bättre och mer justeringar var inte nödvändigt enligt rekonstruktören.

5.2 Analys rekonstruktion 1
Strategi
Rekonstruktören genomförde en förändring i strategin för att hantera problemen med
lönsamheten. Organisationen gick från en analyserande strategi beskriven av Miles och
Snow (1978, s. 29, 72) till en försvarande strategi beskriven av Miles och Snow (1978,
s. 29, 41-42). Organisationens analyserande strategi var att behålla och vårda stabila,
befintliga kontrakt samt små projekt men också anta större projekt som organisationen
inte utfört förut. På så sätt ville de uppnå målet med att ta alla projekt som kom deras
väg och “tjäna så mycket pengar som möjligt”. Den strategin misslyckades och
rekonstruktören ändrade strategin till en försvarande strategi, vilket innebar att
organisationen fokuserade på en stabil affärsmiljö med små projekt och stadigvarande
uppdrag. Detta eftersom det tidigare fungerat för organisationen och var något
organisationen kunde hantera. Porter (1985, s. 5-6) och Galbraith (2014, s. 21) beskriver
att välja vilka kunder organisationen ska bedriva verksamhet mot är en del av
organisationens strategi.
Författarna anser att rekonstruktören beaktat strategikomponenten eftersom
rekonstruktören beskrev behov av förändringar i vilka kunder organisationen skulle
anta. Strategin förändrades för att garantera organisationens fortsatta överlevnad.
Struktur
Författarna uppfattar att organisationen använde en simpel struktur beskriven av
Mintzberg (1983, s. 157). Ledare och arbetare var uppdelade i projekt och gick mellan
de olika projekten efter behov. Det fanns inga fasta arbetslag i och med detta.
Rekonstruktören förändrade inte detta på grund av de olika entreprenadprojektens behov
och att detta var standardsätt att arbeta på, för entreprenadföretag. Rekonstruktören
tillsammans med organisationen förändrade utformningen av organisationen, beskrivet
som en del i strukturen av Galbraith (2014, s. 22). Detta med att minska personal till
följd av att bolaget inte längre arbetade med större projekt och behöll enbart arbetskraft
för stadigvarande arbete. Det innebar minskning av antalet arbetslag men också
minskning av antalet ledare för arbetslag. Rekonstruktören såg behov av förändring i
hierarkin. Resultatet blev, i samförstånd med bolagets delägare, att en av delägarna
skulle fasas ut ur verksamhetens dagliga arbete. Rekonstruktören beskrev också indirekt
enligt författarna att beslutshierarkin behövde vara tydligare på grund av behovet att
Vd:n bör ta mer makt och beslut i organisationen då det fanns brister i delegering av
arbetet.
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Författarna anser att strukturkomponenten beaktades av rekonstruktören eftersom denne
granskat företagets struktur och valt att behålla den simpla strukturen för att arbetarna
skulle kunna gå mellan projekt efter behov. Rekonstruktören utförde även en
anpassning av strukturen i förhållande till strategiförändringen då organisationen
minskade arbetslag och arbetsledare.
Process
Rekonstruktören beskrev att denne sett att beslut generellt sett togs självständigt av
arbetsledarna, istället för att beslut togs tillsammans mellan arbetsledarna, alternativt av
Vd:n. Detta ledde till problem för organisationen med förseningar och ökade kostnader,
speciellt för det stora entreprenadprojektet. Författarna uppfattar detta som brister
i ledarskapsprocessen beskriven av Mintzberg (1983, s. 4), på grund av att det
existerade brister i hur Vd:n tog ansvar och instruerade arbetsledare. Det existerade
även brister i hur arbetsledare skötte detta arbete mot anställda, vilket resulterade i
förseningar och ökade kostnader.
Det fanns också brister i rapporteringsprocessen för det stora projektet och generellt
inom företaget. Enligt författarna tyder det på brister i arbetsprocessen beskrivet av
Galbraith (2014, s. 38), Basu och Blanning (2000, s. 17) samt Burton et al. (2011, s.
111), eftersom det var bristande rutiner i hur det dagliga arbetet sköttes.
Rekonstruktören såg ett behov av att förändra rapporteringen till att det behövde ske
oftare.
Författarna uppfattar att det fanns brister i den frivilliga kommunikationen i allmänhet,
bland annat märktes detta i det stora entreprenadprojektet då arbetsledare inte
informerade om dennes privata situation i tid. Utöver det, beskrevs likt tidigare att
rapporteringen till ledning var bristfällig, vilket försvårar arbetet och minskar kontroll
för individens arbete, vilket ömsesidig anpassning enligt Mintzberg (1983, s. 4) och
Galbraith (2014, s. 38) åsyftar till att avhjälpa. Rekonstruktören hanterade detta genom
tidigare beskriven, avfasning av arbetsledaren för det stora projektet, förändring i
strategin för att minska behovet av information, samt bättre rapportering för att
information ska nå rätt person. Rekonstruktören valde av logiska skäl att inte titta
närmare på arbetarnas arbetssätt eftersom de haft de licenser de behövde för att utföra
arbetet korrekt, samt att organisationen på grund av entreprenad har olika projekt hela
tiden vilket svårgör en formalisering av det arbetet.
Författarna anser att rekonstruktören beaktat processkomponenten eftersom denne
granskat på ett heltäckande sätt hur anställda arbetat, samt genomfört förändringar för
att åtgärda de brister som uppdagats.
Belöning
Författarna frågade rekonstruktören hur organisationen motiverade de anställda.
Rekonstruktören förklarade att det inte var något rekonstruktören tittat på, och inte
heller någon form av bonus hade rekonstruktören tänkt på. Därför anser författarna att
belöningskomponenten inte tagits i beaktande under denna företagsrekonstruktion.
Kompetens
Författarna anser att rekonstruktören beaktat denna komponent eftersom
rekonstruktören sett att organisationen inte hade tillräcklig kompetens att anta större
projekt. Rekonstruktören tog bort arbetskraft som inte uppfyllde ett behov samt en
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arbetsledare som inte klarade av arbetet. Istället för att lösa kompetensbristen med
rekrytering, hanterades kompetenskomponenten genom tidigare beskrivning av
strategijustering, vilket innebar mindre behov av personal och kompetens.
Rekonstruktören ansåg att kompetensen var tillräcklig inom organisationen för att
kunna arbeta med många mindre projekt, detta då det varit framgångsreceptet tidigare.
Detta ser författarna som att rekonstruktören anpassade förmågor efter organisationens
strategi, beskrivet av Kerr (1975, s. 781) och Galbraith (2014, s. 52). Rekonstruktören
menade också att anställda besatt rätt kompetens eftersom de hade relevanta licenser för
de arbeten de skulle utföra.

5.3 Empiri rekonstruktion 2
Bolaget sysslade med försäljning av IT-produkter samt service och installation av
produkterna. Innan rekonstruktionen hade Bolaget kraftigt expanderat verksamheten
mot ett nytt affärsområde med förhållandevis små marginaler, vilket resulterat i att
bolagets likviditet påverkats negativt. Bolaget hade också väldigt stora lokaler i
förhållande till verksamheten, valet av stora lokaler var anpassat efter Bolagets
expansiva strategi. Det nya affärsområdet krävde allt mer likviditet samtidigt som de
tidigare områdena hade sämre intäkter och klarade inte av att täcka upp det nya
affärsområdet, därmed blev Bolaget tvungen att ansöka om rekonstruktion. Bolaget
hade vid rekonstruktionen 21 anställda (Rekonstruktionsplan).
Rekonstruktören beskrev under intervjun en mycket problematisk situation med
fordringsägare som ville polisanmäla ägaren till följd av bland annat inköp av
leasingbilar dagar innan rekonstruktionen, vilket gjorde att detta inräknades till ett
potentiellt ackord. Rekonstruktören beskrev att efter mycket pedagogik och redovisning
av problemen kunde situationen hanteras och organisationen fick en väldigt hög
uppslutning bakom ackordet på 25 %, mycket mer än vad organisationen behövde för
att klara sig. Rekonstruktören berättade att de anställda visade engagemang för
förändringarna och frågade om det fanns något de kunde göra. Bolaget ringde till
leverantörer och hade en löpande dialog med fordringsägare för att berätta hur läget såg
ut och redovisa vilka mål de hade, vilket uppskattades av fordringsägarna (Intervju). Ett
flertal av fordon Bolaget leasat kom att lämnas tillbaka för försäljning. Under
rekonstruktionen har en genomgång genomförts rörande Bolagets kostnader och
krafttag tagits för att sänka dem (Rekonstruktionsplan).
Strategi
Försäljningen av ett visst produktsortiment upphör på grund av alltför låga marginaler
(Rekonstruktionsplan). Rekonstruktören berättade under intervjun att Bolaget:
“förvärvat verksamheter eller rättare sagt man hade knytit verksamheter till sig i
rasande tempo, så kan man nog sammanfatta det. Och hade väl egentligen inte så
mycket koll på vad man hade förvärvat i den mening att man hade en överblick över
vilka kostnader man drog på sig, utan man förlitade sannolikt på att det man startade
upp också skulle bära sig självt”. I själva verket var det en verksamhet som bar
resterande verksamheter, vilket på sikt inte skulle fungera. Till en början satte sig
rekonstruktören ner tillsammans Bolaget för att titta på vilken verksamhet de egentligen
sysslade med, något rekonstruktören skämtsamt sa att bolaget själva inte riktigt hade
kontroll på. Bolaget, tillsammans med rekonstruktören, försökte utkristallisera de olika
verksamheterna och det visade sig vara fem skilda verksamheter inom Bolaget. Det var
försäljning av allt ifrån telefoner till programvara, allt byggde på volymförsäljning då
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det var låga marginaler på produkterna. Strategin gick ut på att synliggöra intäkterna
och kostnaderna som de olika verksamheterna faktiskt svarade för (Intervju).
Rekonstruktören och Bolaget kom fram till att försäljning av telefonväxlar var det
Bolaget skulle syssla med (Intervju). De hade en upparbetad kundkrets och bra avtal,
vilket innebar att de fick betalt för försäljningen och påföljande installation direkt.
Dessutom fanns det underhållsavtal, växlarna fick en översyn och dess programvara
uppdaterades varje år, detta tog de en årlig avgift för. Rekonstruktören såg en fördel
med att sälja telefonväxlarna då de gav snabb likviditet, ena dagen utfördes arbetet och
dagen efter fick de betalt. På en fråga om rekonstruktören tittat på Bolagets
konkurrenter berättade rekonstruktören; “jag skulle inte säga att man beaktade
konkurrensen, det hade vi inte riktigt tid till”, vidare berättade rekonstruktören att de
enbart kunde överleva på att sälja (Intervju).
Författarna frågade rekonstruktören under intervjun om denne sett om verksamheten
haft något mål med verksamheten. Svaret från rekonstruktören var att Bolaget tänkte att
de bara skulle växa. Rekonstruktören uttryckte: “... vi satte väl i fokus ganska snabbt
och det gjorde vi i samband med att vi identifierade vad vi skulle syssla med framöver
och det var ju att bara för att man växer så tjänar man inte pengar”. Bolaget trodde att
om Bolaget flyttar in en lönsam verksamhet in i Bolaget skulle det automatiskt fortsätta
vara lönsamt men så blev inte fallet (Intervju). Det blev enligt rekonstruktören ett
uppvaknande för Vd:n i Bolaget att det inte automatiskt betydde att de skulle vara
fortsatt lönsamma om de skaffade ytterligare verksamheter. Rekonstruktören berättade:
“vi kommer att bli större och här fanns det nåt ändamål i sakens natur att man skulle
öka omsättningen och det var inte nåt som helst fokus på den nedre raden, skulle det
vara rött eller svart.“ Rekonstruktören förklarade vidare att det gällde för Bolaget att
välja fokus, Vd:n kunde inte hålla fokus på mer än en sak, något rekonstruktören på
slutet av rekonstruktionen sa till Vd:n handlar om personlig kapacitet. Författarna
ställde en följdfråga om de tolkade rekonstruktören rätt att Bolaget förändrade fokus på
strategin från att syssla med flera saker till en enskild sak, rekonstruktören menade att
det tolkats korrekt (Intervju).
Struktur
Bolaget hade enligt rekonstruktionsplanen för stora kostnader, något de skulle försöka
minska. Efter rekonstruktionsbeslutet upptog de förhandlingar med fackföreningar om
uppsägning av anställda, resultatet av uppsägningsförhandlingarna innebar att 15 av 20
personer sades upp (Rekonstruktionsplan). Rekonstruktören berättade i intervjun att “...
det första vi gör efter att vi beslutat om att det här ska vi syssla med det var att
rannsaka personalen, vad behöver vi för att klara av det här? Och då kokade vi ner
antalet anställda till fem vilket var ett ganska drastiskt beslut, alltså att vi tog bort 75 %
av personalen i stort sett. Och förklarade att det är det här vi ska syssla med och det
här ska vi klara på fem personer.” Bland de uppsagda fanns det även aktieägare av
bolaget. Det gällde enligt rekonstruktören att vara väldigt tydlig med den återstående
delen anställda vad som förväntas av dem. Bolaget hade haft funktioner för allt möjligt
och där många anställda var specialiserade på vissa små saker vilket inte skulle fungera
längre, dels på grund av att vissa arbetsuppgifter försvann i och med att verksamheter
togs bort. Detta innebar att rekonstruktören tillsammans med Bolaget blev tvungen att
skapa en situation där en person arbetade med flera saker.

48

Handelshögskolan
Civilekonomprogrammet inr. Management 240 hp
Examensarbete, 30hp, Vt 2015

Andreas Ahlgren
Johan Lundström

Process
I rekonstruktionsplanen går det att läsa: ”Det kan i sammanhanget inte bortses från att
det i viss mån måste anses ha förelegat brister i kontroll hos Bolagets ledning i fråga
om ställning, resultat och likviditet”. I rekonstruktionsplanen går det vidare att läsa att
förlusterna de senaste månaderna knappast kunnat undgå ledningen, men ändå
genomförde de en beställning av leasingfordon, något som innebar mer kostnader
(Rekonstruktionsplan). Rekonstruktören uttryckte bland annat detta i intervjun: ”... det
som också var väldigt iögonfallande i den här rekonstruktionen var det att det fanns
ingen i ledningen som hade någon som helst överblick över hur saker och ting
egentligen gick”. Efter det förklarar rekonstruktören likt rekonstruktionsplanen att
Bolaget valt att göra en beställning på leasingfordon, men också att de till och med
kompletterat med ännu fler bara några dagar innan rekonstruktion. Bolaget hade
dessutom dragit på sig mer kostnader utöver leasingfordonen precis innan
rekonstruktionen (Intervju).
Rekonstruktören talade om att det fanns en blindhet för hur saker och ting såg ut.
Bolaget körde på som vanligt och drog på sig nya skulder och reflekterade inte över hur
dessa skulle betalas tillbaka, de hade ingen kontroll på ekonomin. Årsredovisningen
uppdagades inte stämma för året innan, Bolaget hade allokerat intäkter på fel år för att
det skulle se bättre ut än vad det egentligen var. Detta innebar problem för att få
fordringsägarna att förstå att trots den bristande kontrollen hos Vd:n fanns det ett ärligt
uppsåt (Intervju).
Rekonstruktören berättade att personella resurser bands upp på något som gav lite eller
ingen inkomst i de många olika verksamheterna med låga marginaler. Liknande
resonemang förde rekonstruktören senare i intervjun, bland annat att produktsupport
kunde ha en anställd som svarade i telefon och en annan anställd som tog emot ordrar
via telefon och dator, det var något de granskade (Intervju). Enligt
rekonstruktionsplanen övervakades driften under rekonstruktionen av rekonstruktören.
Under intervjun frågade författarna rekonstruktören hur denne sett kommunikationen i
organisationen, svaret var att kommunikationen brast eftersom ingen egentligen visste
hur det gick i någon del. Vidare uttryckte rekonstruktören: ”… bristande
kommunikation är väl ett understatement därför att när man inte vet vad man ska
kommunicera, då blir det ju inte kommunikation alls.” Rekonstruktören menade med
det att ingen diskuterade mål eller budget eftersom ingen visste, allt var dolt i röda
siffror. På frågan vad de gjorde för förändringar i kommunikationen pratade
rekonstruktören att de dels jobbade med att alltid hålla uppsikt på likviditeten, vad saker
kostade och vilka intäkter de hade. Dessutom arbetade de, när de skar ner antalet
anställda, i stort sett alla runt ett och samma bord, vilket ledde till att alla hade uppsikt
på allting (Intervju).
Belöning
Författarna frågade rekonstruktören under intervjun om denne tittat på hur de anställda
belönades med olika incitament, vilket rekonstruktören svarade: “Jarå! Det gjorde vi
också. Alltså det är ju svårt att under rekonstruktion belöna folk ekonomiskt av den
anledningen att man befinner sig där av någon anledning och det är att det är brist på
pengar och det är ju oftast det som man vill belöna folk med. Här så hade man
diskussioner om att man skulle låta personal bli delägare av dom som var kvar, man
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skrev också om anställningsavtal där man satt ut bonus vid uppnådda mål. Man hade
semester, ja det var lite allt möjligt.” (Intervju).
Kompetens
En av frågorna som ställdes till rekonstruktören var om de anställda i Bolaget hade
relevant kompetens. Rekonstruktören berättade att de haft en inventering av vilka
anställda som skulle vara kvar och det diskuterades om vissa personer kunde utföra
samma arbetsuppgifter som en annan anställd. Ledarna i företaget fick alla sluta bortsett
från en, den ledaren ansåg rekonstruktören till en början var inkompetent men att denne
axlade ansvaret under rekonstruktionen. Rekonstruktören förklarade under intervjun att
den kvarvarande ledaren fått klara direktiv att kontrollera intäkter, utgifter och vad
anställda gör. Rekonstruktören uttryckte: “... alltså det jag gjorde och det jag betonade
ständigt, det var ju att han måste ha samma kontroll på intäkter och utgifter och vad
folk gör… och det måste han också ha hela tiden och det där satte sig nog långt in
inom honom.” (Intervju).

