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Sammanfattning 
 

I en organisation belägen på Dalarnas landsbygd framkommer det i en 

medarbetarundersökning att ett ökande missnöje finns hos de anställda, där flera av 

problemen kan kopplas till den kraftiga expansion som organisationen just nu 

genomgår. Även en positiv organisationsförändring som tillväxt kan alltså bidra till 

problem hos de anställda. Denna studie har avsett att undersöka vilka utmaningar 

och möjligheter som upplevs hos de anställda i organisationen kopplat till den 

tillväxtfas de genomgår. Detta genom åtta djupintervjuer där urvalet var såväl 

chefer, medarbetare som HR-ansvariga.  

 

Utifrån respondenternas upplevelse av situationen fann vi fyra stora 

problemområden; avsaknad av gemensamma rutiner, otydliga roller, bristfällig 

information och kommunikation samt brist på proaktivt arbete för att säkerställa 

medarbetarnas kompetens. Vårt empiriska material tyder på att organisationen har 

ett gap när det kommer till utvecklingen av såväl de mänskliga resurserna, 

arbetssystem som ledarskapet. Antalet anställda ökar i en högre takt än 

organisationens infrastrukturella processer, något som kan ses som en 

organisatorisk växtvärk. Med utgångspunkt från resultatet ger vi förslag på vilka 

aktiviteter HR-funktionen bör fokusera på. 

 

För att bemöta utvecklingsgapet samt förhindra att fler växtvärkssymptom uppstår 

anser vi att HR bör fokusera på ett proaktivt arbete. En nyckelfaktor som vi genom 

vår utvecklade modell visar är att ledaren är av stor vikt för hur organisationen och 

dess medarbetare hanterar en växtvärkssituation. HR bör därför ha en klar bild över 

vilket stöd verksamhetens ledare behöver för att kunna skapa värde för 

organisationen, ledarna och medarbetarna. Några generella förslag på HR-

aktiviteter går däremot inte att ge eftersom, precis som tidigare forskning visar, 

verksamheters individuella situation och kontext avgör vilka aktiviteter som är 

aktuella. 

 

Nyckelord: 

Tillväxt, växtvärk, framgångsfaktorer, HRM, HRs roll 
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Summary 
 

In an organization located in the countryside of Dalarna an increasing 

dissatisfaction is revealed in a staff survey among the employees, where serval 

problems can be linked to the rapid expansion that the organisation is currently 

undergoing. Even a positive organizational change such as growth can contribute 

to negative effects and problems for the employees. This study intended to examine 

what challenges and possibilities the employees are experiencing in this 

organization that is growing rapidly, linked to the growth. Empirical data has been 

sampled by conducting eight in-depth interviews with managers, co-workers and 

HR managers as respondents. 

 

Based on the respondents’ view of the situation four major problem areas have been 

identified: lack of common procedures, ambiguous roles, insufficient information 

and communication and lack of proactive efforts to ensure employee competence. 

The empirical data indicate that the organization is suffering from a gap when it 

comes to the development of human resources, labor system and leadership. The 

number of employees are increasing at a higher rate than the infrastructural 

processes, which can be seen as an organizational growing pain. Based on the 

results, suggestions regarding which activities the HR function should focus on are 

given. 

 

In order to address the development gap and prevent further growth pain symptoms 

the HR function should focus on proactive measures. A key factor shown in the 

developed model of the study, is that the leaders are of great importance for how 

the organization and its employees are able to handle a situation of growing pain. 

Therefore, HR needs to have a clear picture of what support the business leaders 

need in order to be able to create a high value for the organization, managers and 

employees. Consistent with previous research this study shows that the specifics of 

each organization and the context it operates in determines which activities that are 

most important and effective in order to achieve a successful result. General 

suggestions for HR activities are therefore not given.  

 

Keyword: 

Growth, growing pains , success factors , HRM, HR's role 
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1.    Inledning 
I dagens oförutsägbara och komplexa omvärld finns det få saker som är varaktiga i en 

organisation, en av dem är motsägelsefullt nog behovet av förändring som behövs för att 

anpassa sig till just den skiftande omvärlden (Flamholtz, 1995, Phelps, Adams & Bessant, 2007, 

Rutherford, Buller, & McMullen, 2003; Van de Ven & Poole 1995).  

 

Paradigmskiftet från en Tayloristisk era till ett synsätt där människorna nu ses som en resurs, 

och också ofta som den viktigaste resursen, har även påverkat Human Resource-funktionen 

(Boxall & Purcell, 2011). Idag finns ett tydligare fokus på de mänskliga resurserna och 

hanteringen av medarbetarna är en av de största delarna i en förändringsprocess eftersom att 

det utan medarbetarnas stöd och vilja är svårt att driva en förändring även om det är en positiv 

sådan som tillväxt (Smith, 2005). Samtidigt kan organisationer inte enbart anpassa förändringen 

med hänsyn till medarbetarnas attityd. Med dagens globalisering, snabba tekniska utveckling 

och kraven från samhället gäller det att vara i ständig förändring för att vara livsduglig som 

organisation (Boxall & Purcell, 2011). 

 

Vi har tidigare förknippat större organisationsförändringar med nedskärningar och 

nedläggningar och är nu är nyfikna på vad som händer i det motsatta läget, när en organisation 

snabbt växer sig större. Är en tillväxt alltid en positiv förändring? Kan en tillväxt ske för snabbt, 

och vilka är då konsekvenserna? Flamholtz (1995) lyfter begreppet organisatorisk växtvärk och 

syftar till de problem som kan uppstå när organisationen växer snabbare än infrastrukturella 

delar som arbetssystem, ledarskap och företagskultur hinner förändras och anpassas efter. 

Konsekvenserna av detta drabbar ofta medarbetarna och en negativ spiral är igång. Att begrepp 

som växtvärk existerar inom detta område anser vi vara en indikation på att organisationers 

tillväxt kan ske i en alltför hög takt och som Senge (1995) menar kan det finns tillfällen då 

ledningen till och med tjänar på att ”dra i handbromsen”. En tillväxt som sker i ett för högt 

tempo kan således leda till att verksamheter inte hinner med i produktionen samt att chefer, 

medarbetare och Human Resource (HR) kan komma att ställas inför svårigheter som berör både 

det dagliga arbetet och arbetssituationen sett ur ett längre perspektiv.  

 

HR-funktionen bär tillsammans med både ledning och övriga chefer huvudansvaret vid ett 

förändringsarbete. HR bör samtidigt fungera som en strategisk affärspartner, en operativ 

medspelare samt som ett fungerande chefsstöd (Boxall & Purcell, 2011; Flamholtz, 1995). 

Tidigare forskning kring HRs roll i små och medelstora företag (SMF) är dock sparsamt 

förekommande (Carlson, Upton & Seaman, 2006; Heneman,  Tansky &  Camp, 2000; Mayson 

& Barrett, 2006; Rutherford et al., 2003; Smith, 2005), vilket kan bero på att de storleksmässigt 

ännu inte har ett behov av en HR-funktion, samt att kontexten i dessa företag är så föränderlig 

att fasta föreskrifter är svårt att ge. Det som kan sägas generellt är att dokumentation och 

formalitet gällande exempelvis rekrytering och utveckling ökar i takt med organisationers 

tillväxt, vilket är en naturlig effekt av en mer hierarkisk struktur och längre 

kommunikationsvägar (Carlson et al., 2006; Kotey & Sheridan, 2004; Rutherford et al. 2003). 

Vilka HR-aktiviteter som ska bemöta denna formalisering, och andra påföljder av tillväxten, är 

däremot svårare att finna svar på. Carlson et al. (2006) hävdar att HR-aktiviteter som utbildning 

och utveckling, medarbetarsamtal och konkurrenskraftiga lönenivåer är faktorer som visats 
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bidra till ökad omsättning och produktivitet i större företag. Även i de små-medelstora företagen 

(SMF) som Carlson et al. (2006) undersökt visas det positiva sambandet mellan 

organisationernas resultat och hur högt dessa aktiviteter skattas och används i organisationerna. 

Vidare forskning kring såväl dessa som andra aktiviteter krävs dock och  vi ämnar därför bidra 

med ett, om än litet, konkret bidrag till vilka aktiviteter som kan vara aktuella ur ett HR-

perspektiv att satsa på i ett tillväxtarbete i SMF.  