5.4 Analys rekonstruktion 2
Strategi
Författarna uppfattar att organisation haft en misslyckad utforskande strategi beskriven
av Snow och Miles (1978, s. 29, 56). Detta då rekonstruktören beskriver att det tidigare
målet för organisationen var fokuserat på att växa och öka omsättningen. Detta
uppnåddes genom anskaffning av nya verksamheter till organisationens befintliga
struktur och utan eftertanke på hur det påverkade befintlig, men också den nya
verksamheten. Denna misslyckade strategi hade visserligen resulterat i tillväxt och ökad
omsättning, men också förluster och dålig kontroll.
Rekonstruktören uppfattade det som problematiskt att målet bara var att växa.
Rekonstruktören ansåg att för överleva krävdes det att organisationen räknar in
organisationens enskilda resultat för de olika verksamheterna och hålla sig på ett
positivt resultat för verksamheten. Därför förändrades strategin i organisationen från att
växa och ta in olika verksamheter, till att enbart fokusera på den verksamhet som
genererade ett positivt resultat och snabbast likviditet. De granskade inte konkurrensen
närmare på grund av bristande tid, utan utgick ifrån vilka verksamheter som fungerade
för organisationen. Det innebar att organisationen gick från flera olika marknader och
verksamheter till att enbart fokusera på en enskild marknad och verksamhet, nämligen
telefonväxlar. Detta är något Porter (1985, s. 5-6) och Galbraith (2014, s. 21) anser
hanteras i strategikomponenten, att organisationen väljer vilken marknader de vill verka
inom och vilka produkter de bör sälja. Författarna anser att rekonstruktören bytte
strategi för organisationen till en mer försvarande strategi som bygger på att vara
verksam inom en viss marknadsdomän, arbeta effektivt på marknaden och inte
expandera utanför marknaden, vilket stöds av Miles och Snows (1978, s. 37-38)
beskrivning av en försvarande strategi. Strategiförändringen med enbart fokus på
telefonväxlar, genererade snabb likviditet och bättre marginaler än tidigare
verksamheter. Författarna anser därför att det finns tydlig koppling till att
rekonstruktören beaktat strategikomponenten genom att uppmärksammat fel i befintlig
strategi och genomfört nödvändiga förändringar i strategin.
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Struktur
Rekonstruktören beaktade strukturkomponenten genom att granska och förändra
strukturen i organisationen. Förändringarna i strukturen utfördes eftersom strategin
förändrats. När organisationen minskade från flera verksamheter till en, såg
rekonstruktören att de även kunde minska antalet anställda. Rekonstruktören såg också
ett behov att förändra de anställdas arbetsuppgifter när antalet anställda blev färre, nu
behövde de anställda utföra fler arbetsuppgifter och blev inte lika specialiserade jämfört
med tidigare struktur. Författarna uppfattar att organisationen förändrade uppdelningen
av arbetet som är en del i strukturkomponenten enligt Galbraith (2014, s.22). Detta
genom att organisationen gick från en produktstruktur, beskriven av Miles och Snow
(1978, s. 62), med flera verksamhetsgrenar och högre specialisering, till en simpel
struktur beskriven av Mintzberg (1983, s. 157), där arbetet inte var specialiserat i
samma utsträckning. Detta till följd av att organisationen krympte till fem anställda från
tidigare 20-25 och tog bort flera verksamheter.
Process
Processkomponenten anser författarna att rekonstruktören beaktat, eftersom att
rekonstruktören uppfattat brister i ledningens sätt att arbeta. Bland annat såg
rekonstruktören att ledningen haft väldigt dålig kontroll och kunskap om de olika
verksamheterna samt ekonomin. Vilket resulterade i inhyrning av leasingbilar trots att
organisationen vid tillfället hade ekonomiska problem. Detta kopplar författarna till
brister i ledarskapsprocess beskriven av Galbraith (2014, s. 43) och Mintzberg (1983, s.
4). Författarna uppfattar dessa brister som felallokering av resurser, bristande
prioriteringar samt bristande kontroll och kunskap, vilket är tecken på dålig
övervakning och otydlighet i ledarskapsprocessen.
Rekonstruktören berättade att personalen hade specialiserade arbetsuppgifter och att
detta band upp personella resurser. De minskningar som skedde i verksamhet och
personal, resulterade i att de kvarvarande anställda fick fler uppgifter att utföra samt att
det löste de kommunikationsproblem organisationen tidigare haft. Författarna gör
kopplingen till ömsesidig anpassning beskrivet av Thompson (1988, s. 75), Galbraith
(2014, s. 38) och Mintzberg (1983, s. 4). Detta eftersom kommunikation kan förbättras
av att anställda flyttas till samma fysiska plats och att det enligt rekonstruktören ledde
till att de anställda fick mer kunskap om verksamheten av ökad kommunikation.
Belöning
Författarna ser en koppling till belöningar beskrivet av Armstrong (2010, s. 30, 72),
Galbraith (2014, s. 44), Burton et al. (2011, s. 190) och Kerr (1975, s. 781) eftersom
rekonstruktören tittade på möjligheter att motivera de anställa. Rekonstruktören beskrev
också att det pressade läget begränsade möjligheten till finansiella belöningar. Istället
diskuterades möjligheten att kvarvarande personal kunde bli delägare i bolaget.
Anställningsavtal förändrades för att bonus skulle kunna ges till anställda som uppfyllde
organisationens uppsatta mål. Författarna konstaterar att rekonstruktören granskat
möjligheten till belöning och detta i förhållande till beteende samt mål. I och med att
anställningsavtalen förändrades för att ge anställda extra motivation att nå uppsatta mål
anser författarna att belöningskomponenten har beaktats.
Kompetens
Rekonstruktören, tillsammans med organisationens representanter, granskade
organisationens anställda för att avgöra om rätt kompetens fanns på rätt position. På
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grund av lagen om arbetsrätt behövde rekonstruktören rekrytera kompetens inom
bolaget och avgöra om dessa anställda klarade av de nya arbetsuppgifter som följd av
förändringarna i organisationen. Detta tolkar författarna som att rekonstruktören valde
kompetens efter organisationens nya strategi. Kerr (1975, s. 781) och Galbraith (2014, s.
52) beskriver att kompetens ska väljas och harmoniseras mot organisationens strategi.
Detta resulterade i att det inte fanns behov av att rekrytera utanför bolaget och
rekonstruktören kom fram till att företaget hade rätt kompetens för att klara av
organisationens arbete. Vd:n som tidigare varit ett problem för företaget, på grund av
bristande kunskap och kontroll av verksamheten, växte med uppgiften efter att
rekonstruktören givit Vd:n nödvändig kunskap och förståelse om verksamheten.
Rekonstruktören förklarade vad som krävdes av Vd:n för att problemen inte skulle
uppstå igen. Det kan kopplas mot kompetenskomponenten beskriven av Galbraith
(2014, s. 54), genom utveckling av individens kunskap för att klara av att utföra en
uppgift, samt urval genom internrekrytering inom organisationen. Författarna uppfattar
att kompetenskomponenten är beaktad eftersom rekonstruktören granskade
organisationens kompetens och implementerade förändringar.

5.5 Empiri rekonstruktion 3
Bolaget levererade telefoni- och datatjänster till organisationer och offentlig sektor i
Sverige. Rekonstruktionsansökan blev en följd av att organisationen bland annat
misslyckats med nyetablering i ett annat land. Bolaget försökte tillhandahålla samma
tjänster på den nya marknaden men kostnaderna blev betydligt högre än förutsett vilket
påverkade organisationens resurser väsentligt. Utöver den misslyckade nyetableringen,
existerade en momsskuld organisationen ej kunde betala (Rekonstruktionsplan).
Rekonstruktören uppmärksammade ett flertal felaktiga operativa beslut och hantering av
tvister som påverkat företagets likviditet negativt. Bland annat köpte organisationen ett
IT-system till en kostnad av nära tio miljoner, som vid rekonstruktionen fortfarande inte
använts. Bolaget betalade också försäljningsprovisioner för tiotals miljoner till anställda
i försäljningskanaler, som inte resulterat i någon försäljning eller nya kunder. Detta
sammantaget, påfrestade Bolaget likviditet väldigt negativt vilket föranledde
rekonstruktionsansökan (Rekonstruktionsplan). Bolaget hade redan innan
rekonstruktion, och under rekonstruktion påbörjat förändringsarbetet och möjliggjort
förändringsarbete. Detta genom att ta in relevant kompetens och branschkunnig
personal som fick viktiga positioner inom företaget för att hantera dessa brister.
Rekonstruktören ansåg att bolaget hade stark livskraft, med en stor befintligt kundstock
och rekonstruktion var att föredra framför konkurs. Inför rekonstruktionen hade Bolaget
130 anställda (Rekonstruktionsplan).
Ett ackord genomfördes, samt att bolaget hade en stark huvudägare som sköt till 25
miljoner kronor extra till bolaget. Denna huvudägare hade skjutit till 70 miljoner de
senaste fem åren (Rekonstruktionsplan).
Strategi
Bolagets mål var att vända den negativa trend Bolaget upplevde. Rekonstruktören
stöttade målet och beskrev att det var en livskraftig verksamhet, men att den
nedåtgående trend var tvungen att brytas. Utgångspunkten i åtgärdsplanen för Bolaget
var att ”anpassa bolagets kostnadsmassa till de löpande intäkterna”
(Rekonstruktionsplan). För att uppnå detta, var strategin att minska kostnader inom
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organisationen och säkerställa att verksamheten kunde fortsätta. Rekonstruktören
vidhöll att strategin var tydlig för hur de skulle uppnå målet. Rekonstruktören skildrade
under intervjun att denne var högst delaktig i utformandet av strategin och
åtgärdsplanen som beskrev hur organisationen skulle gå tillväga för att uppnå målet
(Intervju). Rekonstruktören såg problem med antalet leverantörer av mobiltjänster som
inte var en optimal struktur för mobiltjänsterna, varpå en reducering skedde. Antalet
försäljningskanaler minskades för att enbart fokusera på dem som generera lönsamhet.
Rekonstruktören sa under intervjun att ”Bland annat var man övertaliga, så var man
övertaliga innan rekonstruktionen och det påbörjades ett arbete med att minska antalet
anställda som följd av arbetsbristen som rådde.”.
Struktur
Författarna frågade hur avdelningarna inom organisationen såg ut. Rekonstruktören
beskrev att strukturen var uppdelad i tydliga ansvarsområden med uppdelning i olika
produktlinjer. Rekonstruktören frågades under intervjun om denne sett behov att
förändra i avdelningsstrukturen. Svaret var att rekonstruktören ej ansåg sig ha
kompetens att gå närmare in på dessa delar och att det var upp till Bolaget att hantera
detta. ”Nej, i den delen så…. var ju vår roll mindre, i och med att deras verksamhet
byggde så mycket på tekniskt kunnande, så där var bolagets bidrag av större betydelse i
och med att vår kompetens av förklarliga skäl, eller vi hade inte kompetensen i den
delen. Där var det bolagets roll att hantera.”. Rekonstruktören granskade heller inte
beslutsprocessen för organisationen.
Process
Rekonstruktören menade att alla strategiska beslut fattades av ledningen i Bolaget och
att det inte fanns behov av att förändra hur besluten fattades inom Bolaget, eftersom att
organisationen innan rekonstruktionen tillsatt rätt personer på rätt plats.
Int: “fanns det något behov av förändring av beslutsprocessen inom bolaget?”
Rek: “Nej. Man hade själva gjort en del förändringar i beslutsprocessen tiden innan
rekonstruktionen som underlättade vårt arbetet och rekonstruktionsarbetet väsentligt
genom att man hade tagit in tidigare medarbetare med stor erfarenhet med just den här
branschen och satt på viktiga positioner.”
Som beskrivit i inledningen hade företaget fattat flera felaktiga operativa beslut,
exempelvis investeringar i IT-system, samt felaktiga provisioner och hantering av
tvister för organisationen. När rekonstruktören granskade Bolaget upptäcktes dessa
operativa brister (Rekonstruktionsplan). Bristerna påpekades enligt rekonstruktören,
men menade samtidigt att organisationen nyligen tillsatt kompetent personal för kunna
åtgärda brister som existerade i organisationen, varav rekonstruktörens del i
förändringsarbetet blev mindre (Intervju).
Belöning
Det uppdagades att provisioner betalats till anställda i försäljningskanaler för arbete som
inte resulterat i försäljning och nya kunder. Detta adresserades med att ta bort
olönsamma och ineffektiva kanaler. Men rekonstruktören förklarade utöver den
uppmärksammade bristen, var det återigen upp till organisationen att hantera denna
fråga och att rekonstruktören inte var delaktig i detta. Författarna ställde frågan till
rekonstruktören om denne tittat hur anställda motiveras inom organisationen.
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Rekonstruktören förklarade tydligt i intervjun att denne inte haft någon del i
ersättningsfrågorna hos Bolaget och ansåg att detta var något företaget skulle sköta
själv. ”Nej, de ersättningsfrågorna, det är en fråga för Bolaget och inte normalt sett
något som rekonstruktören lägger sig i.” (Intervju).
Kompetens
Rekonstruktören berättade under intervjun att när rekonstruktionen satt igång, hade
redan organisationen gått igenom personal och tillsatt kompetent personal på rätt
platser, det upplevdes positivt. Rekonstruktionsarbetet underlättades väsentligt på
grund av att Bolaget innan rekonstruktionen anställt personer med relevant kompetens
och hög branschkännedom.
Författarna frågade rekonstruktören under intervjun om denne ansett att de anställda
hade relevant kompetens. Rekonstruktören svarade: ”De hade väldigt hög kompetens
skulle jag säga.”. Rekonstruktören beskrev att kompetens är något rekonstruktören
granskar tillsammans med organisationen inför rekonstruktion, detta för att se över alla
poster i organisationen, samt att kontrollera att alla funktioner som är nödvändiga finns
på plats. Någon utredning eller förändring bland de anställda såg inte rekonstruktören
något behov av, eftersom Bolaget granskat personal och ledare inför rekonstruktionen.