 

1.1 Organisationen 
Organisation S bildades 2009 men har en historik som startade 1929 i den lokala ort där 

företaget fortfarande verkar. Organisationen beskriver sig själva som ett teknikbärande företag, 

med både kompetens och vilja att utföra hela projekt från design till slutinstallation och vidare 

underhåll. Verksamheten arbetar idag med att såväl projektera, bygga upp samt renovera 

infrastruktur i luften genom master och torn, och under marken genom fibernätet. De har 

nyligen ändrat nya marknader och strävar efter att vara en leverantör som levererar kvalité 

framför kvantitet. 

 

Under de senaste åren har verksamheten mer eller mindre växt konstant, även om mindre 

nedgångar har uppstått. Det senaste året har antalet medarbetare ökat från ett 50-tal till att idag 

vara nära 100 anställda. Utöver tillväxten genomfördes en omorganisering, med målet att öka 

flexibiliteten i organisationen och möjliggöra för de anställda att gå mellan olika 

projektgrupper. Procentuellt är ökningen stor och med en omorganisering och ökad 

arbetsbelastning såg ledningen ett behov av att anställa sin första HR-person på heltid, en 

rekrytering som pågår just nu. 

 

För ungefär två år sedan gjorde S sin första stora medarbetarundersökning. Resultatet visade att 

medarbetarna överlag var nöjda med sin arbetssituation men även att många också upplevde 

ökad arbetsbelastning. I vissa fall ansågs den vara för hög då exempelvis känslan av att man 

inte hann äta lunch fanns. En viss oro kring omorganiseringen gick även att utläsa och dessutom 

fann man oroväckande att en handfull medarbetare inte hade en klar bild över vem som var 

dennes närmsta chef.  

 

I dagsläget pågår rekryteringen av organisationens första heltidsanställda HR-ansvarig. Frågan 

som är intressant att ställa i detta läge är hur HR bäst kan stödja ledning, linjechefer och 

medarbetare i en fas som på ytan uppfattas som väldigt enkel och lyckosam men som innanför 

väggarna kan upplevas som både negativ, stressande och okontrollerbar? 

 

1.2 Syfte 
Syftet är att undersöka hur en stark tillväxtfas kan ge sig till uttryck för chefer, HR och 

medarbetare. Vår målsättning är att öka förståelsen gällande organisatorisk växtvärk samt bidra 

med insikt om vad organisationer bör fokusera på när de är i en expansiv fas.  

 
1.3 Frågeställningar 
Vilka möjligheter upplever organisationens anställda i en tillväxtfas? 

Vad upplevs som utmanande av organisationens anställda  i en tillväxtfas? 

Vilka aktiviteter bör HR fokusera på i en organisation som upplever växtvärksproblematik?   



 

9 
 

 2.    Teoretisk bakgrund 
Vi kommer här att ge en bred bild över kunskapsfältet när det gäller organisatorisk tillväxt, vilka 

eventuella faser en organisation genomgår under tillväxt, begreppet, ”organisatorisk växtvärk” samt 

HRs roll under denna förändringsprocess.   

2.1 Organisationers tillväxt 
Delmar, Davidsson och Gartner (2001) förklarar organisatorisk tillväxt som en process där 

verksamheten växer i antalet anställda, beställningar och/eller lönsamhet och som är mest 

förekommande i mindre organisationer. Denna definition kommer i fortsättningen att syftas till 

när vi talar om tillväxt.  

Både Senge (1995) och Flamholtz (1995) beskriver tillväxtfasen som en svår disciplin att 

bemästra. Detta eftersom många verksamheter i för stor grad fokuserar på hur själva tillväxten 

ska hanteras samtidigt som det förebyggande proaktiva arbetet med långsiktig hållbarhet skjuts 

åt sidan. Det i sin tur leder till att organisationer med hög tillväxt riskerar att gå i konkurs eller 

köpas upp av större konkurrenter. Även Boxall och Purcell (2011) bevittnar detta dilemma och 

framhåller att stora framgångsrika företag relativt enkelt blir större medan mindre verksamheter 

får svårt att klara av den tuffa ombytliga marknaden.  

Organisatorisk tillväxt är alltså en angenäm men svår period som, om den inte hanteras på rätt 

sätt, kan bli organisationens dödsstöt. Marlow, Taylor och Thompson (2009) hävdar att när 

organisationer växer och blir mer komplexa i sina arbetssystem kommer formaliserade rutiner 

och policys bli mer framträdande och även i många fall nödvändiga. Dessa förändringar är trots 

nödvändigheten inte alldeles enkla att implementera och få accepterade i organisationen. Även 

om betydelsen av formaliteten erkänns kan det finnas ett stort motstånd när makt- och 

inflytandefaktorer ska omformas i samband med att informella roller och arbetssätt ska ges mer 

struktur, detta märks hos såväl chefer som medarbetare som vill hålla fast vid det mer informella 

anställningsförhållandet (Marlow et al., 2009). Kotey och Sheridan (2004) menar att en lyckad 

formalisering av strukturer och processer inom HR kan bli det som skiljer framgångsrika 

tillväxtföretag från de mindre framgångsrika. Därför bör formaliseringar ske med viss 

försiktighet, och med vetskapen om att det alltid bör finnas informella drag kvar hos 

organisationer som växt sig stora (Marlow et al., 2009). Balansgången mellan hur det fungerar 

i de två ytterligheterna informella entreprenörsföretag och formella byråkratier är något att ha i 

åtanke under tillväxtperioder där struktur kring processer som exempelvis rekrytering, 

utbildning, lönesättning och ledarskapsutveckling bör formas (Flamholtz, 1995). 

Senge (1995) menar att en för snabb tillväxt dessutom riskerar att leda till att ledningen förlorar 

viktiga perspektiv och enbart fokuserar på de positiva ekonomiska effekterna i samband med 

tillväxten. På detta sätt glöms de mänskliga resurserna lätt bort, vilket leder till en ökad 

arbetsbelastning orsakad av större orderstockar och högre krav från kunder. Även Flamholtz 

(1995) påpekar att en högre efterfrågan innebär nya utmaningar gällande de mänskliga 

resurserna och frågor inom HR-området. Av den anledningen finns det enligt Senge (1995) 

tillfällen då organisationer av strategiska skäl gör bäst i att våga utveckla verksamheten och 

dess resurser i ett mer hållbart tempo. Att inte ta sig “vatten över huvudet ” kan självklart vara 

ett klokt strategiskt val, däremot framhåller Delmar et al. (2001) att många småföretagare idag 



 

10 
 

drar sig för att växa i tron på att de skulle vara mer utsatt för krissituationer, en uppfattning som 

dock saknar forskningsstöd. Flamholtz (1995) menar att det under en lång tid saknats kunskap 

kring hur organisationer ska hantera tillväxt för att uppnå ett hållbart företagande. Detta får stöd 

från exempelvis Delmar et al. (2001) som framhåller att begreppet “tillväxt” är för brett och 

förknippas med alltför många fenomen, vilket i sin tur leder till att det blir svårt att dra generella 

slutsatser kring ämnet. Vidare kommer vi därför att beskriva hur denna process kan se ut. 

2.2 Olika perspektiv på tillväxtfaser 
Att en organisation genomgår olika förändringsprocesser för att säkerställa sin överlevnad är 

litteraturen samstämmig kring (Flamholtz, 1995; Phelps et al.,  2007; Rutherford et al., 2003; 

Van de Ven & Poole 1995). Däremot råder det oenighet kring huruvida organisationer kan sägas 

genomgå en förutbestämd livscykel med faser och hur dessa faser i sådant fall ska kategoriseras 

och förklaras.  

Rutherford et al. (2003) har studerat ett flertal stora livscykelmodeller och fann två 

övergripande gemensamma faktorer: (1) att organisationer växer genom ett antal fasta faser 

med tillhörande strategiska svårigheter och (2) att vissa aktiviteter är ineffektiva eller till och 

med förödande om de tillämpas i “fel” fas. Smith (2005) menar att när, var och hur en förändring 

ska eller bör ske styrs till stor del av den kontext som företaget befinner sig i. Val som kan vara 

en framgångsfaktor för en organisation kan därför bli dödsbädden för en annan. Att 

organisationer gör bäst i att anpassa sina beslut och arbetssystem efter den miljö de verkar i 

styrks även av Boxall och Purcell (2011) som menar att de kontextanpassade aktiviteterna är de 

som ofta blir verksamhetens konkurrensfördelar. 