5.6 Analys rekonstruktion 3
Strategi
Organisationen hade tidigare expanderat till nya marknader, vilket misslyckats. Målet
för organisationen var att åter bli lönsamma genom att anpassa kostnadsmassan mot
löpande intäkter. Rekonstruktören var delaktig i beslutet att inte fortsätta använda den
expansiva strategi som tidigare lett till att företaget sökt nya marknader och samtidigt
behållit befintlig verksamhet, vilket resulterat i förluster. Författarna kopplar denna
strategi mot en analyserande strategi, som misslyckats. Eftersom en analyserande
strategi innebär en fortsatt stabil aktivitet på befintlig marknad, samtidigt som de har
expanderat och utforskat nya marknader (Miles & Snow, 1978, s. 29). Författarna
uppfattar att rekonstruktören förändrat den analyserande strategin till en försvarande
strategi, som är beskrivet av Miles och Snow (1978, s. 29, 41-42), detta genom att
optimera verksamheten samt minska försäljningskanaler och underleverantörer. Det
bidrog till skapandet av ett positivt resultat och en effektivare organisation. Författarna
anser att strategikomponenten är beaktad eftersom rekonstruktören upptäckte problem i
befintlig strategi för att sedan genomföra förändringar i syfte att uppnå målet att åter bli
lönsam.
Struktur
Rekonstruktören beskrev att organisationen hade en produktlinjestruktur vilket
författarna tolkar som en produktstruktur med flera olika produktlinjer, beskrivet av
Galbraith (2014, s. 27) och Miles och Snow (1978, s. 62). Rekonstruktören ansåg sig
inte ha tillräcklig kompetens för att granska strukturen. Rekonstruktören upptäckte
problem med flera olönsamma försäljningskanaler, leverantörer samt behov av
förändring i organisationens uppdelning av arbete beskrivet av Galbraith (2014, s. 22).
Organisationen agerade självständigt i förändringsarbetet med strukturen efter
uppmärksammandet av brister genom att minska försäljningskanaler och
underleverantörer. Detta förändrades av organisationen självständigt eftersom
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organisationen tagit in kompetens och branschkunniga människor i organisationen för
att hantera brister, samt att rekonstruktören inte ansåg sig inneha tillräcklig kompetens
för detta arbete.
Författarna anser att komponenten är beaktad av rekonstruktören. Rekonstruktören
uppfattade att förändringar behövde ske, men ansåg sig inte ha kompetens för att
hantera arbetet med strukturen, men såg att organisationen hade det. Därför blev det
organisationens ansvar att åtgärda problem med strukturen genom organisationens
nyintagna kompetens, vilket också genomfördes.
Process
Som beskrivet i inledningen, upptäckte rekonstruktören att Bolaget fattat flera felaktiga
operativa beslut, exempelvis investeringar i IT-system, felaktiga provisioner och
hantering av tvister. Ledarskapsprocess innebär bland annat att prioritera och allokera
resurser korrekt enligt Galbraith (2014, s. 43) och Mintzberg (1983, s. 4). Författarna
uppfattar att dessa operativa beslut tyder på brister i hur ledare allokerar resurser i
organisationen och därmed brister i ledarskapsprocessen. Även om bristerna påpekades,
uppfattar författarna att inget närmare arbete av rekonstruktören genomfördes för att
lösa detta, på grund av bristande kompetens. Bristerna hanterades av organisationen
under rekonstruktionen, genom tillsättning av kompetent och branschkunnig personal på
viktiga poster.
Det förefaller logiskt för författarna att rekonstruktören inte gick djupare in på
arbetsprocessen och eventuella förändringar i detta arbete, utan lät organisationen
hantera detta på egen hand. Detta till följd av att rekonstruktören saknade teknisk
kompetens för att granska arbetsprocessen. Författarna har kommit fram till denna
slutsatsen utifrån Galbraith (2014, s. 37) som beskriver att processkomponenten är det
arbete som sker i strukturen. Rekonstruktören behandlade process på samma sätt som
struktur, genom att upptäcka problem och behov av förändring, men att organisationen
fick genomföra detta utan rekonstruktörens inblandning, eftersom organisationen tagit
in kompetent personal för att hantera brister. Därför kommer författarna också fram till
slutsatsen att rekonstruktören beaktade processkomponenten under rekonstruktionen.
Belöning
Författarna uppfattar att rekonstruktören beaktat belöningar. Detta genom att
uppmärksamma problem med att försäljningskanaler och anställda fick bonusar för
arbete som inte resulterade i inkomster för bolaget. Detta är väldigt relevant för
belöningar enligt författarna, eftersom belöningar enligt Armstrong (2010, s. 30, 72),
Galbraith (2014, s. 44), Burton et al. (2011, s. 190) och Kerr (1975, s. 781) skall
användas för att belöna önskvärda beteenden, vilket inte hade varit fallet för
organisationen. Dock löstes detta genom att säga upp anställda och ta bort
försäljningskanaler.
Kompetens
Författarna anser att komponenten är beaktad eftersom rekonstruktören granskat
komponenten men inte sett något behov av förändring. Rekonstruktören beskrev att
rekonstruktören gått igenom kompetensen tillsammans med representanter från
organisationen, för att garantera att alla positioner och uppgifter sköttes av rätt personal.
Rekonstruktören upplevde att kompetensen var hög och att organisationen tagit in flera
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branschkunniga ledare innan rekonstruktionen och därför fanns inget behov av att
genomföra förändringar.

5.7 Empiri rekonstruktion 4
Bolaget var ett moderbolag med fyra dotterbolag. Moderbolaget hade vid
rekonstruktionstillfället fyra anställda. Moderbolaget samt ett av dotterbolagen bedrev
försäljning av möbler, dotterbolaget var ett franchisebolag och även det bolaget
genomgick en parallell rekonstruktion. Moderbolaget bedrev också genom ett bolag
fastighetsförvaltning och hade ytterligare ett möbelbolag som bedrevs i begränsad
utsträckning (Rekonstruktionsplan, Intervju). Enligt rekonstruktionsplanen ansökte
moderbolaget om rekonstruktion eftersom möbelindustrin genomled allt sämre
efterfråga, något flera omkringliggande möbelverksamheter också upplevde, med
efterföljande konkurser. Både den sviktande ekonomin och efterfrågan resulterade i att
moderbolaget tvingats ansöka om rekonstruktion (Rekonstruktionsrapport). Åtgärder
bestod bland annat i att ägaren skulle flytta verksamhet till samma lokal, samt hyra ut
tomma lokaler till andra företag. Utöver detta skulle även ägaren utöka belåningen på
fastigheterna, som fastighetsbolaget hade.
Rekonstruktören beskrev i rekonstruktionsplanen att fordringsägare bör acceptera
ackordet, eftersom oprioriterade fordringsägare annars blivit helt utan utdelning vid
konkurs. Ett ackord på 30 % av leverantörsskulderna för verksamheten accepterades.
Strategi
För att rekonstruktionen skulle lyckas och skapa en långsiktig lönsamhet för
moderbolaget insåg rekonstruktören att det krävdes en omstrukturering. Detta genom att
försöka öka verksamheten med att hyra ut industrifastigheter och minska ner
möbelverksamheten, allt som gick att hyra ut försökte de hyra ut i syfte att få företaget
på fötter igen. ”... försökte öka verksamheten i industrifastigheten och överhuvudtaget
hyra ut så mycket av dom, man ägde ett par fastigheter och hyra ut så mycket som
möjligt av dom ytorna till annan verksamhet och minska ner möbelverksamheten.”
(Intervju).
Utöver det fördes diskussioner om hur moderbolaget skulle minska möbelverksamheten
och var verksamheten skulle bedrivas. De kom fram till att det var bättre att bedriva den
i orten där moderbolaget hade säte istället för att också bedriva verksamhet på andra
orter.
Struktur
Strukturen för organisationen förändrades efter flera diskussioner mellan ägare och
rekonstruktör. Dotterbolaget försattes i konkurs och kvarvarande möbelverksamhet
flyttades till ett och samma ställe. ”Genom att klippa bort den delen (dotterbolaget), så
fick man på fötterna en organisation, en konsolidering i och med att man också drog
ihop den kvarvarande möbelverksamhet till mindre yta. Vi flyttade ihop båda, dom
drevs i två olika lokaler då, och under rekonstruktionen så flyttade vi ihop
verksamheten till en och samma lokal.”.
Rekonstruktören beskrev i intervjun att organisationen hade ett fåtal anställda efter att
verksamheten slogs ihop. I hopslagningen av verksamheterna resulterade i arbetsbrist
och flera anställda avskedades. Rekonstruktören diskuterade inget om ägarförhållanden
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annat än att det eventuellt skulle vara bra med externa ägare. Rekonstruktören fann att
det inte fanns utrymme för förändring av beslutsfattandet inom moderbolaget eftersom
företagsledningen enligt rekonstruktören var liktydig med den ensamma ägaren. Det
blev inte aktuellt att titta närmare på det, utan fokus låg på att överleva. Rek: ”Som jag
sa förut då så var det bara en person, det gick inte skilja på bolagen på så sätt, det
fanns bara en som fanns i alla bolagen, det fanns liksom ingen annan som man kunde
diskutera med i det andra bolagen.”.
Under intervjun riktades kritik mot valet av att hyra in en bokföringsbyrå för
ekonomifrågorna istället för att sköta det inom organisationen. Rekonstruktören ansåg
att ägaren undvek ansvar och hade dålig kontroll på verksamhetens ekonomi.
Rekonstruktören antydde att ägaren skyllde antingen på rekonstruktören eller på
bokföringsbyrån när något gått fel. Bland annat uttryckte rekonstruktören:
“Rekonstruktionen var lite speciell på det sättet att normalt så har man en
ekonomiavdelning som man jobbar med. I det här fallet var hela ekonomin out-sourcad
till en redovisningsbyrå. Det fanns inte på plats i lokalerna, då blir det inte samma
ansvarkännande från ekonomiavdelningen.”. Ekonomidelen fokuserades inte på,
eftersom de hade bristande tid samt svårigheter att få gehör för förslagen.
Rekonstruktören diskuterade inte något annat utöver bristerna i ekonomin och ledaren
(Intervju).
Författarna frågade rekonstruktören under intervjun vilka förändringar de försökte
åstadkomma till följd av problemen de sett. Rekonstruktören beskrev att fokus låg på
strukturförändringar, genom att förändra var organisationen skulle bedriva verksamhet
samt minska de geografiskt spridda verksamheterna till en lokal. Rekonstruktören
menade att fokus inte heller legat på beslutsfattandet och förändringar inom
avdelningarna när frågor ställdes om det. Förklaringen till att inget fokus lagts på
beslutsfattandet eller organisationens avdelningar, var dels på grund av tidsbristen samt
att organisationen valt att fokusera på flytten av möbelverksamheten (Intervju). Bland
annat uttrycker rekonstruktören: “Jag tror vi upplevde att det fanns inte tid till en sån
förändring och jag tror inte vi hade fått gehör för den heller. Visst diskuterade vi långa
stunder den här fördelning med den här bokföringsbyrån som vi hade synpunkter på
men för oss var nog det viktiga att i första hand att fokusera på den här
strukturförändringen från möbelverksamhet till fastighetsförvaltning. Det var den
viktiga biten i det hela.” (Intervju).
Process
Hur de arbetade beskriver återigen rekonstruktören att ägaren styrde och kontrollerade
allt. ”Som jag sa förut då så var det bara en person, det gick inte skilja på bolagen på
så sätt, det fanns bara en, som fanns i alla bolagen, det fanns liksom ingen annan som
man kunde diskutera med i det andra bolagen.” (Intervju). Det som berördes med
hänsyn till anställda sträckte sig till att rekonstruktörerna hjälpt dem med arbetsrättsliga
frågor, ”Vi hade väl några arbetsrättsliga frågeställningar, att personal vände sig till
oss och undrade, "hur är det med mina rättigheter?" och så vidare och det tog vi i
förstås.”. Rekonstruktören granskade inte sättet de arbetade på (Intervju).
Belöning
Rekonstruktören frågades hur anställda belönades för deras arbete, något denne inte
tittat något närmare på, svaret var: ”... vi hade inget arbete med att ha en strategisk
långsiktigt arbete med att förändra belöningssystem och så vidare, nej det hade vi
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inte.”. På grund av få anställda samt att det existerade “halvprivata relationer” mellan
de tre-fyra anställda och företagsledningen, därför såg rekonstruktören ingen anledning
att titta djupare på belöningssystem.
Kompetens
Rekonstruktören fokuserade på ledningen och såg att ägaren inte alltid hade tillräcklig
kompetens för att ha kontroll på ekonomin i moderbolaget, några andra anställda inom
företaget adresserades inte av rekonstruktören (Intervju). Det rekonstruktören beskrev
som problematiskt kring kompetensen i organisationen, förutom ägaren, var bristerna i
hur ekonomin sköttes och att det behövde förändras. Det utfördes ingen grundligare
eller djupare granskning av detta, som tidigare beskrivet uppfattade rekonstruktören att
de ej hade fått gehör för en sådan förändring . ”Som vi sa tidigare så kretsade allting
kring ägaren egentligen och hans bristande kompetens och det här med att mycket
skylldes hela tiden på bokföringsbyrån som då som bara var en inhyrd resurs som inte
fanns där.”. Vidare uttryckte rekonstruktören: “Kan komplettera med att jag upplevde
då att ägaren hade den absoluta makten men tyvärr inte kunskapen om hur företaget
drevs.”.