Van de Ven och Pooles (1995) och Greiners (1998) sätt att se organisationers förändring som 

en livscykel grundar sig på teorier som menar att organisationen kan jämföras med en levande 

organism. Genom detta perspektiv menas att organisationer har ett förutbestämt mönster eller 

program som från födseln kommer påverka förändringsprocessen genom organisationens 

tillväxt, mognad och slutligen eventuell nedgång och död. Förändringen sker genom att alla 

organisationer genomgår en uppsättning faser genom sin livstid. Greiner (1998) menar att varje 

fas efterföljs av en kris och det är i denna kris som organisationens överlevnad avgörs utifrån 

hur krisen hanteras.  

Också Flamholtz (1995) har försökt ge ett ramverk för hur problem i de olika livscykelfaserna 

kan hanteras. Genom sju tillväxtfaser möter organisationer olika problem, som enligt Flamholtz 

(1995) kan lösas genom förutbestämda lösningar. Den första fasen benämns som nytt äventyr 

där den största vikten ligger på att ha en attraktiv produkt anpassad för utvald marknad. Både 

Flamholtz (1995) och Boxall och Purcell (2011) framhåller att detta är ett kritiskt skede för 

verksamheter och att överlevnad är den mest centrala frågan av dem alla. Om verksamheten 

lyckas överleva så kommer organisationen enligt Flamholtz (1995) att gå vidare in i den andra 

fasen, expansion, där de första rekryteringarna görs och bör ligga på att hitta rätt resurser och 

säkerställa att organisationen har ett fungerande operativt arbetssystem. Hittills har 

verksamheten genomsyrats av en entreprenörsanda, men i samband med tillväxten så kommer 

nu verksamheten att behöva omorganisera sig något, arbetet går från att vara informellt till att 

bli mer formellt. Verksamheten har med det påbörjat den tredje fasen, professionalisering där 

fokus bör ligga på att ta fram och utveckla ledarskapsutbildningar och stöd. Den fjärde fasen 
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benämns som konsolidering, den stärkande fasen där verksamheten kommer att behöva utarbeta 

den företagskultur som skall råda (Flamholtz, 1995). 

Diversifiering anges var den femte fasen och nyckelfaktorn i detta skede är att utveckla den 

produkt och/eller service som bidragit till verksamhetens framgång. Denna fas kan jämföras 

med Boxall och Purcells (2011) ”förnyelsekris” som framhåller att utveckling av en 

organisations produkter och affärsidé är nödvändigt för fortsatt överlevnad. Ökad 

entreprenörsanda bland de anställda är något Flamholtz (1995) lyfter fram som en viktig del i 

arbetet med att skapa nya produkter och tjänster som är anpassade till den rådande marknaden. 

Flamholtz (1995) beskriver vidare att i och med att företaget går igenom fas fem ökar också 

verksamhetens komplexitet. Det är i integration, det sjätte skedet som detta kan komma till att 

bli ett problem, då verksamheter många gånger äntrat flera olika marknader och erbjuder ett 

antal olika produkter och tjänster. Den sjunde och sista fasen benämns som nedgång. Flamholtz 

(1995) anger att alla företag vid något skede kommer att stå inför en nedgång och ett behov av 

att blåsa liv i organisationen. För att säkerställa en långsiktig överlevnad behöver 

organisationen inse att de inte är odödliga trots lång historik och/eller tidigare framgångar. 

Studier har dock visat att denna strikt förutbestämda tillväxtform inte är realistisk, i verkligheten 

är det snarare så att organisationer ibland hoppar över en fas, går tillbaka till ett tidigare skede 

eller befinner sig i olika faser samtidigt (Rutherford et al., 2003). Rutherford et al. (2003) är 

därför kritiska till dessa teorier om organisationers livscykler. De menar att forskare ofta 

bestämmer ett eget antal faser och sedan “tvingar” organisationer in i dessa.  

Phelps et al. (2007) tar det ytterligare ett steg och menar att det inte finns några faser 

överhuvudtaget, däremot kommer organisationer att stöta på liknande problem under “sitt liv”, 

och att problemen kommer att skilja sig utifrån hur organisationen ser ut vid det aktuella 

tillfället. Dessa problem kallas för “tipping points”, vilket vittnar om att de likt Greiners (1998) 

kriser innebär någon slags brytpunkt för organisationen. Brytpunkterna bemöts bäst genom att 

identifiera vilken kunskap och kompetens som behövs, anskaffa sig den kompetensen och sedan 

kunskap nog att använda den för att hantera brytpunkten och ta organisationen vidare (Phelps 

et al., 2007). 

Även Delmar et al. (2001) anser att något tydligt mönster i hur verksamheter växer inte går att 

finna. Däremot fann de att vissa liknande drag kan uppvisas beroende på organisationens ålder, 

storlek och industri. Med den kunskapen skulle man, med fortsatt forskning, kunna få en ökad 

förståelse för hur verksamheter med hög tillväxt framtid kan komma att te sig. Rutherford et al. 

(2003) argumenterar dock för att just organisationens ålder inte är en signifikant variabel, utan 

att just graden av tillväxt är den största faktorn att se till när man analyserar organisationers 

nutid och framtid.   

2.3 Organisatorisk växtvärk 
Organisatorisk växtvärk beskrivs av Flamholtz (1995) som ett naturligt fenomen som innebär 

att organisationen inte lyckats utveckla resurser, ledarskap, arbetssystem och företagskultur i 

samma takt som företaget i stort sett till personalantal och omsättning. Rutherford et al. (2003) 

pekar på att företag med hög tillväxt ofta handskas med en problematik gällande utvecklingen 

av de mänskliga resurserna medan Phelps et al. (2007) trycker på betydelsen av ett väl utvecklat 
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ledarskap. När det gäller organisationens arbetssystem påvisar flera forskare såväl behovet som 

värdet av formella rutiner och processer (Kotey & Sheridan, 2004; Marlow et al., 2009; 

Rutherford et al., 2003). Kopplat till en vidare tillväxt och organisationens överlevnad lyfter 

George (2015) vikten av att behålla medarbetare och att organisationens kultur är en stark 

bidragande faktor till huruvida de anställda trivs eller inte. Dessa processer rör på ett eller annat 

sätt de anställda och kopplas därför till HR-funktionen där de bör få stort utrymme. Mayson 

och Barrett (2006) förklarar att de mänskliga resurserna kan bidra till såväl konkurrensfördelar 

som företagets resultat vilket visar på att upplevda växtvärksproblem bör tas på allvar av 

ledningen.  

Växtvärksproblematiken är dock inte ett problem i sig, istället bör det ses som en anvisning till 

djupare systematiska problem. Tio klassiska symptom har identifierats vid så kallad växtvärk. 

(Flamholtz, 1995) 

 De anställda upplever att tiden inte räcker till 

 För mycket tid går åt till att ”släcka bränder” 

 Flertalet av de anställda har inte insikt i vad de andra arbetar med 

 De anställda tappar förståelse för vart företaget är på väg 

 För få duktiga ledare finns i organisationen 

 En känsla finns bland medarbetarna att ”jag måste göra det själv om det ska bli gjort på 

rätt sätt” 

 Överlag finns en känsla av att verksamhetens möten är slöseri med tid 

 De planer som sätts upp får sällan någon uppföljning vilket leder till att få saker blir 

gjorda 

 Vissa medarbetare känner en osäkerhet kring sin plats i verksamheten 

 Organisationen har haft en konstant försäljningstillväxt men har inte lyckats öka 

lönsamheten. (Flamholtz, 1995) 

Flamholtz och Hua (2002) beskriver vidare att organisationer som uppvisar symptom och/eller 

lider av växtvärk bör agera för att kunna fortsätta utveckla sin verksamhet och vara 

vinstbringande. Lönsamheten beskrivs som en viktig och enkel faktor för hur organisationers 

utveckling artar sig. Som Flamholtz (1995) poängterar så indikerar symptomen på att hjulen 

rullar något för snabbt om försäljningen ökar utan att det syns i resultatet. Denna koppling 

återberättar även Senge (1995) som beskriver ett autentiskt exempel från en fabrik, där takten 

på produktionsbanden hade ökat i sådan hög grad att kostanden för spillet från produkten blev 

mycket kostsam. Organisationen tjänade helt enkelt på att sakta ner produktionsbandet och 

istället fokusera på att minimera produktresterna. Carlson et al. (2006) menar att de 

organisationer som faktiskt lyckas med en tillväxt och fortsätter öka sin lönsamhet är de som 

värdesätter och arbetar aktivt med personalfrågor och HR-aktiviteter. 