5.8 Analys rekonstruktion 4
Strategi
Målet för organisationen var att åter bli lönsam samt att vända den långsiktigt negativa
trenden. Organisationen hade under längre tid haft problem med vikande lönsamhet och
fallit offer för en allt sämre efterfråga enligt rekonstruktören. Författarna uppfattar att
organisationen haft en reagerande strategi beskriven av Miles och Snow (1978, s. 29,
82). Detta då organisationen inte hade en uttalad strategi för att hantera affärsmiljön.
Organisationen tvingades till förändring genom rekonstruktion eftersom organisationens
affärsmiljö inte var hållbar efter en längre negativ trend. Organisationen hade ingen
direkt strategi för att varken agera aggressivt för att växa eller på annat sätt skapa
konkurrensfördelar på marknaden inför rekonstruktion, utan kan anses enbart hoppats
på att den negativa lönsamhetstrenden skulle vända.
Rekonstruktören förändrade detta genom att lägga om verksamheten och använda en
försvarande strategi beskriven av Miles och Snow (1978, s. 29, 41-42). Detta genom att
fokusera och maximera de verksamheter som genererade likviditet och ta bort
verksamheter som inte var lönsamma. Författarna ser därför att rekonstruktören tydligt
granskat organisationens strategi och därefter förändrat den. Därmed anses
strategikomponenten beaktad.
Struktur
Efter granskning av moderbolaget och dess verksamheter försattes ett dotterbolag i
konkurs. Rekonstruktören i samförstånd med ägaren konsoliderade den geografiskt
utspridda verksamheterna till en lokal. Det resulterade i personalnedskärningar, varav
fyra anställda och en ägare blev kvar i organisationen. Beslutsprocessen uppfattas av
författarna som väldigt centraliserad och kontrollerades helt av den ensamma ägaren,
som även styrde de anställdas arbete, vilket karaktäriseras av en simpel struktur
beskriven av Mintzberg (1983, s. 158). Rekonstruktören diskuterade med ägaren om att
förändra ägarstrukturen genom att se över möjligheterna att föra in externa ägare, dels
för kapital men även för att marknaden var osäker. Rekonstruktören framförde även
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kritik i att det saknades en egen ekonomiavdelning i organisationen. Det hade inneburit
en mer funktionell struktur genom högre specialisering av uppgifter i organisationen
(Galbraith, 2014, s. 26; Miles & Snow, 1978, s. 43; Mintzberg, 1983, s. 164). Det blev
inte aktuellt att förändra eller påverka ägarstruktur eller organisationsstruktur djupare
eftersom att rekonstruktören inte trodde denne skulle få gehör, samt att tidsbristen ledde
till att fokus låg på att rädda verksamheten.
Författarna anser att rekonstruktören beaktat strukturkomponenten eftersom denne
granskat de olika verksamheterna samt arbetsstyrkan och utfört förändringar för att
uppnå den nya strategin. Rekonstruktören beaktade också möjligheter att ändra
ägarstrukturen samt skapa en eventuell ekonomiavdelning. Dock uppfattade
rekonstruktören att detta inte var möjligt att genomföra på grund av bristande tid och
gehör från ägare vilket resulterade i att fokus lades på att rädda verksamheten.
Process
Rekonstruktören uttryckte missnöje över hur organisationen arbetade med ekonomin när
de hyrde bokföringsfirma att sköta det. Rekonstruktören ansåg att ledaren behövde ha
bättre kontroll på ekonomin och verksamheten, genom att vara mer involverad i
ekonomifrågorna, detta tolkar författarna som brister i ledarskapsprocessen beskrivet av
Mintzberg (1983, s. 4).
Ingen förändring av detta skedde eftersom rekonstruktören uppfattade att tid inte fanns,
samt att fokus låg på att återställa bolaget. Kommunikation och hur organisationen
arbetade beaktades inte djupare. Rekonstruktören uppfattade problem hur ekonomin
sköttes samt hur ledaren arbetade som också förmedlades, men ingen förändring skedde
under rekonstruktionen på grund av bristande tid och fokus på återställandet av bolaget.
Eftersom rekonstruktören granskat arbetssättet för ekonomin samt ledaren, men att inga
förändringar skedde leder författarna till att anse processkomponenten delvis beaktad.
Belöning
Författarna anser att belöningskomponenten inte beaktades av rekonstruktören.
Rekonstruktören uttryckte att denne inte tittat på det strategiskt långsiktiga arbetet med
belöningar. Detta eftersom att organisationens anställda alla hade “halvprivata”
relationer till varandra, därför beslutade rekonstruktören att inte adressera det närmare.
Kompetens
Rekonstruktören granskade ledarens kompetens och såg brister i den, att ta in externa
ägare diskuterades för att få in ytterligare kompetens samt minska risker i Bolaget.
Författarna ser det som brister i förmågor hos företaget vilket Galbraith (2014, s. 52)
beskriver att kompetenskomponenten ska behandla. En kompetensgranskning
resulterade i kritik mot hur ekonomiarbetet utfördes samt ledarens bristande kontroll
över verksamheten. Författarna uppfattar att rekonstruktören granskat och sett brister i
kompetensen hos ledaren och hur ekonomin hanterades, men det resulterade inte i
någon förändring. Eftersom rekonstruktören granskade kompetensen inom
organisationen men
inga
förändringar
utfördes
anser författarna att
kompetenskomponenten är delvis beaktad.
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5.9 Empiri rekonstruktion 5
Bolaget arbetade med försäljning och utveckling av livräddningssystem. Produkterna
såldes till offentlig sektor samt företag och det tog lång tid från beställning till att
Bolaget fått betalt, detta krävde bra likviditet i Bolaget (Rekonstruktionsplan). Under
intervjun förklarade rekonstruktören att Bolaget var en växande organisation som under
kort tid spenderat resurser på utveckling för att utöka produktsortimentet. På grund av
Bolagets säljprocess och försök att växa påverkades likviditeten negativt (Intervju).
Bolaget begärde rekonstruktion till följd av likviditetsproblem och satte upp målet att
förbättra organisationens likviditet för fortsatt överlevnad. Behovet enligt
rekonstruktören var enbart att öka bolagets likviditet eftersom verksamheten hade lång
tid från beställning till betalning samt utvecklingssatsningar. Behovet av ackord ansåg
rekonstruktören inte var nödvändigt i detta fall, utan det skulle vara möjligt att
genomföra rekonstruktionen genom finansiering från andra källor. Pengar skulle
rekapitalisera bolaget genom nya ägare samt godkända dröjsmål av betalning till
tidigare långivare (Intervju). Rekonstruktören berättade under intervjun att det var
viktigt att hålla igång verksamheten under rekonstruktionen samt att ha ”väldigt mycket
fokus på den finansiella sidan. Man kan ju säga, som ni vet är det två delar egentligen i
en rekonstruktion, det är den verksamhetsmässiga sidan och den finansiella sidan.”
Varvid rekonstruktören beskrev att denne fokuserade på att skapa likviditet för fortsatt
verksamhet. I Bolaget var det fem anställda.
Strategi
Frågor ställdes angående målen samt strategin för organisationen för att ta reda på om
rekonstruktören beaktat dessa, till svar beskrev rekonstruktören problemen med
kassaflödet och att tillväxtplanerna varit en orsak till problemen. Rekonstruktören
fortsatte att beskriva att denne hanterade och kontrollerade likviditeten åt bolaget under
rekonstruktionstiden. Följdfrågor ställdes om rekonstruktören sett över Bolagets
strategi, svaret var: “Det ska jag säga att det kan jag inte säga att vi egentligen gjorde i
detta fallet. Du är inne lite på verksamhetsmässiga?”. När rekonstruktören frågades om
det verksamhetsmässiga, menade denne att ”gjorde man rätt saker, tar man rätt betalt,
har man rätt kunder och sådana saker.”. Svaret huruvida strategin beaktats eller inte
var: ”Nej! inte i någon större omfattning tittade vi på det.”. Rekonstruktören beskrev att
i detta fall var fokus enbart på att stabilisera likviditeten. Rekonstruktören berättar att
det förväntades att ledningen hade koll på strategin och att Bolaget presenterade “ett
tänk” angående hur de vill agera. Rekonstruktören berättade att denne utfört ett 20-tal
rekonstruktioner och oftast var det så det gått till.
Författarna ställde en fråga om rekonstruktören granskat hur Bolaget konkurrerade och
strategin för det. Svaret var: ”Inte det heller och det beror helt enkelt på att det som
sagt inte var aktuellt i det här fallet, faktiskt. Däremot så kan det vara i andra fall, det
är ju inte onormalt att man gör det. Men just i det här fallet så vill jag påstå att de inte
var så mycket kring det.”. Inte heller gavs uppmärksamhet för att se över eller förbättra
marginaler på produkterna.
Struktur
Frågor ställdes om rekonstruktören tittat på strukturen och om denne uppfattat behov av
förändring. Rekonstruktören beskrev att det var samma som för strategin, att de hör ihop
med varandra och att det inte var något rekonstruktören tittat på. Rekonstruktören
förklarade att det naturligtvis kan vara aktuellt om det handlar om att skära ner i
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verksamheten, men i det aktuella fallet var det inte det. Rekonstruktören sa: “påstår att
det var en ren finansiell rekonstruktion detta och inte så mycket verksamhetsmässigt
alls i den här helt enkelt.”.
Process
På frågan om rekonstruktören granskat hur organisationen arbetade var svaret återigen
att fokus låg på det finansiella ”Nej, inte just den här vill jag påstå och det är ju
återigen kopplat till det jag sa inledningsvis att det var ändå en förhållandevis
begränsad organisation i det här Bolaget och det var inte så mycket där problematiken
satt som det såg ut som. Utan man tittade egentligen på andra frågor på finanssidan.”.
Rekonstruktören förklarade att det är något Bolaget uppmanas granska och eventuellt
genomföra på egen hand. Återigen menar rekonstruktören att i detta fallet var det inte
mycket fokus på annat än det finansiella. Kommunikation och eventuella problem inom
både ledning och organisationen som helhet hade enligt rekonstruktören inte heller varit
relevant att analysera och svarade med att ”det är väl egentligen återigen en sån här
verksamhetsankyntingsfråga att man tittar på det, men inte så mycket, nä inte i det här
fallet så var det inte aktuellt att titta på några kommunikationsproblem, utan möjligtvis
att man försökte förbättra den externa kommunikationen mot fordringsägare. Så att
man fick det att funka bra där så att säga.”.
Belöning
Författarna frågade om rekonstruktören titta något på hur anställda motiverades,
bonusar eller andra former av belöningar. Rekonstruktören svarade: “Ingenting sådant i
det här fallet, nej.“ (Intervju).
Kompetens
Författarna frågade under intervjun om organisationens medlemmar hade relevant
kompetens och om det behövdes någon förändring rörande kompetensen i
organisationen. Rekonstruktören förklarade att han ej hade sett något problem med
kompetensen inom företaget och förklarade att Vd:n under rekonstruktion är fortsatt Vd
idag. Detta tyder enligt rekonstruktören på att organisationen klarat av den biten relativt
bra. Rekonstruktören förklarade att i allmänhet är frågan relevant, att det kan vara ett
rätt betydande problem på ägar- och ledarsidan samt att det kan vara huvudproblemet.
Vidare förklarades att det inte är vanligt att titta på basorganisationen och
linjeorganisationen. Det ställdes en följdfråga om de i detta fall tittat närmare på
basorganisationen och linjeorganisationen, svaret från rekonstruktören var: ”Nej här var
det inte aktuellt heller att göra det eftersom dom hade rätt bra förtroende hos
fordringsägare, den här ledningen och som det framstod som.” (Intervju).

5.10 Analys rekonstruktion 5
Strategi
Rekonstruktören fokuserade i detta fall mycket på att öka likviditeten. Arbetet utgick
ifrån att Bolaget visste vad de sysslade med och att deras expansiva strategi, med ny
produktutveckling som ledde till stora kostnader och fortsatt befintlig
försäljningsverksamhet var den rätta. Strategin kan beskrivas som en utforskande
strategi, där organisationen aggressivt försöker expandera och utveckla nya produkter
(Snow & Miles, 1978, s. 29, 56). Rekonstruktören kan inte enligt författarna anses ha
beaktat denna komponent. Anledningen är främst på grund av att rekonstruktören inte
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granskat strategin och själv påstod sig inte ha fokuserat på strategin. Fokus lades istället
på att lösa likviditeten i Bolaget genom att anskaffa kapital som inte innebar nya skulder
för Bolaget, samt förhandlingar med fordringsägare.
Struktur, process, belöning och kompetens
Dessa komponenter, till följd av att rekonstruktören fokuserade på arbetet att lösa de
likvida problemen, beaktades inte. Rekonstruktören utgick ifrån att ledningen visste vad
de gjorde och litade på det. Det resulterade i att rekonstruktören aldrig utförde någon
granskning av organisationskomponenterna struktur, process, belöning och kompetens.

5.11 Empiri rekonstruktion 6
Bolaget bedrev verksamhet med fokus på teater och musikaler. Bolaget drev två större
teatrar och en mindre teater där det sattes upp musikaler samt föreställningar. Vid
rekonstruktionstillfället hade bolaget precis slutfört tre produktioner varav en
fortfarande framfördes. Bolaget hade påbörjat fyra nya produktioner, som innebar höga
investeringskostnader, vilka genomfördes innan rekonstruktionen. Utöver detta skulle
en musikal på turné i Sverige, en musikal som när rekonstruktionsansökan inkom sålt
över 15.000 biljetter till föreställningarna. Bolaget hade även en inkomst i att andra
kunde sätta upp pjäser och genomföra evenemang i bolagets teatrar
(Rekonstruktionsplan).
Rekonstruktören skildrar under intervjun hur industrin fungerade och problemet med
den: “Eftersom man lever och dör med framgångarna i dom föreställningar man sätter
upp. Dom är väldigt kostnadskrävande och sen ligger kostnaderna i början av
produktionen när man behöver köpa upp allting. Allt från rekvisita och bekosta scenen i
allt de tekniska och dessutom avlöna alla, både skådespelare, artister och dom som är
så att säga bakom scenen; musiker framförallt och ljud och ljussättare och allt möjligt.
Dom ska ju ha så att säga betalt för sitt arbete, under den tid man förbereder
föreställningen. Det är ju först då man börjar sälja biljetter och genomför spelningarna
som man då har intäkterna. På det sättet så är man väldigt baktunga i finansieringen
och det är ju då ett problem.”.
Bolagets kärnorganisation bestod av tio anställda och utöver anställda i de olika
projekten arbetade uppemot flera hundra timanställda för de olika produktionerna
(Intervju). Organisationen fick ett kapitaltillskott av ägare samt att ett ackord
genomfördes, där betydande delar av vinst för framtida produktion erbjöds. Utöver detta
användes lönegarantin eftersom Bolaget var så personalkrävande (Rekonstruktionsplan).
Strategi
Bolaget hamnade i likviditetsbrist på grund av de satsningar de genomfört i de senast
slutförda produktionerna samt den pågående produktionen. De genererade inte
tillräckligt bra resultat i förhållande till de stora investeringar som krävdes för att
genomföra musikalerna och teatrarna. Dessa bristande resultat sammantaget med de
stora investeringarna som skedde för de fyra nya större produktionerna och en mindre
produktion, resulterade i likviditetsbrist (Intervju). Likviditetsbristen tvingade Bolaget
att inleda en företagsrekonstruktion då de inte klarade av att betala förfallna skulder
(Rekonstruktionsplan). En viktig förutsättning för att Bolaget skulle överleva var att
pågående samt nya produktioner skulle räddas och slutföras, antingen inom Bolaget
eller att verksamheten kunde avyttras till andra finansiärer och fortfarande slutföras.
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Detta för att inte skapa “bad will” mot bolaget, genom inställda föreställningar, vilket
hade kunnat skada pågående biljettförsäljning.
Enligt rekonstruktionsplanen hade Bolaget tidigare haft en strategi att utöka och bredda
verksamheten. Syftet med strategin var att minska risken för bolaget vid exponering mot
enskilda uppsättningar samt öka antalet spelsäsonger (Rekonstruktionsplan). Strategin
resulterade i fyra större föreställningar och en mindre föreställning som skulle lanseras
(Intervju).
Rekonstruktören insåg tillsammans med Bolaget att detta inte skulle gå att uppnå, utan
det krävdes att flera produktioner togs bort och att antalet lokaler minskades för att
spara på kostnader. Istället skulle de fokusera på vad som fungerade och gav lönsamhet.
Rekonstruktören yttrade: “Men däremot så hade man ju ett antal planerade
föreställningar, som man då fick lägga ner två och fokusera på dom andra två istället.
Så det var väl också en åtgärd för att konsolidera ekonomin.“. Detta resulterade enligt
rekonstruktören i att “... man behöll bara huvudteatern "teater", så man fokuserade på
den och så sålde man andra hyreskontrakt, andra lokaler helt enkelt, det var väl ett
strategiskt grepp. Renodla verksamheten kan man väl säga då.”. Rekonstruktören
beskrev det som en viktig byggsten i arbetet att renodla verksamheten. Det fanns inga
ambitioner efter förändringarna i strategin att försöka växa, som tidigare mål beskrev,
utan fokus var på att bedriva de projekt Bolaget hade i en lokal (Intervju).
Inga andra strategiska förändringar utfördes i förhållande till kunder och marknader,
utan fokus låg i att producera det som ansågs gå hem på marknaden. Detta beskriver
rekonstruktören flera gånger att detta val gjordes i samråd med rekonstruktören, bland
annat med detta citat “Man väljer de föreställningar som går hem på marknaden, men
det var inte så att man bytte strategi i förhållande till marknaden, det vill säga att man
går från en genre till en annan som man bedömer som mer lönsamt. Man siktade nog på
samma publik, samma marknad, fast med stor medvetenhet om att välja vinnarprojekt
kort och gott.". På frågan om rekonstruktören var inblandad i dessa strategiska val
svarade denne att “Ja alltså tillsammans, det är ju bolaget som gör allt det här rent
formellt sätt så att säga. Men det skedde inom ramen för rekonstruktionen så där var ju
jag med och det var samstämmig strategi och inriktning på det.“. Det genomfördes ett
leverantörsbyte av biljettförsäljningstjänsten, för att försöka effektivisera den delen.
Struktur
Rekonstruktören beskrev hur strukturen såg ut i organisationen, där existerade det en
kärna med ledning och administration. Utöver detta var det olika antal timanställda och
konsulter som användes i de enskilda projekten, antalet var beroende på storlek.
Rekonstruktören förklarade också att föreställningarna hanterades som enskilda projekt
med ett start- och slutdatum. Utöver det, hyrde de ut lokaler samt hade en viss
försäljning av mat och dryck i samband med föreställningar. “Verksamheten rent
faktiskt bestod ju i rätt mycket av dom musikaler och dom teatrar som man drev. Och
dom har ju per definition ett startdatum och ett stoppdatum och då har man ju en
ensemble då som är antingen konsulter eller anställda under den perioden. Det är ju en
verksamhet som förändras.“.
Författarna frågade rekonstruktören om denne tittade närmare på strukturen och
eventuella förändringar som behövde genomföras, svaret var: “man kan väl säga att vi
gjorde en genomlysning av det. Men det fanns varken något behov eller något större
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utrymme. Det var marginella förändringar, det var nån som fick gå, nån enstaka person
och man renodlade lite grann, med meningen att dra ner på kostnader helt enkelt och
det gjorde man väl i nån utsträckning, men det var inte någon stor viktig del av det.
Utan det var mer en naturlig del som man alltid tittar på. Men i det här fallet så var det
ingen större grej.”. Rekonstruktören beskrev att besluten fattades i en ledningsgrupp
som jobbade nära varandra och rekonstruktören såg inget behov av att ändra
konstellationen eftersom det ansågs fungera bra i organisationen. Rekonstruktören
berättade också att själva kärnorganisationen var liten samt effektiv i arbetet och det
fanns inget behov av att ändra detta. Anställda sades upp av naturliga skäl på grund av
strategiförändringen, eftersom det innebar en konsolidering av verksamheterna till en
lokal och minskning av projekt (Intervju).
Process
Rekonstruktören sade under intervjun att denne gått igenom hur organisationen arbetade
och ansett att organisationen var effektiv och att inget större behov av förändring
funnits. Allt arbete styrdes genom ledningskretsen, rekonstruktören berättade: “Det här
var ju ett bolag med en väldigt liten ledningskrets, så att allt arbete styrdes så att säga
ur den ledningskretsen.”. Rekonstruktören ansåg att det inte fanns ett behov av att
förändra hur ledningen arbetade bortsett från att de skulle vara mer noggrann i urvalet
av projekt för att hitta de “vinnande” produktionerna. Vidare beskrev rekonstruktören
att kommunikation fungerade bra. Detta tack vare att de hade en liten ledningsgrupp och
ett litet företag som i grunden var välfungerande. Int: “Det fanns inget behov att
förändra detta? Jag tänkte hur de tog beslut, för att det kanske skulle bli effektivare i till
exempel hur de valde föreställningar.” Rek: “Nej, här fanns det inga sådana inslag
egentligen. Nej, det fanns inget behov av att göra förändringar i ledningen i det här
bolaget.” (Intervju). Utöver det ansåg rekonstruktören att det inte fanns ett behov av att
förändra sättet organisationen arbetade: “Att man då hade någon förändrad arbetssätt
eller förhållande till marknaden eller kunden, det gjorde man inte.” Rekonstruktören
berättade att de försökt byta biljettleverantör eftersom de ansåg att leverantören av
tjänsten låste upp bolagets pengar. Syftet var att förbättra ekonomiflödet i
organisationen (Intervju).
Belöning
Rekonstruktören beskrev att det inte fanns ett behov av att förändra anställdas
belöningar eftersom kärnorganisationen fungerade bra som den var. Int: “Tittade ni
någonting på, jag tänkte belöningar, löner och bonusar och liknande om det var
någonting där man justerade?”. Rek: “Nej, som sagt den delen av verksamheten, om vi
pratar om den mindre kärnan, att den var så pass välfungerande att det fanns ingen
anledning.“. Dock påvisade rekonstruktören att det hade givits ett gratitude, det vill
säga en mindre summa till en av ägarna för personens hårda arbete under
rekonstruktionen. Angående löner i allmänhet enligt rekonstruktören var att ge garantier
och säkerheter till anställda eftersom det var viktigt att arbeta med trovärdighet och
säkerhet när organisationen genomgick rekonstruktion.
Kompetens
Rekonstruktören ansåg att organisationen hade relevant kompetens inom den industri de
var verksam inom, dock saknades erfarenhet hur de skulle agera vid bristande
lönsamhet, det saknades beredskap. Rekonstruktören menade att det var därför denne
fanns där, och beskrev att personalen var väldigt kunniga inom verksamheten och
branschen. Rekonstruktören berättade om ekonomiavdelningen: ”Ekonomifunktionen i
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bolaget var ju begränsad och fungerade väl, när ekonomin var bra. Men nu utsattes de
för den här ganska enorma anspänningen, eftersom dom har så mycket kunniga och
artister. Det är så många anställda och det är så många kunniga involverade, då
rasade det här samman, då mäktade man inte med, man var för lite administration och
oerfaren då det gällde ekonomi kort och gott. Men utöver det? Nej.”. Rekonstruktören
agerade som hjälp och stöd. Rekonstruktören ansåg att det inte fanns behov av
förändring eller att det saknades kompetens för att driva verksamheten (Intervju).