 
2.4 HR i organisationer med växtvärk 
 

Human Resource Management (HRM) kan kortfattat beskrivas som alla de aktiviteter som hör 

samman med styrandet av arbetet och människorna i en organisation, vilket gör HRM till en 

oundviklig process. Så fort någon anställs kommer det, om än omedvetet, göras val och tas 



 

13 
 

beslut rörande den anställde. HRM handlar om att ge förutsättningar för att prestera, både på 

individ- och organisationsnivå (Boxall & Purcell, 2011). Phelps et al., (2007) beskriver att 

frågor gällande rekrytering, utbildning, ledarskap, delegering, arbetsbelastning och 

kompensation bör ges större plats när verksamheten växer, något Carlson et al. (2006) är 

samstämmiga kring när de pekar på att exempelvis utbildning, utveckling och möjlighet till 

delaktighet genom medarbetarsamtal är faktorer som bidrar till hållbarhet och ekonomiska 

resultat. Även Flamholtz (1995) framhåller att processer som rekrytering och utveckling av 

resurser, ledare   organisationskultur samt operativa arbetssystem tillsammans med  

identifikation av marknaden samt utvecklig av produkt och service är avgörande faktorer vid 

tillväxt och huruvida verksamheter på ett framgångsrikt sätt kan överbygga eventuella 

utvecklingsgap.  

Smith (2005) menar att förändring idag generellt sett ses som en process som mer eller mindre 

är ständigt pågående och framhåller att detta leder till ökad instabilitet och osäkerhet bland de 

anställda.  Att organisationen lyckas rekrytera och utveckla medarbetarna är därför av stor vikt 

för att kunna arbeta på ett effektivt sätt (Flamholtz, 1995, Phelps et al., 2007 ). Utveckling av 

de mänskliga resurserna kan dessutom bli företagets viktigaste konkurrensfördelar (Boxall och 

Purcell, 2011). Rutherford et al. (2003) har funnit att just utvecklingen av medarbetare är som 

svårast för organisationer med hög tillväxt. Förklaringen till detta är att expansioner ofta leder 

till kommunikationssvårigheter. Ägare och chefer som tidigare kunnat utveckla medarbetare 

hinner inte med och de anställda tvingas ta del av en mer formell utbildning och utveckling, en 

förändring som kan vara både smärtsam och mindre effektiv.  Behovet av kompetensutveckling 

riskerar även att missas när kommunikationsvägarna blir längre. Flamholtz (1995) menar att de 

anställdas kompetens väger tungt i en tillväxtfas men att ledarskapet väger tyngre då fördelarna 

med en tillväxt även skapar nya svårigheter. 

Utveckling av ledarskap beskrivs av Phelps et al., (2007) som en viktig fråga som bör få ökat 

utrymme vid tillväxt. Även Flamholtz (1995) lyfter vikten av ledarskapet och hävdar att en stor 

del av ett hållbart företagande i organisationens tillväxt hänger på de individer som har 

chefspositioner. Vidare menar Flamholtz (1995) att kontroll är en del av detta arbete och de 

kontrollsystem som utvecklas bör implementeras i ett försök att ändra de anställdas beteende 

för ökad motivation. Ett fungerande ledarskapssystem anges därför vara essentiellt för att en 

organisation ska kunna fungera på ett effektivt sätt. Också George (2015) hänvisar även till att 

verksamhetens ledarskap är av stor vikt för att organisationen ska lyckas behålla kompetent 

personal. Även Boxall och Purcell (2011) betonar vikten av att organisationens ledare har rätt 

kompetens och resurser då det är ledarna som oftast är länken mellan beslutsfattare och 

anställda. 

Utveckling av organisationens kultur, det vill säga verksamhetens värderingar och normer, 

sätter ramen för hur såväl kunder som kollegor och chefer behandlas och bemöts (Flamholtz, 

1995). Att organisationens medarbetare anser sig ha vänliga och hjälpsamma kollegor, är en 

bidragande orsak till att de väljer att stanna (George, 2015). Alla företag har en rådande kultur, 

frågan är bara huruvida den är uttryckt eller ej (Flamholtz, 1995). Även Granberg (2011) menar 

att organisationskultur är en viktig styr- och kontrollform, då den sätter ton för hur vi agerar, 

relaterar och talar till varandra. 
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Tydliga arbetssystem är viktigt för att det dagliga arbetet ska fungera (Flamholtz, 1995). Boxall 

och Purcell (2011) definierar arbetssystem som ett uttalat system för vem som ska göra 

uppgiften, vad som ska göras och hur arbetet ska utföras. Som vi beskrivit tidigare menar 

Flamholtz (1995) att mindre företag tenderar att ha ett underutvecklat arbetssystem medan 

större, mer etablerade, företag riskerar att få en för byråkratiskt prägling. Balansgången där 

mellan är både svår och viktig för den fortsatta tillväxten (Marlow et al., 2009).  

2.5 HRs roll  
Vi har redogjort för viktiga HR-aktiviteter vid organisatorisk tillväxt och växtvärk. Det är lätt 

att tro att processer som dessa fattas av en särskild HR-funktion, men oftast är det snarare chefer 

och ledare i organisationen som är beslutsfattande, och HR bidrar med stöd för att det ska 

fungera rent praktiskt när olika ledarstilar ska integreras med organisationens övergripande mål 

och vision (Boxall & Purcell, 2011). Liknande argument för även Marescaux, Winne och Sels, 

(2013) som menar att implementeringen av HR-praktikerna sker genom organisationens chefer. 

Dessutom påvisar deras studie att utförandet av implementeringen är minst lika viktig, om inte 

viktigare, än HR-praktiken i sig själv.  

 

Att klargöra HRs roll i organisationen är av vikt för att stödet mot verksamheten ska bli flexibelt 

och effektivt vid förändringsarbete (Francis och Keegan, 2006). Hur stödet från HR ska se ut i 

de olika processerna är dock inte alltid klart eller ens uttalat. Vidare bör HR parallellt fungera 

som en strategisk affärspartner, en operativ medspelare samt fungerande chefsstöd (Flamholtz, 

1995). Denna komplexitet blir större genom att målen för HRM ofta är flera till antalet och inte 

sällan motstridiga. Boxall och Purcell (2011) tar upp klassiska och tydliga exempel när de 

diskuterar de ekonomiska- och sociopolitiska målen där viljan att ha en kostnadseffektiv 

arbetsstyrka ofta krockar med regler, normer och kulturer som ger legitimitet på samhällsnivå. 

En annan motsättning kan vara när den positiva ekonomiska tillväxten lockar och sker på 

bekostnad av de mänskliga resurserna. Genom att HR har ett holistiskt perspektiv på 

organisationen kan funktionen bidra till att förändringens utfall blir av värde (Flamholtz, 1995). 

 

Rutherford et al. (2003), Smith (2005), Heneman et al. (2000) samt Mayson och Berrett (2006)  

lyfter problematiken kring att forskningen gällande specifika HRM-problem eller HR-

aktiviteter i små och medelstora företag (SMF) är sparsamt förekommande vilket gör det svårt 

att få klara riktlinjer på hur HR bör agera vid tillväxt inom SMF. Detta trots att personalfrågorna 

har en stor betydelse för grundare, ägare och chefer inom dessa företag (Heneman et al., 2000). 

En orsak till detta kan vara att organisationerna storleksmässigt inte har ett behov av en HR-

funktion. Förutsättningarna för HRM-processer ser dessutom väldigt olika ut i olika typer av 

företag och organisationer eftersom att rådande industri och samhälle påverkar (Rutherford et 

al., 2003; Smith, 2005). Detta stärks av Kotey och Sheridan (2004) som menar att HR-

aktiviteter i mellanstora företag är så pass dynamiska att några fasta standardiserade föreskrifter 

inte kan ges utifrån den existerande litteratur och kunskap som finns idag.  

 

Rutherford et al., (2003) har dock funnit att just graden av tillväxt är en signifikant variabel när 

man ser till vilka HRM-aktiviteter som är aktuella vid olika skeden. I företag med låg tillväxt 

ligger problematiken i att attrahera nya medarbetare till skillnad från företag med högre tillväxt 
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där utvecklandet av medarbetarna är det största problemet. Utmaningen där är att som chef ha 

fortsatt överblick över kompetensutvecklingsbehovet samtidigt som tillväxten bidrar till att 

ledarna kommer längre från sina medarbetare. 

 

Lingard, Turner och Charlesworth (2015) påtalar vikten av att organisationer med växtvärk ser 

över de anställdas möjlighet till balans mellan arbetslivet och fritiden. Deras studie visar på att 

ju större organisationen blir desto viktigare blir det för organisationen att klargöra dess 

ståndpunkt och vidtaga åtgärder i form av formella policyers och eventuella 

kompensationsåtgärder för att uppmuntra medarbetarna till en balanserad arbetssituation. Något 

som kan slås fast är att dokumentation och administrativa arbetsuppgifter ökar i hög grad när 

organisationer växer och blir alltmer hierarkiska (Kotey & Sheridan, 2004; Rutherford et al., 

2003). Long, Ajagbe och Kowang (2014) anger också att SMF måste arbeta fram strategiska 

HRM-praktiker som genererar att rätt kompetens stannar inom organisationen, då de precis som 

många andra idag trycker på det faktum att kompetent personal är organisationers viktigaste 

konkurrenskraft.   

 

Att generellt kunna peka på vilka HR-aktiviteter som är aktuella vid specifika tillfällen eller 

problem i en organisation är som teorierna visar på svårt. Dessutom anger Boxall och Purcell 

(2011) att verksamheter i bör ha olika HR-aktiviteter anpassade efter de olika arbetsgrupperna. 

En organisation består sällan av en homogen arbetsgrupp med liknande behov och att HR därför 

bör säkerställa att rätt HR-aktivitet riktas mot rätt arbetsgrupp. 
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3.    Metod 
Nedan följer en beskrivning av metoden och motivering till varför den valts. En bakgrund Det ges en 

återberättelse av hur urval gjordes och det praktiska genomförandet skedde. Vidare beskrivs hur 

datainsamlingen bearbetades och analyserades samt hur de etiska principerna tagits i beaktning. Vi 

avslutar med en kritisk diskussion kring vårt metodval. 

3.1 Bakgrund 
Organisation S har under två års tid mer eller mindre befunnit sig i en konstant tillväxt i såväl 

försäljning, resultat och antalet medarbetare. Detta har lett till att man sedan snart ett år tillbaka 

sett ett behov av att rekrytera sin första HR-ansvarig på heltid. Ekonomi– och personalchefen 

har idag fullt ansvar för två stora områden och har till sin hjälp en HR-konsult på halvtid. 

Tillsammans utförde de för två år sedan organisationens första medarbetarundersökning som 

visade på att medarbetarna till stor del trivdes även om ett visst missnöje gick att utläsa då 

faktorer som arbetstempo, kompetensbrist och otillräcklighet gällande information och 

inflytande angavs problematiska.  

 

Vi fick information genom bekanta om att S befann sig i en spännande tillväxtfas och tog själva 

kontakt med företaget då vi var intresserade av att undersöka fenomenen tillväxt och  

organisatorisk växtvärk. Deras bild av situationen då var att en HR-person på heltid behövdes 

för att kunna ta tag i de ”mjuka delarna och minska oro” bland de anställda. En nyfikenhet om 

hur de skulle kunna öka sin attraktivitet som arbetsgivare fanns också då de vill attrahera den 

bästa kompetensen för att fortsätta sin positiva tillväxt.     

 

3.2 Undersökningsdesign 
Vi har valt att utföra en fallstudie. Andersen (2012) beskriver att denna undersökningsenhet är 

lämplig att använda sig utav när man undersöker ett fenomen vid ett specifikt företag. Vår studie 

skulle i en mer precis definition benämnas som en enskild fallstudie då endast en enhet, i vårt 

fall företag S, undersöks. Yin (2007) beskriver fallstudier som undersökningar baserade på 

empiri från fenomen i sin naturliga och pågående miljö, vilket i vårt fall är tillväxtfenomenet 

och upplevelserna av denna i vår aktuella organisation, i den aktuella kontexten de befinner sig 

i.  

Yin (2007) menar vidare att fallstudier är ett lämpligt val när forskarens möjligheter till kontroll 

över händelsen eller fenomenet är låg. Denscombe (2009) förklarar vidare att fallstudier kan 

sägas ha en helhetssyn snarare än baseras på enskilda och isolerade faktorer, vilket är lämpligt 

i vårt fall där fokus ligger på en naturlig händelse vi inte har möjlighet att kontrollera och 

avgränsa från påverkande variabler på samma sätt som i exempelvis experiment. Den största 

nackdelen med fallstudier är främst trovärdigheten i de eventuella generaliseringar som görs, 

där forskaren måste vara mycket öppen och visa på vilket sätt det aktuella fallet liknar eller 

kontrasterar mot andra fall av samma slag (Denscombe, 2009). Det är även viktigt att som 

forskare vara medveten om observatörseffekten när det gäller fallstudier. Målsättningen är att 

studera situationer i dess naturliga miljö, men forskarens närvaro kan innebära att de som 

undersöks uppträder på ett konstlat och annorlunda sätt under observation. Som strategins 

fördelar pekar Denscombe (2009) på möjligheten att använda flera olika metoder för att mer 
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noggrant försöka undersöka verkligheten vilket leder till en chans att förstå hur saker är 

sammanlänkande, påverkar och påverkas av varandra. 

Fallstudier tenderar att associeras med kvalitativ forskning och vår undersökning som syftar till 

att få en djupare förståelse för hur utmaningar och möjligheter en tillväxtfas i förlängningen 

påverkar HR-funktionen och dess val av aktiviteter gör en sådan ansats mest lämplig. 

3.3 Datainsamlingsmetod 
För att samla in data intervjuades åtta personer. Utifrån vårt syfte var det av vikt för oss att 

förstå det valda ämnet utifrån individernas perspektiv och egna levnadsvärldar, vilket gjorde att 

valet av insamlingsmetod föll på enskilda djupintervjuer. Vi ville, precis som en djupintervju 

syftar till, gå djupare in på hur organisationens tillväxt upplevs. Ambitionen var att finna åsikter, 

känslor och uppfattningar hos våra respondenter kring de möjligheter och utmaningar var och 

en erfar. Dessa upplevelser kopplades sedan till teorier för att se till vilka HR-aktiviteter 

organisationen bör fokusera på. 

Djupintervjuerna var av semistrukturerad art, vilka Denscombe (2009) beskriver som intervjuer 

med en färdig lista gällande frågor som ska behandlas. Vi som intervjuare var dock inställda på 

att vara flexibla när det gällde frågornas ordningsföljd och lät respondenterna fritt utveckla sina 

tankar och synpunkter inom ämnets omfång. På det sättet gavs vi möjlighet att fånga upp åsikter 

och utvecklingar av ämnet vi själva inte tänkt på från början och annars gått miste om. 

3.4 Urval 
För att få en så bred bild av organisationens situation som möjligt var det av vikt för oss att 

intervjua såväl chefer, HR som medarbetare. Tre av respondenterna hade personalansvar, HR 

representanterades av två personer och fyra respondenter var medarbetare. Den uppmärksamma 

läsaren noterar att detta blir nio till antalet vilket beror på att en av respondenterna besitter två 

roller. 