5.12 Analys Rekonstruktion 6
Strategi
Enligt författarna beaktades strategikomponenten av rekonstruktören, eftersom
organisationens representanter tillsammans med rekonstruktören granskade och sedan
förändrade verksamhetens strategi. Organisationen hade tidigare en analyserande
strategi beskriven av Miles och Snow (1978, s. 29). Detta genom att organisationen
hade en stabilare verksamhet och lönsamma produktioner i bolagets teaterlokaler samt
uthyrning av dessa. Utöver det försökte företaget utöka och diversifiera de olika
produktionerna för att sprida risk.
Detta förändrades till en mer försvarande strategi, beskriven av Miles och Snow (1978,
s. 29), där bolaget fokuserade på de mest lönsamma projekten samt kostnadsbesparingar
med säljande av teaterlokaler och medföljande produktioner. Det skedde också
förändringar i organisationens värdekedja. Detta genom byte av leverantörer, för att
effektivisera verksamheten, vilket Porter (1985, s. 33) beskriver som differentiering och
är viktigt för att vara konkurrenskraftiga. Detta sammantaget var åtgärder för att
återställa lönsamhet genom strategikomponenten.
Struktur
Rekonstruktören framställde enligt författarna en form av matrisorganisation beskriven
av Miles och Snow (1978, s. 103) och Sayles (1976, s. 3). Detta då detta var en tydlig
projektbyggd organisation där kärnorganisationen bestod av en ledningsgrupp och
administration med översikt över de olika projekten. Produktionerna var självständiga
projekt, där ledningen drev produktionerna tillsammans med olika konsulter knutna till
produktionerna. Det innebar två beslutsfattande delar i varje projekt om hur projektet
skulle genomföras. Utöver det drevs tre olika teatrar gemensamt i samma bolag. Detta
antyder också att organisationen både var centraliserad och decentraliserad, beskrivet av
Sayles (1976, s. 2). Detta då resurserna var centraliserade i den lilla effektiva
kärnorganisationen för att driva de tre olika teatrarna och projekten, vilket också tyder
på centralisering av resurser men en decentralisering i förhållande till självständighet i
projekt, samt att driva teatrar.
Rekonstruktören bytte inte struktur, utan minskade den i och med att en teater
fortfarande drevs, samt att organisationen skulle fortsätta genomföra enskilda projekt.
Dock minskades antalet projekt och teatrar för att spara kostnader, vilket resulterade i
att matrisstrukturen blev mindre komplex. Komplexiteten minskade eftersom mindre
antal olika uppgifter behövde delas mellan de anställda, detta är ett av grundproblemen
med struktur enligt Galbraith (1973, s. 3), Mintzberg (1983, s. 2-3) och Sayles (1976, s.
2). Utöver detta ansåg rekonstruktören att det inte fanns behov att förändra en redan
effektiv och liten kärnorganisation. Författarna anser att strukturkomponenten är
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beaktad, eftersom justeringar i strukturen inträffade som följd av förändringarna i
strategin. Detta beskrev rekonstruktören själv, att det blev en naturlig följd av
förändringen av strategin.
Process
Rekonstruktören beskrev att denne granskat hur organisationen arbetade och var tydlig
med att poängtera att organisationen arbetade effektivt. Det rekonstruktören beskrev att
organisationens ledning behövde förändra var att bli mer noggrann i urvalet av projekt
och vad de skulle satsa på, författarna tolkar det som brist i ledarskapsprocessen.
Förändringar utfördes i ledarskapsprocessen och hur organisationen prioriterar samt
allokerar resurser. Enligt Galbraith (2014, s. 43) och Mintzberg (1983, s. 4) är det
nödvändigt eftersom alla organisationer har begränsad mängd resurser.
Rekonstruktören ansåg att kommunikationen fungerade bra, detta för att organisationen
i allmänhet var liten samt att ledningsgruppen var liten och intim. Det stämmer väl
överens med Galbraiths (2014, s. 38) beskrivning att kommunikation mellan anställda
förbättras när de är på samma fysiska plats. Det som ansågs behöva förändras var
biljettförsäljning eftersom det innan inneburit ett sämre ekonomiflöde. Det resulterade i
ett byte av leverantör för att förbättra hanteringen av biljettförsäljningen och flödet av
pengar. Eftersom rekonstruktören granskat hur ledarna arbetat, samt hur
biljetthanteringen sköttes och utfört förändringar efter det, anser författarna att
processkomponenten är beaktad.
Belöning
Belöningskomponentens syfte är att handlingar och beteenden skall anpassas efter
organisationens mål och strategi enligt Armstrong (2010, s. 30, 72), Galbraith (2014, s.
44), Burton et al. (2011, s. 190) och Kerr (1975, s. 781). Rekonstruktören förkunnade
att inga förändringar var nödvändiga eftersom hur organisationen och de anställda
arbetade var effektivt. Därför tolkar författarna att det inte fanns ett behov av att anpassa
handlingar och beteenden ytterligare i organisationen då detta redan fungerade. En
nyckelperson uppmärksammades med en mindre ersättning eftersom denne arbetat
väldigt hårt under rekonstruktionen. Detta sätt att belöna stödjer Kowtha (1997, s. 54)
som beskriver att en organisation belönar ett beteende som anses önskvärt.
Författarna anser att rekonstruktören beaktade komponenten belöning eftersom
rekonstruktören sett att det inte funnits behov att förändra organisationens sätt att
belöna, då arbetet inom organisationen redan fungerade effektivt. Därmed tolkar
författarna att rekonstruktören granskat komponenten men inte sett behov av förändring.
Kompetens
Rekonstruktören ansåg att organisationen hade relevant kompetens för att bedriva
verksamheten, eftersom kärnverksamheten bedrevs effektivt och de anställda inom
verksamheten var kunniga inom industrin. Rekonstruktören uppfattade därför inget
behov av förändring. Rekonstruktören beskrev dock brister i hur ekonomin hanterades
under rekonstruktionen, brister som uppkommit med den enorma anspänning från den
sviktande lönsamheten. Rekonstruktören tillhandahöll hjälp och stöd för
ekonomiavdelningen, för att hantera den svåra situation som uppstått. Bortsett från den
svåra situation ekonomiavdelning befann sig under, ansåg rekonstruktören att
organisationen hade relevant kompetens och fungerade väl. Författarna tolkar det som
att organisationen enligt rekonstruktören täckt in kompetenskomponenten beskrivet av
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Kerr (1975, s. 781) och Galbraith (2014, s. 52) genom att organisationen erhöll de
nödvändiga förmågorna och inställningar för att uppnå verksamhetens mål. Författarna
anser att rekonstruktören beaktade kompetenskomponenten eftersom denne granskat
kompetensen bland ledare och anställda och bedömt deras kompetens tillräcklig.
Därmed fann rekonstruktören inget behov att förändra kompetenskomponenten.

5.13 Empiri rekonstruktion 7
Bolaget tillverkade formblåsta plastförpackningar och PET-flaskor. Orsaken till den
likvida krisen var ökade material- och produktionskostnader i kombination med fallande
produktpriser. 45 personer var anställda i Bolaget inför rekonstruktionen
(Rekonstruktionsplan).
Strategi
Rekonstruktören beskriver i rekonstruktionsplanen hur Bolaget inriktat verksamheten
till att tillverka en speciell flaska, vilket gett Bolaget större försäljningsvolym, men
minskade marginaler. De minskade marginalerna orsakades enligt rekonstruktören av
konkurrenter från lågprisländer samt att läskedrycktillverkare själva börjat producera
flaskorna, vilket också medfört att tidigare stora kunder försvunnit
(Rekonstruktionsplan).
Bolaget försökte knyta an befintliga kunder till leveransavtal samt prisjustera produkter.
Efter att rekonstruktören förklarat att en större dryckestillverkare slutat köpa in flaskor
eftersom de börjat tillverka egna, frågade författarna: "Var det så att man fokuserade på
mindre kunder så inte det skulle bli som "den stora dryckestillverkaren" då?" Svaret
från rekonstruktören: "... det blir alltid så att du har mindre kunder men bättre
marginaler, så det här blev sammantaget bättre med de här förändringarna dom
gjorde.". Författarna frågade rekonstruktören om denne var inblandad i Bolagets
strategifrågor, svaret var att denne inte varit det då det var för riskfyllt samt att det var
en styrelsefråga. Rekonstruktören utvecklade senare svaret: "... men jag säger att
strategin jobbas fram utav styrelsen, misslyckas man, då får jag finnas på platsen rent
ekonomiskt och en rekonstruktör skulle aldrig ha brytt sig och sagt att vi gör så här.
Och vilket ansvar har rekonstruktören? Nja egentligen inget alls? Därför är det inte så
lyckosamt, du kan ju alltid vara med som en glad konsult och ha synpunkter, men ytterst
är strategifrågan en styrelsefråga.". Rekonstruktören förklarade att Bolaget var
medvetna om vilka förändringar de behövde utföra för att bli långsiktigt lönsamma och
om rekonstruktören varit inblandad i förändringarna skulle det endast inneburit en
kostnad för Bolaget.
Struktur
Rekonstruktören förklarade under intervjun att Bolaget försökte effektivisera
produktionen och att de försökt uppnå det genom att avskeda anställda, för att öka
produktiviteten per anställd. Bolaget sålde också en relativt ny maskin eftersom behovet
för den försvann när den stora dryckestillverkare slutat köpa in flaskor från dem.
Rekonstruktören förklarade även att en annan verksamhetsgren sålts: "Man sålde av en
verksamhetsgren, den här typen utav små förblåsta provrör som man blåste upp under
värme, den verksamheten upphörde man med.". Rekonstruktören förklarade vidare:
"Det var då kanske i grunden en olönsam produktion och kapitalbindning. Nu blev man
av med den fusionen och varslade tror jag 15-20 personer om uppsägning på grund
utav att dom skulle lägga ner produktionen och att man frigjorde ett ganska så stort
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kapital. Det var ju inte så att deras lager blev kvar, det var ett avtal att "den stora
dryckestillverkaren" skulle ta alla de här flaskorna, så man fick ju betalt för det, utan
att behöva binda kapital i nya flaskor. Det var egentligen det som gav dem den goda
skjutsen in i den goda framtiden efter rekonstruktionen. Dom var i ganska bra finansiell
situation.". Författarna frågade om några förändringar utförts i strukturen och Bolagets
avdelningar. Rekonstruktören förklarade att problemet var att de hade en odefinierad
produktionsansvarig samt att det funnits oklarheter på marknadsavdelningen. Vidare
förklarade rekonstruktören att Bolaget anställde en produktionschef istället för att Vd:n
skulle inneha produktionsansvar. Bolaget utförde också förändringar på marknadssidan
samt hur de bearbetade kunder.
Rekonstruktören beskrev under intervjun att Bolaget hade en verksamhet på annan ort
vilken de försökte öka samarbetet med. Fördelen med att ha en verksamhet på annan ort
enligt rekonstruktören, var att det var skrymmande och dyrt att frakta produkterna från
andra länder till Sverige, att ha tillverkning nära var en konkurrensfördel. “Arbetet är
ganska personalintensivt” enligt rekonstruktören och krävde en hel del handarbete.
Detta resulterade i att konkurrensen från utlandet “blev mördande” på de små flaskorna
som inte var lika skrymmande. När Bolaget slutade med den verksamhetsgrenen kunde
Bolaget fokusera på produktionen av det som inte hade samma konkurrens från
utlandet.
Process
Rekonstruktören frågades om denne var delaktig i att exempelvis öka specialiseringen
på avdelningar och liknande. "Det är ju i praktiken så att rekonstruktören är en glad
konsult och har ingen kunskap så. Det du kan göra som rekonstruktör är att dela med
dig av din erfarenhet från andra rekonstruktioner, du kan säga att, jag var på ett bolag
och dom gjorde så, dom slopade en verksamheten och hit och dit. En rekonstruktör
kommer ju aldrig in operativt och tar över, produktionen måste ju finnas i
marknadsfolk, produktionsfolk, fabrikschef, Vd som då är besjälade med det dem gör.
Det rekonstruktören, i och med att han jobbar med det, han har ju ingen chans att lära
sig, jag visste ju ingenting om tillverkning utav plastflaskor innan jag kom dit.".
Författarna frågade rekonstruktören om denne granskat Bolagets kommunikation.
Svaret var generellt för företagsrekonstruktion och syftade till att rekonstruktören kan
iaktta det andra ser, men att det ska vara någon som orkar att säga till och ändra det.
Kraften att ändra måste komma från organisationen med tydlig styrning från aktiv
ägare. Rekonstruktören förklarade vidare: "Rekonstruktören i detta fallet är ju en klok
rådgivare som kan dela med sig av sina erfarenheter. Men hela processen bygger ju på
en existerande management och ägare.". Rekonstruktören frågades om de tittade på hur
arbetet inom organisation såg ut, svaret var att det hanterades av Bolaget.
Belöning
Rekonstruktören tillfrågades under intervjun om det granskats hur de anställda
motiverades, exempelvis genom belöningar. Rekonstruktören svarade att denne inte
granskat det, eftersom det redan fanns avtal för sådant, exempelvis löneavtal och
bonussystem i ledningsgruppen. Det går inte enligt rekonstruktören “att gödsla med
bonusar när bolaget går dåligt”.
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Kompetens
Författarna frågade om organisationen hade relevant kompetens och om någon
förändring behövde ske. Rekonstruktören förklarade att det inte var dennes roll att
bedöma om produktionschefen har relevant kompetens och var effektiv. Därför
granskade rekonstruktören inte kompetensen inom organisationen.