Som Alvehus (2013) beskriver finns det en risk att bli för beräknande när det gäller strategiska 

urval, och att man genom att rikta sig för snävt riskerar att gå miste om värdefull data. Med 

detta i åtanke, och med målsättningen att hitta de aktiviteter HR bör fokusera på i den kontexten 

vår aktuella organisation nu befinner sig i, valde vi att göra tre strategiska urval när det gäller 

deltagarna för studien. Våra tre övergripande urvalsgrupper var således chefer, HR samt 

medarbetare, för att få en heltäckande bild av hur organisationens tillväxt upplevs. Vi valde 

sedan att överlåta det snävare urvalet till organisationens HR-enhet som valde ut enskilda 

individer ur urvalsgrupperna, med våra önskemål om ett så varierat urval som möjligt ur varje 

urvalsgrupp. Vår förhoppning var att på så sätt undvika att vår förförståelse påverkade valet av 

respondenter mot en homogen urvalsgrupp. Yin (2013) pekar även på vikten av att urvalet är 

brett när det gäller förväntad information och troliga synpunkter på studiens syfte, vilket tolkas 

som att det medvetet bör väljas deltagare som kan förväntas ha konkurrerande åsikter, eller på 

annat sätt inte ha ett urval som ger kraftigt enkelriktad och vinklad data. Ett större antal enheter 

bidrar till att öka tilltron till forskningsresultaten, men viktigare är dock att urvalet är 

genomtänkt (Yin, 2013). 

 



 

18 
 

Tabell 1. visar på fördelningen av respondenterna. 

Respondent Roll Anställningstid Personalansvar Kön 

S1 HR 1-5 år NEJ K 

S2 Chef < 1 år JA M 

S3 Chef 5 år > JA K 

S4 HR/Chef 1 - 5 år JA M 

S5 Medarbetare 1 -5 år NEJ K 

S6 Medarbetare 1 – 5 år NEJ K 

S7 Medarbetare < 1 år NEJ M 

S8 Medarbetare 1-5 år NEJ K 

 

Vår önskan var att urvalet skulle representera en jämlik fördelning mellan kön, anställningstid 

inom organisationen och position i “hierarkin” inom organisationen. Denna variation av 

erfarenhet och bredd gjorde att respondenterna kunde ge oss väsentlig och varierande 

information som svarade till studiens syfte. Samtidigt öppnade det breda spektrumet upp för 

avvikande åsikter och upplevelser av situationen utifrån att exempelvis erfarenhet hos vissa 

respondenter inte fanns hos andra. Genom detta kan vi vara transparenta i vår återgivning och 

visa att det finns andra perspektiv och konkurrerande förklaringar istället för att läsaren själv 

får dra de slutsatserna utifrån ett kraftigt enkelriktat urval, något som också Yin (2013) ser som 

en fördel i forskningsstudier. Vi finner även att denna bredd av respondenter är fördelaktig för 

att kunna besvara våra frågeställningar då vår målsättning var att få en klarhet i hur hela 

organisationen påverkas och upplever tillväxten. Andersen (2012) benämner detta som 

inferens, det vill säga , när man studerar en liten del av populationen för att sedan påstå något 

om helheten. Vid ett sådant tillvägagångssätt bör en lista över hela populationen tas fram för att 

vidare urval sedan ska ske. Arbetssättet beskrivs i många fall vara omöjlig men i vårt fall var 

det faktiskt möjligt då vi med hjälp av vår kontaktperson på S kunde utföra urvalet utifrån en 

total populationslista.       

Vi hade dock anspråk på att få intervjua de två personer som idag arbetar med HR-relaterade 

frågor. Detta grundade vi i Andersens (2012) beskrivning av att kravet på representativitet bör 

vara av högsta prioritet och därmed underordna övriga behov. Då vårt syfte är att kunna ge 

förslag på framtida HR-aktiviteter ville vi i största möjliga mån få en insyn i vilka aktiviteter 

och processer som idag är aktuella. 

3.5 Genomförande 
Åtta intervjuer skedde mellan februari och april. Tidsåtgången varierade mellan 30-60 minuter 

per intervju. Sex av intervjuerna ägde rum i ett av organisationens konferensrum och två av 

intervjuerna gjordes på respektive respondents kontorsrum. I samtliga fall var intervjuerna utan 

andra personer närvarande och kunde genomföras ostört. Grundfrågorna utgick från vår 

intervjuguide (se bilaga I). 

En vecka innan inbokade intervjuer skickades en påminnelse om intervjun ut till samtliga 

respondenter. I mailutskicket fanns även ett informationsbrev (se bilaga II) med en förklaring 

till varför intervjun gjordes och till vilket syfte. Vi valde att redan här kort beskriva de 

forskningsetiska principerna. Med tanke på vår studies ringa omfattning valde vi att inte 
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använda oss av ett skriftligt samtycke som Denscombe (2009) menar krävs vid större 

forskningsprojekt eller när informationen som samlas in är av känslig karaktär. 

Varje intervjutillfälle började med att vi gav en kort presentation av oss och de forskningsetiska 

principerna. Detta med betoning på att medverkan var frivillig och kunde avbrytas om 

respondenten önskade, att all data enbart skulle komma att användas i det tilltänkta 

forskningssyftet samt att respondenterna kommer att behandlas anonymt. Innan intervjuerna 

påbörjades säkerställde vi med respondenten att vi hade tillåtelse att intervjun spelades in, samt 

öppnade upp för övriga frågor innan intervjun inleddes. Samtliga respondenter samtyckte till 

inspelning av intervjun. Att använda sig av ljudupptagning är ett vanligt tillvägagångssätt för 

dokumentation vid intervjuer (Denscombe, 2009), och minimerade risken för oss att gå miste 

om värdefull information från intervjutillfället vid transkriberingen.  

Vi var växelvis intervjuare medan den andre av oss antecknade stödord och följde upp 

eventuella lösa trådar. Innan intervjun avslutades säkerställde vi dels att vi som intervjuare inte 

hade några luckor eller funderingar samt om respondenten hade övriga frågor eller 

kommentarer om ämnet som denne ansåg vara av vikt. Avslutningsvis frågade vi respondenten 

om vi fick återkomma vid eventuella behov. 

För att säkerställa konfidentialitetskravet benämns varken organisationen eller respondenterna 

vid namn, inte heller data som kan identifiera deltagarna. Vi väljer att precis som Kvale och 

Brinkmann (2014) förespråkar att avidentifiera respondenterna och kallar därför organisationen 

för S och respondenterna identifieras med koder, för att skydda deras personliga integritet. All 

data förvarades på ett sådant sätt att obehöriga ej skulle kunna ta del av det. 

3.6 Analysmetod 
Andersen (2012) framhåller att analysen av kvalitativ data mer eller mindre sker under hela 

forskningsprocessen. Tolkning sker redan vid intervjutillfället, då intervjuarens tolkningar 

kommer att styra samtalet. Tolkningsprocessen kan uppfattas som en framåtskridande dialog 

där förståelsen successivt förändras (Andersen, 2012). 

Problemformuleringen styr i hög grad valet av analys tillsammans med de resurser som bistås. 

Andra centrala faktorer vid valet av analys är vilken typ av data som ska samlas in samt vilken 

form av kunskap studien eftersträvar att producera. Att analysera empiri handlar vidare om att 

kategorisera data för att sedan kunna beskriva vad studien kommit fram till (Andersen, 2012). 

Vi använde oss av en innehållsanalys och gick efter Denscombes (2009) procedurbeskrivning. 

Vi bröt ner vårt transkriberade material i mindre enheter och arbetade fram relevanta kategorier 

för analysen. Enheterna kodades utifrån dessa kategorier och strukturerades sedan upp igen i ett 

nytt mönster. Genom denna analysmetod framgår det på ett tydligt sätt i vilken grad specifika 

koder eller enheter återupprepas (Denscombe, 2009), vilket blir en klar fördel i vår studie där 

det är av intresse att hitta utmaningar eller möjligheter som kan anses som gemensamma inom 

organisationen. 
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3.7 Metoddiskussion 

3.7.1 Tillförlitlighet, trovärdighet och överförbarhet 

Den största delen av datainsamlingen har utgått från den förförståelse vi bildat oss under 

teorigenomgången gällande teorier om tillväxt och växtvärk, där vi genom intervjuerna 

bekräftat eller avfärdat teoriernas budskap. En nackdel med detta deduktiva tillvägagångssätt är 

risken för att undgå nya insikter om händelsen eller situationen som studeras (Yin, 2013). 

Genom att vi valde en viss teoriram och utgick från denna ökade risken för att vi gick miste om 

förståelse och kunskap kring verkligheten som råder på vår studerade organisation. Vår 

förförståelse påverkade det material som samlades in, transkriberades och tolkades. Andersen 

(2012) menar dock att detta är helt naturligt då information vid dessa skeden alltid kommer att 

behövas väljas bort. Det anges helt enkelt vara en förutsättning för att relevant information ska 

få det utrymme som behövs. 

 

Ett induktivt angreppssätt kring vårt valda fenomen, där vi mer förutsättningslöst studerat och 

öppet samtalat kring de anställdas upplevelse, skulle kunnat ha resulterat i en mer nyanserad 

bild av organisationens verklighet. Under hela studiens gång har vi växlat mellan deduktion, 

”tänkandets väg” och induktion, ”upptäcktens väg”. Hur denna växelverkan sett ut är mer eller 

mindre omöjlig att återberätta då vi genom samtal och diskussioner omedvetet förflyttat oss från 

det ena angreppssättet till det andra. Att vi pendlade mellan deduktion och induktion anser vi 

dock vara en förutsättning för att besvara vårt syfte som grundar sig i att både testa teori och 

komma med ett nytt, om än litet, teoretiskt bidrag. Detta arbetssätt stöds av Andersen (2012) 

som menar att forskare, speciellt vid fallstudier får svårt att särskilja dem åt, då de är invävda i 

varandra och pågår samtidigt under hela processen.  

 

Att använda begreppen validitet och reliabilitet för att värdera forskningens standardnivå blir 

problematiskt inom kvalitativ forskning eftersom att det är svårt att generalisera resultat eller 

återupprepa studien med samma resultat för en annan forskare. Kvale och Brinkmann (2014) 

uttrycker istället validitetsnivån som i vilken utsträckning våra observationer speglar de 

fenomen som intresserar oss. Att den empiri som inhämtats gick att koppla till relevant teori 

anser vi vara ett tecken på att vi undersökt det vi avsåg att undersöka. Utifrån vårt valda syfte 

var det därför viktigt för oss att fånga respondenternas upplevelse av tillväxtfenomenet, vilket 

gjorde att semistrukturerade intervjuer var ett bra val för oss. Denscombe (2009) lyfter 

begreppet trovärdighet i forskningen och menar att forskaren genom att ta till vissa hjälpmedel 

kan övertyga sina läsare att det med rimlig sannolikhet träffsäker data som rapporteras. Valet 

av att enbart hämta in data från intervjuer kan därför diskuteras. Om vi använt flera olika 

metoder kunde vi fått en bredare bild av upplevelsen av tillväxten och på vilket sätt den påverkar 

humankapitalet i organisationen. Utöver våra djupintervjuer kunde det varit intressant att skicka 

ut enkäter till samtliga medarbetare. Där de förslagsvis hade fått möjlighet att själva uppskatta 

hur de upplevde organisationens arbetssystem, ledarskap, kompetens och kultur. Material som 

detta hade stärkt vår bedömning av den rådande situationen samt höjt studiens trovärdighet och 

tillförlitlighet när det kommer till de förslag som vi presenterar för organisation S. Som 

Denscombe (2009) påtalar ökar möjligheten för att förstå den verklighet som undersöks om 

flera metoder används. Flera olika metoder kunde även gett en internkontroll av all insamlad 
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data, precis som Denscombe (2009) pekar på som en åtgärd för att höja trovärdigheten. Sådana 

åtgärder är dock inte någon garanti för träffsäker data, då det inte finns några egentliga garantier 

att tillgå när det gäller kvalitativ forskning och dess exakthet. 

 

Även om det är önskvärt att ha en hög reliabilitet och på så sätt motverka subjektivitet hos 

forskaren kan detta påverka kreativiteten och variationsrikedomen negativt menar Kvale och 

Brinkmann (2014). Detta tolkar vi som att genom att försöka göra den kvalitativa forskningen 

tillförlitlig till för hög grad minskas forskarens möjlighet att använda sin egen personlighet och 

på så sätt gå på djupet av sin fråga, med exempelvis improviserade uppföljningsfrågor utifrån 

intervjupersonernas svar. En hög reliabilitet i bemärkelsen att undersökningen och resultatet ska 

vara fullt återupprepningsbara kräver i vår mening en ytlig undersökning där kontexten inte får 

spela in i tolkningen av resultatet, något som inte varit tillämpbart i vår studie där fokus varit 

att studera upplevelser vilket krävt en fördjupning. 

 

En fråga som ofta ställs är huruvida resultatet skulle bli det samma vid en återupprepning, 

oavsett forskare som utför undersökningen (Kvale & Brinkmann, 2014). Att kontexten hela 

tiden förändras i vår sociala miljö i samband med att den kvalitativa forskaren har en benägenhet 

att involveras i insamling och analys på ett sådant intimt och nära sätt gör att en annan forskares 

möjligheter att frambringa samma data och slutsatser är nästan obefintliga (Denscombe, 2009). 

Utifrån detta och med tanke på att vi genomfört en fallstudie där kontexten spelar stor roll menar  

vi att vårt resultat inte går att generalisera och ses som allmängiltig kunskap.  

 

3.7.2 Genomförandet 

Det faktum att vi var två intervjuare som i djupintervjuerna träffade en respondent kanske 

bidrog till en eventuell känsla av maktobalans eller på annat sätt påverkade respondenten 

negativt. Andra kontextuella faktorer att fundera över är exempelvis vilken påverkan det hade 

att vi spelade in intervjuerna. Skulle intervjupersonerna känt sig mer bekväma vid en situation 

som inte bandades och gett oss andra svar? Detta resonemang fyller Kvale och Brinkmann 

(2014) i när de diskuterar forskarens roll och hur exempelvis ledande frågor i intervjuer och 

sättet man kategoriserar intervjupersonernas svar påverkar reliabiliteten. Dilemman som dessa 

försökte vi att ta i beaktning genom att endast formulera öppna frågor. Vi ställde dock 

följdfrågor av ledande typ som ett säkerställande på att vi tolkade respondentens utsägelse på 

ett korrekt sätt. Ett arbetssätt som stöds av Kvale och Brinkmann (2014) som förklarar att 

ledande frågor med syfte att pröva respondentens svar snarare kan påverka tillförlitligheten 

positivt. 
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4.    Resultat och analys 
Här kommer vi redovisa vårt empiriska material från de åtta intervjuerna. Vi börjar med att analysera 

huruvida organisation befinner sig i en förutbestämd fas eller ej samt om organisationen utifrån 

respondenternas upplevelse lider utav organisatorisk växtvärk. Sedan redovisas de möjligheter och 

utmaningar som upplevs av de enskilda individerna i tillväxtfasen. Avslutningsvis redogörs för HRs 

funktion i organisationen och vilka svårigheter som finns där.  

4.1 Tillväxtfasernas vara eller inte vara 
Utifrån vårt empiriska material finner vi att denna organisation kan placeras in i ett flertal av 

Flamholtz (1995) sju tillväxtfaser, likt vad Rutherford et al. (2003) påtalar när de ifrågasätter 

ett förutbestämt tillväxtmönster. Företag S har med närmare 100 anställda och har med säkerhet 

gått igenom de flesta stadier som Flamholtz (1995) beskriver. Respondenterna ger uttryck för 

att en entreprenörsanda fortfarande genomsyrar verksamheten men att organisationen går mot 

att bli alltmer formell. En utveckling som efterfrågas av medarbetarna då de idag upplever att 

det är på gränsen till för fritt och att arbetet ibland sker på lite ”lösa boliner”. Detta stämmer in 

på den tredje av Flamholtz (1995) faser, professionalisering. Flertalet av respondenterna (6/8) 

påpekar dock att formaliseringen inte får utvecklas i en för hög grad. Även detta stödjs av 

Flamholtz (1995) som menar att entreprenörsandan bland de anställda är en viktig del i arbetet 

med att skapa nya produkter och tjänster som är anpassade till den rådande marknaden. En av 

respondenterna gav uttryck för att det i och med tillväxten blivit svårare att ta till vara på alla 

bra idéer. S8 beskrev det som att: 

Alla har ju väldigt många bra idéer och då kommer man ju lite in på det här vi 

pratade om tidigare att man kanske inte vet så mycket om vad som händer på 

andra avdelningar, det kanske skulle behövas lite kontaktpersoner. Jag har väldigt 

entusiastiska projektmedlemmar som har väldigt mycket bra idéer och man 

försöker ju liksom att, ja, prata med den, eller den, men det skulle kunna vara 

någon som samlade ihop allt, en tydlig person som hade den rollen att fånga upp 

alla de här idéerna. 