5.14 Analys rekonstruktion 7
I detta rekonstruktionsfall utförde organisationen en granskning och förändring av
strategin. Rekonstruktören förklarar hur de förändrat avtal samt fokuserat på andra
kunder, dock var rekonstruktören noga med att påpeka att det var styrelsens arbete att
hantera strategifrågor. Bolaget var medvetna om vilka förändringar de behövde
implementera för att skapa långsiktig lönsamhet i organisationen och rekonstruktören
ansåg att det var riskfyllt att medverka i strategifrågorna. Författarna anser att
strategikomponenten inte är beaktad av rekonstruktören eftersom denne inte granskat
företagets strategi. Rekonstruktören har enligt författarnas analys endast förklarat en del
av Bolagets förändringar, men aldrig varit aktiv i varken granskning eller förändring av
strategin. Studien ämnar att undersöka vad rekonstruktören beaktat under
rekonstruktion, inte organisationen, därför anses denna komponent inte vara beaktad.
I likhet med strategikomponenten har strukturkomponenten granskats och förändrats av
Bolaget, utan inflytande från rekonstruktören. Strukturen förändrades eftersom företaget
avskedade anställda och sålde verksamhetsgrenar. Bolaget hade en odefinierad roll för
produktionsansvarig, vilket Bolaget löste med att anställa en produktionschef istället för
att låta Vd:n inneha rollen som produktionsansvarig. Rekonstruktören nämnde att
marknadsavdelningen förändrades och sättet de bearbetade kunderna. Komponenten
anses inte vara beaktad eftersom rekonstruktören inte varit delaktig i arbetet att granska
och förändra strukturkomponenten.
Rekonstruktören beskriver inte om Bolaget granskat eller utfört förändringar i process-,
belöning- eller kompetenskomponenten. Rekonstruktören var noga med att förklara att
dennes roll var inte att granska eller utföra förändringar utan snarare att agera “klok
rådgivare” och "glad konsult" utifrån egna erfarenheter. Rekonstruktören förklarade att
organisationen får möjlighet att implementera förändringar genom det arbete en
rekonstruktör utför med att skapa utrymme i det egna kapitalet.
Ingen av
komponenterna anser författarna ha blivit beaktad av rekonstruktören eftersom denne
inte granskat dem, eller deltagit i förändringar. Rekonstruktören förklarade tydligt att
arbetet med dessa komponenter var Bolagets uppgift att se över och inte
rekonstruktörens.

5.15 Empiri rekonstruktion 8
Bolaget var ett konsultföretag inom bygg- och anläggningsbranschen. Bolaget började
få betalningssvårigheter efter sviktande lönsamhet med fallande omsättning på 25 %.
För att hantera bolagets åtaganden hade det krävts att ta in underentreprenörer. Utöver
detta hade bolaget hamnat i tvist med en uppdragsgivare. Bolaget fick betalt av
uppdragsgivaren, dock hade förseningar av betalning, hantering av ersättningar i form
av löner för underentreprenad och avgångslön till uppsagd personal påverkat bolagets
likviditet negativt. Bolaget hade inför rekonstruktionen börjat avveckla
konsultverksamhet inom byggbranschen, detta för att minska bolagets kostnader
(Rekonstruktionsrapport). Trots denna kostnadsbesparing hade bolagets ekonomi blivit
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för belastat vilket också resulterat i en skatteskuld i form av obetalda sociala avgifter
samt moms (Intervju). Bolaget hade tolv anställda inklusive Vd.
I organisationen fanns potential att klara rekonstruktionen eftersom Bolaget redovisade
vinst. Bolaget genomförde ett ackord där en avbetalningsplan inrättades. Extra pengar
kom varken in från krediter eller nya ägare. Däremot togs pengar till avbetalning från
organisationens genererade kassaflöde och betalades genom den operativa kassan.
Eftersom pengarna togs från den operativa kassan krävdes två omförhandlingar av
villkoren för avbetalning. Resultatet blev följande att “Skatteverket fick tillbaka varenda
krona och det gav ett bra resultat.”.
Strategi
Bolaget verkade på en säsongsberoende marknad, där första kvartalet var överlägset det
sämsta kvartalet. Rekonstruktören förklarade: “Nu hör det ju till saken att kvartal ett i
ett sånt här bolag, är det absolut sämsta kvartalet av naturliga skäl. Då står det ju still,
det byggs inte så mycket vägar och inte så mycket byggen heller.”. Bolaget var dåligt
rustat för det sämre kvartalet, samt det sämre konjunkturläge som Bolagets bransch
genomgick. Pengarna som kom in från starkare kvartal spenderades, istället för att
bygga buffert. Enligt rekonstruktören hade Bolaget inte anpassat verksamheten i takt
med att omsättningen och antalet uppdrag minskade. Bolaget löste detta med
rekonstruktörens hjälp genom att avskeda anställda, sälja Bolagets tjänstebilar, byta till
mindre lokaler, men också övertyga anställda att nyttja semestertid under sämre
perioder. Samt att anläggningsavtal skulle försöka läggas på det sämre kvartalet genom
till exempel få avtal och då försena anläggningsstartdatum, för att på så sätt skapa ett
jämnare kassaflöde. Utöver detta så fanns ett behov av att bygga buffert, för att hantera
det sämre kvartalet (Intervju).
Bolaget var ett konsultbolag med akademiker, med väldigt specifika kunskaper, därför
gick det inte att lägga om strategi till att börja med andra typer av verksamheter. Fokus
låg istället på kostnadsbesparing och att skapa ett jämnare kassaflöde, dels för att
återbetala skulder. Utöver det blev bolaget tvungen att lägga ner planer på att skapa en
renodlad konsultverksamhet.“Man försökte bygga upp en ren konsultverksamhet som
inte bara höll på med lantmäteri, utan man hade två olika delar. Men det kostade en hel
del pengar som man sedan la ner.“ (Intervju).
Struktur
Vid rekonstruktionstillfället hade bolaget tolv anställda inklusive Vd:n, där samtliga var
ingenjörer förutom en person som var ekonomiansvarig för Bolaget
(Rekonstruktionsplan).
Vd:n i Bolaget beskrevs av rekonstruktören som väldigt kontrollerande och duktig på
siffror, samt att Vd:n jobbade ute på fältet. Det fanns behov av att förändra
ansvarfördelningen enligt rekonstruktören: “Det man gjorde var väl att
ställföreträdande släppte över mycket ansvar över den operationella driften till två
personer. Varav den ena ansvarade för ekonomin och den andra ansvarade för jobb
och styrning av personalen mot jobben. Alltså mer den operativa driften så skulle man
kunna säga. Han kunde inte riktigt släppa helhetsgreppet men han kom väldigt långt
och faktum är att det har blivit ännu mer, alltså att det gått och rätt håll, så han släppte
över mer och mer. “...“Det positiva var att han släppte då över mer och mer förtroende
till de här två, ena då som jobbade med ekonomin men framförallt han som jobbade
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med det operativa delen och han hade fått ännu mer ansvar om jag förstått det rätt och
hade gjort det väldigt bra.“ (Intervju).
Process
Processen förändrades delvis genom att ekonomiansvarige och den operationellt
ansvarige hade bättre och närmare kontakt med de anställda. Vilket beskrevs av
rekonstruktören: “det funkade, dels för att dom hade närheten till övrig personal som ni
kan förstå, det funkade väldigt bra då han var borta, det gänget fungerade väldigt bra
ihop, så det var de positiva. Så ur det perspektivet drev vi på det ytterligare och de
tyckte att de var en bra lösning och ville hålla honom borta. Vilket också var så det gick
till.” (Intervju).
Anledningen till att också ändra och lämna över ansvar, var att kommunikationen
mellan anställda och Vd:n var mindre bra. Det avhjälptes med att ge ekonomiansvarige
och operationellt ansvarig mer ansvar. Rek: “Nej, bristen, den var väl från ägaren då
och hela vägen ner till de anställda då. Det var ju ett litet bolag, så alla känner ju av
om det blir bra eller mindre bra... men generellt så tyckte jag väl att det var en dålig
kommunikation som gjorde att de anställda var lite sura över hur ägaren hade agerat.“
Efter att förändringen genomförts berättade rekonstruktören att operationellt- och
ekonomiansvarig hade möten med personalen vilket förbättrade atmosfären i
organisationen. Utöver detta beskrev rekonstruktören att denne inte upplevt något
problem med hur organisationen arbetade eller att det funnits behov av förändring
(Intervju).
Rekonstruktören berättade dock att det var lite problematiskt att Vd:n inte lämnade över
tillräckligt med makt. Detta då det inte blir bra med ”halvöverlämning”, utan
rekonstruktören beskrev att ägaren istället för att vara Vd bör sitta i en styrelse,
alternativt bara vara en anställd. Det gick inte att genomföra, eftersom Vd:n inte lyckats
skapa tillräcklig inkomst från en annan verksamhet denne sysslade med och var därför
fortfarande beroende av Vd-lönen (Intervju).
Belöning
Rekonstruktören beskrev att denne inte tittat närmare på belöningar och motivation på
grund av bristande tid. De anställda fick vanlig lön och det var enligt rekonstruktören
viktigt att den betalades, annars hade de anställda kunna byta till annan organisation
väldigt lätt, på grund av deras höga kompetens. Författarna frågade om rekonstruktören
granskat icke-finansiella belöningar eller motivation, svaret var på den frågan var nej
(Intervju).
Kompetens
Kompetens och kunskap om arbetet fanns i hög grad enligt rekonstruktören. Detta både
hos anställda och Vd:n. Dock saknade Vd:n kompetens i klassisk företagsekonomi,
exempelvis genom att bygga buffert och skapa relationer med banker för att säkra kredit
vid sämre tider. Rekonstruktören förde talan istället för Vd:n när det kom till
förhandlingar och avtal, enligt rekonstruktören var anledningen till det: “komplikationer
i dialogen från Vd:ns sida” och det var på grund av Vd:ns personlighet.
Rekonstruktören beskrev att ekonomi- och operationellt ansvarig var bättre på
kommunikation än Vd:n.
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5.16 Analys rekonstruktion 8
Strategi
Organisationen var dåligt anpassade för affärsmiljön och klarade inte av att hantera
säsongsförändringar som fanns i branschen. Bolaget försökte också expandera till nya
områden med att skapa en konsultverksamhet utöver anläggningskonsultering.
Författarna tolkar därför att Bolagets ursprungliga strategi var en kombination av
reagerande och analyserande, beskrivet av Miles och Snow (1978, s. 29, 72, 82).
Bolaget med hjälp av rekonstruktören effektiviserade verksamheten, genom att fokusera
på anläggningsbranschen, samt genom diverse kostnadsminskningar i verksamheten.
Utöver detta förbättrades sättet de skulle arbeta med avtal och hantera det sämre
kvartalet. Detta leder författarna till att organisationen bytte till en försvarande strategi,
beskriven av Miles och Snow (1978, s. 29), eftersom organisationen fokuserade och
effektiviserade kärnverksamheten.
Eftersom att rekonstruktören granskat och upptäckt problem i företagets strategi, och
därefter implementerat tydliga förändringar, anser författarna att strategikomponenten är
beaktad.
Struktur
Författarna bedömer att organisationen haft en simpel struktur beskriven av Mintzberg
(1983, s. 158), där Vd:n kontrollerade allt, och ensamt kontrollerade den beslutande
makten. Detta resulterade i att organisationen var centraliserad till en person med och
inte allt för stor arbetsuppdelning. Detta förändrades till att operativ- och
ekonomiansvarige fick mer ansvar och organisationen blev mer decentraliserad och på
så sätt mer lik en funktionsstruktur beskriven av Mintzberg (1983, s. 164).
Författarna anser att strukturkomponenten är beaktad eftersom rekonstruktören
granskade och såg problem med strukturen i form av centraliserad makt. Därefter
implementerades förändringar i form av tydligare och specialiserade avdelningar samt
att Vd:ns ansvar delegerades ut. Det blev mer decentraliserat.
Process
Som beskrivet i strukturkomponenten förändrades verksamheten och liknade mer en
funktionell struktur. Detta hade dubbla syften, eftersom det ansågs av rekonstruktören
att kommunikationen var mindre bra mellan Vd och personal. Men också brister i hur
Vd:n skötte verksamhet och ansvarade över anställda. Lösningen blev ett ökat ansvar
för de två olika avdelningsansvariga, vilket i sin tur resulterade i bättre
kommunikationen då avdelningsansvariga hade bättre kontakt med de anställda. Detta
tolkar författarna som att det frivilliga kommunikationsbeteendet beskrivet av Galbraith
(2014, s. 38), Mintzberg (1983, s. 4) och Thompson (1988, s. 75) förbättrades.
Rekonstruktören påvisade ett behov av att ännu mer ansvar bör delegeras, men insåg
också att det inte var genomförbart för stunden. Författarna tolkar detta som brist i
ledarskapsprocessen beskriven av Mintzberg (1983, s. 4) eftersom förändringar skedde
på grund av brister i hur Vd:n arbetade och fick därför lämna över mer ansvar.
Rekonstruktören beskrev att det inte var några problem med hur anställda arbetade
eftersom de anställda var kunniga akademiker.
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Sättet rekonstruktören förändrade organisationen faller väl in med Basu och Blanning
(2000, s. 20) och Galbraith (2014, s. 37) som beskriver att process innebär hur
organisationen ska bedriva verksamhet i form av handlingar och informationsutbyte.
Författarna ser att rekonstruktören utförde tydliga förändringar i processen eftersom
denne förbättrade informationsutbytet och handlingarna i organisationen, därför anser
författarna att processkomponenten är beaktad.
Belöning
Enligt rekonstruktören granskades inte belöningar, varken finansiella eller ickefinansiella. Anledningen till det var bristande tid. Därför anser författarna att denna
komponent inte har beaktats av rekonstruktören under detta rekonstruktionsfall.
Kompetens
Rekonstruktören beskrev att de anställdas kompetens var hög, där operativa och
ekonomiansvarige fungerade bra ihop med resten av de anställda. Vd:n hade hög
kompetens, men saknade kompetens inom företagsekonomi och var inte särskilt bra på
att hantera relationer. Detta löste rekonstruktören genom att ge mer ansvar till den
operativa- och ekonomiansvarige. Detta resulterade enligt författarna i att
organisationen haft nödvändig kompetens, beskrivet av Kerr (1975, s. 781) och
Galbraith (2014, s. 52) med att förmågor och inställningar var harmoniserade mot
organisationens strategi. Författarna anser att kompetenskomponenten är beaktad
eftersom att rekonstruktören granskat kompetensen bland ledare och anställda i
organisationen, samt utfört de förändringar denne ansett nödvändiga.

73

Handelshögskolan
Civilekonomprogrammet inr. Management 240 hp
Examensarbete, 30hp, Vt 2015

Andreas Ahlgren
Johan Lundström

6. Sammanfattande analys
I detta kapitel sammanfattar författarna analyser från rekonstruktionsfallen och
beskriver ytterligare samband mellan rekonstruktionsfallen.
Tabell 2. Sammanfattande analys
Strategi, N=8
Beaktad

Delvis beaktad

1;2;3;4;6;8

Inte beaktad
5;7

Struktur, N=8
Beaktad

Delvis beaktad

1;2;3;4;6;8

Inte beaktad
5;7

Process, N=8
Beaktad

Delvis beaktad

Inte beaktad

1;2;3;6;8

4

5;7

Belöning, N=8
Beaktad

Delvis beaktad

2;3;6

Inte beaktad
1;4;5;7;8

Kompetens, N=8
Beaktad

Delvis beaktad

Inte beaktad

1;2;3;6;8
4
5;7
Sammanfattad analys. En sammanställning av de enskilda rekonstruktionsfallens
beaktande av Star-modellens komponenter. Fallnummer är placerade under varje
enskild komponent och om respektive fall blev beaktad, delvis beaktad eller inte
beaktad. N=8 är antalet totala fall.
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6.1 Strategi
Tabell 3. Strategi
Strategi, N=8
Beaktad

Delvis beaktad

1;2;3;4;6;8

Inte beaktad
5;7

Efter enskild analys av de åtta fallen utifrån strategikomponenten, har författarna
kommit fram till att strategikomponenten beaktades i sex av åtta fall, vilket författarna
anser är en hög andel. Författarna ser ett samband med att samtliga fall där strategi är
beaktad, har organisationerna genomfört förändring i strategin. Organisationerna har
antingen gått från en reagerande, analyserande eller utforskande strategi till en
försvarande strategi beskriven av Miles och Snow (1978, s. 29). Detta genom
avveckling eller minskning av olönsam verksamhet, samt ökad fokusering och
effektivisering av lönsam eller tidigare lönsam verksamhet. Detta stöds av Burton et al.
(2011, s. 225) som beskriver att det är vanligt att organisationer som upplever en kris,
oftast väljer den typen av strategisk lösning.
I rekonstruktionsfall 5 och 7, bedömde författarna att rekonstruktören inte beaktade
strategikomponenten och inte heller resterande komponenter. Galbraith (2014, s. 1, 20)
menar att strategi är en grund för att bygga upp resterande komponenter i en
organisationsdesign. Därför förefaller det logiskt för författarna att om rekonstruktören
inte beaktat strategi, inte heller beaktat resterande komponenter. Författarna uppfattar att
rekonstruktörerna i fall 5 och 7 inte ansåg att det var deras roll att granska någon av
komponenterna. Rekonstruktörerna ansåg snarare att deras roll var att skapa tid och
likviditet åt organisationen. Detta för att organisationen själv ska kunna agera för att
skapa lönsamhet.

6.2 Struktur
Tabell 4. Struktur
Struktur, N=8
Beaktad
1;2;3;4;6;8

Delvis beaktad

Inte beaktad
5;7

Författarna uppfattar att även struktur beaktats i hög grad eftersom sex av åtta
rekonstruktörer beaktade struktur. Författarna ser ett samband mellan beaktandet av
strategikomponenten och beaktandet av strukturkomponenten, eftersom samtliga fall
som beaktade strategi också beaktade struktur. I rekonstruktionsfall där struktur
beaktades beskrev också rekonstruktörer att strukturen var tvungen att förändras som en
naturlig följd av strategiförändringen. Detta stöds också av Chandler (1962) som
beskrev att struktur formas av organisationens strategi, detta är också en
utgångspunkten i Galbraith (2014, s. 1, 20) Star-modell. Beaktandet av strukturen
skedde genom förändring av strukturen i samtliga sex av åtta fall.
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Arbetsuppdelningen beskrivs av Galbraith (1973, s. 3), Mintzberg (1983, s. 2-3) och
Sayles (1976, s. 2) som ett av de fundamentala problem med struktur. Strukturen
förändrades i fall 1-4 och 6 med minskad komplexitet i strukturen, detta genom att
minska arbetsuppdelningen. Komplexare strukturer som funktionsstruktur,
produktstruktur och matrisstruktur minskade i komplexitet, alternativt ersatts helt av en
simpel struktur. Simpel struktur uppnåddes med att minska antalet verksamheter och
anställda, detta som en följd av strategiförändring. Valet av struktur anser författarna
stämmer väl överens med beskrivningen av en simpel struktur, beskrivet av Mintzberg
(1983, s. 157), eftersom strukturen oftast har mindre personal och är den enklaste
formen av struktur.
I fall åtta, där antalet anställda inte minskade, såg författarna en väldigt
maktcentraliserad organisation som saknade större arbetsuppdelning, vilket är typiskt
för en simpel struktur enligt Mintzberg (1983, s. 157). I rekonstruktionen förändrades
strukturen med en högre arbetsuppdelning än tidigare, vilket författarna uppfattar som
att organisationen tillämpade en mer funktionell struktur, beskriven av Galbraith (2014,
s. 26), Miles och Snow (1978, s. 43) och Mintzberg ( 1983, s. 164).

6.3 Process
Tabell 5. Process
Process, N=8
Beaktad

Delvis beaktad

Inte beaktad

1;2;3;6;8

4

5;7

Process beaktades även den i hög andel, fem av åtta fall och en delvis beaktad. I fallen
där process beaktades och delvis beaktades, såg rekonstruktören att problem låg i
ledarskapsprocessen, beskriven av Mintzberg (1983, s. 4) och Galbraith (2014, s. 40).
Detta genom att samtliga organisationer hamnade i likviditetskris helt eller delvis på
grund av dålig allokering av resurser. I fyra av dessa fem fall avhjälptes detta genom att
organisationen bytte till en försvarande strategi och då undvek att försöka expandera till
nya osäkra områden. Det minskade risken för felkalkylering och prognostisering som
kunde leda till felallokering av resurser.
I samtliga beaktade fall uppfattade rekonstruktören att det inte vara några problem i
organisationen affärsprocess, beskriven av Galbraith (2014, s. 38), Mintzberg (1983, s.
5-6) och Thompson (1988, s. 74). I fall 4 fanns brister i ledarskapsprocess, dock snarare
brist på kontroll och ansvar över verksamheten. Ledaren i det fallet var den enda ägaren,
därför uppfattade rekonstruktören det svårt att justera denna komponent, vilket
resulterade i ett delvis beaktande.
Studien visade att ömsesidig anpassning beskriven av Galbraith (2014, s. 38),
Mintzberg (1983, s. 4) och Thompson (1988, s. 75) var i lägre grad ett problem än
ledarskapsprocess, detta då bara två av fem beaktade fall hade problem med ömsesidig
anpassning. Dessa problem var relaterade till den frivilliga kommunikation mellan
anställda och ledning.
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6.4 Belöning
Tabell 6. Belöning
Belöning, N=8
Beaktad
2;3;6

Delvis beaktad

Inte beaktad
1;4;5;7;8

Belöning beaktades av rekonstruktörer i lägre grad än tidigare komponenter, tre av åtta
fall. I fall 2 skrev rekonstruktören in bonusar i anställningsavtalen, om framtida mål
uppnåddes. I fall 6 beskrev rekonstruktören att belöning inte var nödvändigt att
utvärdera, då organisationen fungerade bra. Dock gavs ett litet gratitude som betalades
till en ägare, för dennes hårda arbete. Fall 3 beskrev problem inom vissa
försäljningskanaler som inte genererade intäkter, men som ändå fick utbetalad bonus.
Författarna tolkade i beaktade fall att rekonstruktören antingen såg att organisationen
hade önskat beteende och handlingar hos individer och grupper. Alternativt utförde
förändringar, för att anpassa beteende och handlingar mot organisationens mål och
strategi i belöningskomponenten, beskrivet av Armstrong (2010, s. 30, 72), Burton et al.
(2011, s. 190), Galbraith (2014, s. 44) och Kerr (1975, s. 781). Borttagande av dessa
försäljningskanaler resulterade i kostnadsbesparingar vilket påverkade likviditeten
positivt. Dessa val rekonstruktörerna utförde i belöningssystemet uppfattar författarna
inte haft en större negativ påverkan på likviditeten under organisationens rådande
situationen. Bonusinskrivning påverkade inte likviditeten på kort sikt och gratituden
ansågs vara marginell i förhållande till verksamheten. Detta kopplar författarna till
strategi, där en del i den försvarande strategi innebar kostnadsbesparing i samtliga
beaktade fall.
Författarna upplever att rekonstruktörer inte anser att belöningar är lika relevant i
jämförelse med strategi, struktur, process och kompetens. Detta uppfattade författarna
på grund av tre anledningar. Rekonstruktören menade i de fall som inte beaktat belöning
att det var upp till organisationen att hantera denna komponent eller att rekonstruktören
ansåg att det saknades tid samt finansiella resurser.
Med
tanke på företagets likvida situation anser författarna att det inte är
uppseendeväckande att komponenten belöning inte beaktas i högre utsträckning. De
återstående icke-finansiella sätten, är att bland annat befordran enligt Galbraith (2014, s.
50), där befordran som belöning oftast sker genom en bedömning av en individs
prestation över en längre tid. Men bör anses svår att bedöma i positiva bemärkelser
eftersom organisationen är i uppenbart stora ekonomiska problem. Det finns avtal för
hur anställda ska kompenseras som är svåra för rekonstruktören att försämra. Den
största icke-finansiella belöningen som kan motivera under en kortare tid för en
anställd, har författarna sett som jobbutmaning, eftersom organisationen som följd av
förändringar i organisationen också kan ha förändrat arbetsuppgifter för anställda. Där
Herzberg et al. (1993, s. 61) beskriver att varierande uppgifter kan motivera en anställd.
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6.5 Kompetens
Tabell 7. Kompetens
Kompetens, N=8
Beaktad

Delvis beaktad

Inte beaktad

1;2;3;6;8

4

5;7

Kompetens beaktandes av rekonstruktör i fem av åtta fall, detta genom en granskning av
organisationens anställda samt ledare och deras kompetens. I fall 1, 2, 6 och 8 bedömde
rekonstruktören att det fanns brister i ledares kompetens. Författarna såg ett samband
mellan strategi-, struktur- och processförändringar och ledares kompetens att driva
verksamheten. Ledarnas kompetens blev bättre anpassad till organisationen när strategin
gick från analyserande, reagerande eller utforskande till en försvarande strategi. Ledarna
klarade inte av den höga komplexitet med för många verksamheter, eller att en ensam
ledare försökte styra för mycket själv i verksamheten. Förändringen i strategi ledde till
mindre komplexitet i struktur vilket i sin tur skapade mindre turbulens i affärsmiljön
och variation i organisationens design. Variation enligt Galbraith (1973, s. 5) innebär
bland annat antalet olika produkter, tjänster och klienter i en organisation. Författarna
ser ett samband mellan enklare resursallokering, mindre turbulens och minskad
variation i verksamhet. Detta eftersom Galbraith (2014, s. 43) menar att resursallokering
innebär hur ledare ska allokera resurser till olika regioner, produktlinjer och funktioner.
Ledaren måste hantera konflikter från olika intressen som alla är i behov av resurser
(Galbraith, 2014, s. 43). Därför uppfattar författarna att med enklare resursallokering
följer också mindre behov av kompetens från ledare för att hantera detta.
Rekonstruktören upplevde att ledaren i det delvis beaktade fallet (4) hade bristande
kompetens. Eftersom ledaren var ensam ägare och själv kontrollerade samt övervakade
verksamheten, var ledaren enligt rekonstruktören inte öppen för förändring, varpå ingen
förändring skedde. I alla fall av beaktad ansåg rekonstruktören att organisationens
anställda hade relevant kompetens. I det delvis beaktade fallet adresserades inte de
anställda av rekonstruktören.

6.6 Samband
Författarna ser ett tydligt samband mellan beaktande av organisationsdesign och företag
fortsatt verksamma efter rekonstruktion. Författarna ser det, eftersom sex av åtta fall har
beaktat eller delvis beaktat organisationsdesignens alla komponenter, bortsett från
komponenten belöning som i tre av åtta fall beaktades. De mest beaktade
komponenterna i fall med företag fortsatt verksamma efter rekonstruktion var strategi,
struktur, process och kompetens. Strategi verkar varit utgångspunkten för att förändra
organisationsdesign, vilket också resulterat i justeringar i resterande komponenter, med
ett svagare samband till belöningar. Fall där strategi inte beaktades, beaktades inte heller
någon annan komponent.
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7. Slutsatser
Problemformulering
- Hur har organisationsdesign beaktats av rekonstruktörer i fall med företag som är
fortsatt verksamma efter avslutad företagsrekonstruktion?
Syfte
Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse för företagsrekonstruktion ur ett
organisationsdesignsperspektiv. Detta uppnås genom att bedriva en retrospektiv studie
för att undersöka hur rekonstruktörer beaktat organisationsdesign för att uppnå
långsiktig överlevnad. Författarna vill med studien komplettera förståelsen för
företagsrekonstruktion ur ett perspektiv utan fokus på finansiella lösningar. Studien
riktas främst mot rekonstruktörer samt företag för att öka förståelsen för hur
organisationsdesign använts för att skapa långsiktig överlevnad i rekonstruktionsfall
där företaget än idag är verksamma.
Ingen
tidigare
forskning
har
berört
företagsrekonstruktion
ur
ett
organisationdesignsperspektiv. Den forskning författarna har funnit har berört lagen om
företagsrekonstruktion eller styrelsens egna ägande i företagsrekonstruktion. Författarna
anser att studien uppnått dess syfte med att skapa en djupare förståelse för
företagsrekonstruktion ur ett organisationdesignsperspektiv. Studien har undersökt hur
rekonstruktörer i åtta rekonstruktionsfall beaktat organisationsdesign, slutsatser
presenteras nedan.
Alla åtta rekonstruktionsfall i denna studie har uppnått långsiktig överlevnad efter
företagsrekonstruktion. Författarna såg ett samband mellan studerade rekonstruktioner
samt deras uppnådda långsiktiga överlevnad och rekonstruktörens beaktande av
organisationsdesign. Anledningen till det är att fyra av fem komponenter beaktades i
hög grad.
Författarna såg ett tydligt samband mellan rekonstruktörernas beaktande av
strategikomponenten. Sex av åtta rekonstruktörer i studien beaktade komponenten och
detta genom att förändra strategin till en försvarande strategi. Författarna har sett att
rekonstruktören aktivt ändrat i strategin för att uppnå långsiktigt lönsamhet i
organisationen. I likhet med strategikomponenten beaktade samma rekonstruktörer
strukturkomponenten i sex av åtta fall. Komplexiteten i strukturen minskades,
alternativt förändrades till en simpel struktur. I likhet med tidigare studier samt Starmodellen, betraktades ett tydligt samband mellan förändring i strategi och följaktligen
förändring i struktur.
I processkomponenten beaktade fem av åtta rekonstruktörer komponenten och
författarna upptäckte att gemensamt för fallen var att rekonstruktören sett brister i
ledarskapsprocessen. Utifrån rekonstruktörernas beskrivningar har författarna tolkat att
ledare i organisationerna felaktigt allokerat resurser. I fem av åtta fall bedömde
rekonstruktören att det fanns brister i ledarens kompetens. Bristerna i
ledarskapsprocessen samt ledares kompetens avhjälptes med bland annat
strategiförändringar. När designen i organisationen var för komplex i förhållande till
ledare i organisationen, har det resulterat i att de inte kunnat styra organisationen
effektivt. Ledarskapsprocessen och ledarnas kompetens har anpassats till följd av
minskad komplexitet i organisationen. Författarna har sett att rekonstruktörerna inte
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i

de

fall

där

Tre av åtta rekonstruktörer beaktade komponenten belöning genom att välja belöningar
som inte kortsiktigt belastade likviditeten. Ett av fallen tog bort belöningar som
belastade likviditeten, de tre fallen som inte beaktade belöningar valde att lämna den
frågan till företaget eller att rekonstruktören inte ansett att utrymme funnits. Författarna
bedömer att rekonstruktörerna inte anser att komponenten belöning inte är lika relevant
under företagsrekonstruktion som de andra komponenterna.
I
två
av
åtta
fall
där
rekonstruktören
inte
beaktade
någon
organisationsdesignkomponent, var det tydligt att de lät organisation själva granska och
styra verksamheten. De fokuserade enbart på att lösa de akuta finansiella problemen i
organisationen. Författarna anser att det är motsägelsefullt mot vad Lag (1996:764) om
företagsrekonstruktion säger. Lag (1996:764) om företagsrekonstruktion beskriver att
rekonstruktören ska undersöka verksamheten om den ska bedrivas eller inte, redovisa en
plan hur syftet med rekonstruktion ska uppnås och att gäldenären ska lyda
rekonstruktörens anvisningar. För att kunna undersöka om en verksamhet bör bedrivas
eller inte, samt kunna se vilka åtgärder som krävs för att rädda affärsrörelsen anser
författarna att rekonstruktören åtminstone bör beakta organisationsdesign till någon
utsträckning. I de fall där rekonstruktören sagt att denne inte har möjlighet att
implementera förändring för att ägare och ledare inte vill, har stöd i lagen för att driva
igenom förändringar.
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8. Rekommendationer
Enligt 11 §, kap. 2 i Lag (1996:764) om företagsrekonstruktion är det beskrivet att
rekonstruktören ska ha särskild erfarenhet samt insikt som passar uppdraget, men också
i övrigt vara lämpad för uppdraget. Författarnas slutsats var att organisationsdesign i
hög grad beaktats av rekonstruktörer i studiens företagsrekonstruktionsfall. Eftersom
dessa företag uppnått långsiktig överlevnad, rekommenderar författarna att
rekonstruktören har särskild insikt och erfarenhet av organisationsdesign.
Författarna rekommenderar att ett förtydligande bör ske av rekonstruktörers roll och vad
deras arbete bör inbegripa utöver det juridiska arbetet. Att döma av slutsatserna ser
rekonstruktörerna olika på vad de ska granska inom en organisation under
företagsrekonstruktion. Rekonstruktörens roll skulle med fördel förtydligas så att
företagen under rekonstruktion vet vad som kan förväntas av en rekonstruktör, samtidigt
som en rekonstruktörer har en samsyn på hur arbetet bör utföras. När organisationen i
kris vet vad rekonstruktörens roll innefattar, bör det vara lättare för organisationen att ge
rekonstruktören relevant information. Författarna uppmärksammade under intervjuerna
att rekonstruktörer upplevde en bra dialog med organisationens representanter, vilket
underlättat rekonstruktionsarbetet. Därför uppmuntrar författarna till en bra dialog
mellan organisationens representanter och rekonstruktör för att främja rekonstruktionen.
Författarna rekommenderar att rekonstruktörer bör se organisationsdesign ur ett
helhetsperspektiv eftersom studien visar att organisationsdesign beaktats i hög grad som
helhet. Studien visar att fyra av fem komponenter beaktades eller delvis beaktades i sex
av rekonstruktionsfallen. I alla beaktade eller delvis beaktade rekonstruktionsfall där
strategikomponenten förändrats, innebar det också följdaktliga förändringar av andra
komponenter. Detta leder författarna till att rekommendera, att om strategikomponenten
förändras under rekonstruktion, bör dess effekt på de andra komponenterna tas i
beaktning.
Organisationerna som genomgår en rekonstruktion bör vara öppen för förändringar,
även om dessa kan ses som radikala. I studiens fall har författarna sett att organisationer
exempelvis utfört större förändringar i strategi, som resulterat i minskning av
verksamhetsgrenar och minskning av personal. Dessa förändringar kan anses radikala,
men i de specifika fallen varit nödvändiga för fortsatt överlevnad. Därför
rekommenderar författarna att organisationer bör vara mottagliga för förändringar i
organisationsdesignen under företagsrekonstruktion.

8.1 Förslag till vidare forskning
Utifrån studiens resultat anser författarna att det vore av intresse att undersöka hur
organisationsdesign beaktats i rekonstruktionsfall där företaget gått i konkurs efter
avslutad rekonstruktion. Resultatet i denna studie skulle kunna jämföras för att se
eventuella skillnader i beaktandet. Har exempelvis företag som är fortsatt verksamma
högre beaktande av organisationsdesign än de företag som sätts i konkurs efter slutförd
rekonstruktion? Ett annat intressant förslag till vidare forskning är att undersöka ett
större antal rekonstruktioner och rekonstruktörer, om hur organisationsdesign beaktats
för att komma fram till ett mer generaliserbart resultat än denna studie.
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9. Samhälliga aspekter
Mellan 2008-2013 överlevde endast 18 % av företagen som genomgick
företagsrekonstruktion. Konkurser leder till stora förluster för ägare, leverantörer,
anställda och samhälle. Författarna är av den uppfattningen att om fler företager uppnår
långsiktig överlevnad genom företagsrekonstruktion leder det till en samhällsekonomisk
vinst. Varje företag som överlever betyder räddade arbetstillfällen, undvikande av
kapitalförstörelse och bibehållna skatteintäkter. Författarna har sett att
organisationsdesign är beaktad i hög grad av rekonstruktörer i fall där företag uppnått
långsiktig överlevnad. Den ökade förståelse för företagsrekonstruktion ur ett
organisationsdesignsperspektiv, samt rekommendationer och förslag till vidare
forskning denna studie genererat kan bidra till att öka antalet företag som uppnår
långsiktig överlevnad genom företagsrekonstruktion.
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10. Sanningskriterier
Guba och Lincoln (1985, refererad i Bryman, 2011, s. 352) och Guba och Lincoln
(1994, refererad i Bryman, 2011, s. 352) menar att bedöma och etablera kvaliteten i
kvalitativ forskning kräver specificerade termer och metoder. För att bedöma kvaliteten
i en kvalitativ studie föreslår de att två grundläggande kriterier används, det är
tillförlitlighet och äkthet (Guba & Lincoln, 1985, refererad i Bryman, 2011, s. 353;
Guba & Lincoln, 1994, refererad i Bryman, 2011, s. 353). Nedan kommer studien
bedömas utifrån de två kriterierna för att bedöma dess kvalité.

10.1 Tillförlitlighet
Detta kriterium innehåller fyra delkriterier, trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och
en möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2011, s. 354). Trovärdigheten i den
beskrivning forskaren kommer fram till är den som bestämmer om den är acceptabel
eller inte om det finns fler möjliga beskrivningar av en social verklighet (Bryman, 2011,
s. 354). För skapa trovärdighet beskriver Bryman (2011, s. 354) att det ska
säkerhetsställas att forskningen genomförts efter de regler som existerar. Studien har
skrivits i enlighet med de regler som finns och beskrivning hur arbetet fortgått finns
med för att säkerhetsställa trovärdigheten i arbetssättet och följaktligen resultatet.
Bryman (2011, s. 354-355) menar att trovärdighet kan skapas genom att de personer
som varit del av sociala verkligheten som studerats blir rapporterade resultatet för att
bekräfta att den uppfattning forskaren haft om verkligheten är rätt. Studien har inte
rapporterat till respondenterna för att bekräfta att författarnas uppfattning stämmer
överens med respondenternas verklighet. Anledningen till att respondenterna inte blivit
rapporterade beror på att författarna inte vill att respondenterna ska ha möjlighet att
efterkonstruera svar som får dem att “se bättre ut”. I likhet med resonemanget i kapitel
fyra har studien tagit i beaktning att den sociala verkligheten som studerats är
respondenternas arbete vilket kan leda till önskan att framställas ha beaktat fler
komponenter i organisationsdesign än vad de egentligen har. Därför valde författarna att
inte heller skicka ut intervjufrågorna i förväg. Trots att respondenterna inte rapporterats
resultatet anser författarna att studien är av tillförlitlighet eftersom studien skrivits i
enlighet med de regler som finns och beskrivning hur arbetet utförs finns beskrivit.
Guba och Lincoln (1985, s. 316, refererad i Bryman, 2011, s. 355) menar att studiens
överförbarhet beror på om det går att föra över studien till en annan kontext eller
situation. Skulle studien genomföras på andra rekonstruktörer och rekonstruktionsfall
skulle mest troligt resultatet variera mot denna studie eftersom alla företag är unika.
Viss överförbarhet anser författarna att studien har eftersom studiens arbetsgång och
teorier går att använda i exempelvis en studie hur organisationsdesign beaktats vid
företagsrekonstruktioner där företag gått i konkurs.
För att studien ska anses pålitlig menar Guba och Lincoln (refererad i Bryman, 2011, s.
355) att forskarna ska använda ett granskande synsätt samt att alla faser i
forskningsprocessens ska redovisas fullständigt. Författarna har ständigt kritiskt
granskat varje del av studien för att uppnå pålitlighet. Alla teorier och källor har
genomgått en kritisk granskning för att säkerhetsställa dess kvalitet och det som inte
ansetts tillräckligt bra har tagits bort. Insamlingen av empirin har genomförts med
inspelning samt transkribering och därefter framställts i kategorier för att undvika
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feltolkningar. Studiens alla faser har redogjorts samt har studien granskats ett flertal
gånger av utomstående.
Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att forskaren försöker att säkerhetsställa att
denne agerat i god och med en insikt att det inte går i samhällelig forskning att få
fullständig objektivitet (Bryman, 2011, s. 355). Det ska vara tydligt att studiens
utförande och slutsatser inte medvetet påverkats av forskarens personliga värderingar
eller teoretiska inriktning (Bryman, 2011, s. 355). Författarna har försökt att inte låta
egna värderingar påverka studien, detta går inte att säkerhetsställas eftersom det kan ha
skett omedvetet. Empirin har samlats in med icke ledande frågor och redovisats med
många citat för att undvika påverkan av värderingar. Därefter har transkriberingen och
empirin granskats ett flertal gånger för att säkerhetsställa att inget utelämnats. Studien
har antagit en subjektiv syn vilket kan speglas i analysdelen där författarna tolkat
empirin.

10.2 Äkthet
Guba och Lincoln (refererad i Bryman, 2011, s. 356-357) formulerar fem kriterier för
äkthet, de är rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk
autenticitet och taktisk autenticitet. Rättvis bild ställer frågan om de studerande
människornas uppfattningar och åsikter är tillräckligt rättvist återspeglade i studien
(Bryman, 2011, s. 357). För att säkerhetsställa en rättvis bild har författarna varit
noggranna i transkribering med att inte omformulera respondenternas svar i syfte att de
inte ska feltolkas. Författarna har också granskat ljudupptagning, transkribering,
rekonstruktionsplaner och empiri för att vara säkra på att det ger en rättvis bild av de
olika kontexten och respondenternas åsikter.
Ontologisk autenticitet frågar om undersökningen ger en bättre förståelse för den sociala
situation den undersökta personen har (Bryman, 2011, s. 357). Eftersom studien ämnar
att ge rekonstruktörer en djupare förståelse för företagsrekonstruktion ur ett
organisationsdesign perspektiv anser författarna att ontologisk autenticitet är uppnådd.
Pedagogisk autenticitet förklarar Bryman (2011, s. 357) är frågan om undersökningen
gett deltagarna en bättre bild om hur saker och ting upplevts av de andra deltagarna.
Studien ger rekonstruktörer möjlighet att se hur andra rekonstruktörer agerat under
företagsrekonstruktion och vad de har beaktat. Därför anser författarna att studien
uppnår kriteriet pedagogisk autenticitet.
Katalytisk autenticitet ser till studien och om den har gjort att deltagarna kan förändra
sin situation (Bryman, 2011, s. 357). Studien har belyst olika rekonstruktörers situation
samt hur organisationsdesign beaktats. Rekonstruktörerna kan med hjälp av studien se
vilka komponenter organisationsdesign som kan beaktats vilket ger dem möjlighet att
förändra sin situation. Taktisk autenticitet frågar om studien gett deltagarna bättre
möjligheter att vidta de åtgärder som krävs (Bryman, 2011, s. 357). Eftersom studien
inte menar till att berätta för rekonstruktörer hur de ska arbeta och vilka åtgärder som
krävs i deras situation går det inte att påstå att detta äkthetskriterie är uppfyllt. Däremot
har rekonstruktören möjlighet att med hjälp av beskrivna komponenter i
organisationsdesign ta inspiration och använda de modeller och teorier rekonstruktören
finner användbara. Efter att författarna granskat studien med hjälp av trovärdighets- och
äkthetskriterier anser de ha stöd för att påstå att studien håller hög kvalité.
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12. Bilagor
Intervjumall
Författarna bygger intervjumallen efter de fem komponenterna och ställer öppna frågor
med följdfrågor för att undersöka hur de olika delarna beaktats. Innan intervjun berörs
de fem komponenterna, ställs en inledande fråga med målet att låta respondenten tala
fritt om rekonstruktionsfallet.
Följdfrågorna är markerade med ett “x” och varje komponent är ett tema markerat i
fetstil. Under teman finns underteman intervjun avser behandla, dessa är markerade i
fetstil samt kursiv.
Inledning
Författarna ber rekonstruktören beskriva fallet.
Vilka delar tittade ni på under rekonstruktionen?
Strategi
Hur såg organisationens mål ut?
x Fanns det behov av att förändra målen?
Hur såg organisationens strategi ut?
x Hur konkurrerade organisationen?
x Fanns det behov att förändra hur de konkurrerade?
Struktur
Hur såg avdelningarna ut inom organisationen?
x Hur specialiserade var arbetsuppgifterna?
Hur var beslutsprocessen uppdelad?
x Fanns det behov av förändring av beslutsprocessen?
Process
Hur fungerade kommunikationen?
x Fanns behov av förändring i kommunikation?
Hur fungerade arbetet inom organisationen?
x Fanns det behov av förändring av arbetet inom organisationen?
Hur arbetade ledare i organisationen?
x Fanns behov av förändring i arbetet?
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Belöning
Hur motiverades de anställda i organisationen?
x Såg ni behov att förändra sättet att motivera de anställda?
x Granskade ni organisationens belöningssystem?
x Beaktades befordringsmöjligheter för de anställda?
x Granskades sättet de anställda uppmärksammades icke finansiellt?
Människor
Hade de anställda eller ledare relevant kompetens?
x Om anställda eller ledare inte hade relevant kompetens. Hur hanterades bristande
kompetens?
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