Såväl chefer som ledning påtalade att det finns ett behov av att utveckla ledare. Enligt Flamholtz 

(1995) är även detta en del av professionaliseringen. Flamholtz (1995) menar att denna fas 

innebär att organisationen behöver säkerställa att ovanstående processer fungerar för att sedan 

se över den rådande företagskulturen, något vi kommer att återkomma till.  

Vidare gör vi även kopplingen till att S befinner sig i den femte fasen där nyckelfaktorn i detta 

skede är att utveckla den produkt och/eller service som bidragit till verksamhetens framgång, i 

denna fas ökar verksamhetens komplexitet (Flamholtz, 1995). Idag har S expanderat genom att 

delvis äntra nya marknader och att komplexiteten har ökat i organisationen är något samtliga 

respondenter på något sätt gav uttryck för S6 beskrev det som: 

Lite oklart fortfarande, men det kommer säkert att sätta sig när de nya cheferna 

och sådär, och nya ledningen blir varm i kläderna. Sen får man väl arbeta in det, 

jag tror inte att när man väl har satt organisationen så är den liksom inte huggen i 

sten utan det där får väl växa fram lite också. Man har ju ett mål och så får man 

hitta ett sätt som funkar och jobba sig ditåt. 
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Vi anser att studiens forskningsobjekt befinner sig i flera olika faser samtidigt, trots att 

Flamholtz (1995) modell bygger på ett förutbestämt mönster. Likt Rutherford et al. (2003) och 

Phelps et al. (2007) ställer vi oss därför kritiska till huruvida en organisation kan eller bör 

kategoriseras in i en förutbestämd fas. 

 
4.2 Finns en växtvärksproblematik? 
S växer kraftigt i personalantal, men de formella arbetssystemen med rutiner, processer, roller 

och arbetsbeskrivningar hänger inte med i samma takt. Längre kommunikationsvägar, en hög 

andel nya chefer, medarbetare och en nytillsatt VD gör att informationen upplevs som bristfällig 

och orsakar en känsla av att det inte finns en enhetlig bild av verksamhetens långsiktiga mål. 

Organisationens storlek har tidigare bidragit till en familjär känsla, något som setts som 

organisationens styrka, en känsla som nu riskerar att tappas bort längs vägen. Ett proaktivt 

arbete gällande personalfrågor verkar vara bristfälligt eftersom de vi intervjuat gett uttryck för 

en känsla av att släcka bränder och klara av dag för dag, men nämner väldigt lite om ett 

långsiktigt fokus. 

Respondenternas uppfattning av tillväxtfasen, de utmaningar och möjligheter de ser och 

upplever kan kopplas till flertalet av de symptom som uppstår vid vad Flamholtz (1995) kallar 

för organisatorisk växtvärk. Det är främst arbetssystemen där det efterfrågas både gemensamma 

rutiner och rollbeskrivningar, företagskulturen som med många nyanställda riskerar att bli 

“utspädd” och ledarskapet med nya högre krav, som inte utvecklas i samma takt som företaget 

i stort. Flamholtz (1995) anger inte att alla symptom ska uppfyllas, eller ens hur många som 

krävs för att en verksamhet ska kunna sägas ha organisatorisk växtvärk. Flamholtz och Hua 

(2002) lyfter lönsamheten som en viktig och signifikant faktor i avgörandet huruvida 

organisationen lider av växtvärk eller inte. S lönsamhet är mycket god och ett strålande resultat 

kunde uppvisas från föregående år. Vi anser ändå att den fortsatta studien kan diskutera HRs 

funktion utifrån det faktum att det finns en växtvärksproblematik i organisationen då 

respondenterna gett uttryck för flera symptom samt att organisationen lider av samtliga 

utvecklingsgap. Men precis som Flamholtz och Hua (2002) påtalar så tyder dessa tecken på att 

organisationen är i behov av förändring och behöver agera för att minska på såväl symptom 

som utvecklingsgap.  

4.3 Upplevda möjligheter 

4.3.1 Ökade resurser 

Samtliga respondenter talade om tillväxtfasen som en rolig fas att vara i, där arbete präglas av 

utmaningar, inkommande beställningar och som S4 beskrev det ” de positiva fördelarna är att 

man har ett positivt jobb, att man får anställa istället för att sparka”. Tillväxten har också lett 

till ökade resurser, en av respondenterna uttryckte det som att verksamheten idag har ”större 

muskler” vilket gör att de idag som organisation har möjlighet att både utveckla medarbetare 

samt erbjuda dem fler karriärvägar. 

 

Att behålla rätt kompetens kan precis som George (2015) menar bli en konkurrensfördel och 

det gör frågan kring vad som anses attraktivt på en arbetsplats intressant. Sju av åtta 

respondenter gav tydliga yttranden på att möjligheten att utvecklas är en stark bidragande faktor 

till att ett arbete upplevs attraherande. Respondenterna ansåg  att det  finns möjligheter för 
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karriärutveckling inom organisationen, och att tillväxten öppnat upp för större potential än 

tidigare. S1 beskrev det som att: “Karriärvägarna har öppnats upp och är mer synliga. 

Medarbetare som arbetat inom företaget en längre tid har stora möjligheter att visa 

framfötterna och växa inom företaget”. Samma känsla fanns hos S6 som menade att “Man har 

alla möjligheter att utvecklas precis åt det håll man känner”.   

Synen på kompetensutveckling och möjligheten till utbildningar skiftade dock bland 

intervjupersonerna. Två av dem angav att S idag satsar mycket på utbildning inom telekom och 

ledarskap medan flera andra pekade på avsaknaden av utbildning och nämnde det som en 

potentiell förbättringsåtgärd och menade att utbildningar anges ge lite ny energi och input i 

arbetet. Vad vår empiri visar är att  respondenterna från HR och/eller med personalansvar 

upplever att arbetsgivaren erbjuder utbildningstillfällen medans medarbetare talar om dess 

avsaknad. Att åsikter och uppfattningar skiljer sig åt är inte ovanligt, precis som Rutherford et 

al. (2003) menar påverkar en tillväxt ofta möjligheterna till kommunikation vilket gör att 

cheferna förlorar sin överblick och får svårare att se var det finns utvecklingsbehov. Även 

chefernas kompetens och förmåga att utföra sitt arbete diskuterades: S8 “Nu är det många 

chefer även nya och jag förstår att de inte har svar på allt. Men alla är väldigt hjälpsamma och 

försöker lösa problemen absolut. Men det är ju lite rörigt.” En medvetenhet kring behovet av 

att utveckla såväl ledare och resurser bekräftades alltså av både HR och chefer. 

Mer kopplat till det direkta arbetet ses möjligheten att forma sitt arbete och en viss grad av 

flexibilitet och självstyre som viktigt (George, 2015). Utöver möjligheten att utvecklas gav 

respondenterna även uttryck för att denna möjlighet återfinns hos organisationen och bidrar till 

en styrka som arbetsgivare. Flera av dem talade om “frihet under ansvar”, och att arbetet får 

läggas upp mycket utifrån den egna individens sätt men inom vissa ramar. Detta ses som en 

positiv aspekt i arbetslivet, men vi kan se en viss motsättning i att vilja ha denna frihet samtidigt 

som mer formaliserade och gemensamma rutiner efterfrågas. Detta blir en aspekt för HR-

funktionen att ta hänsyn till för precis som Marlow et al. (2009) menar kan det bli svårt att 

implementera formella rutiner när det samtidigt finns en vilja hos de anställda att behålla det 

mer informella sättet att arbeta. 

 

 

4.3.2 Den öppna stämningen 

Ytterligare en positiv effekt av tillväxten som upplevdes av respondenterna är deras 

företagskultur. Att organisationen växer genererar enligt respondenterna en glad stämning och 

en arbetsmiljö som känns bra. En viktig del för trivseln men också något som bidrar till att 

medarbetare väljer att stanna (George, 2015). Den kultur som beskrevs var den “anda” som 

lever i väggarna. En formell nedskriven företagskultur finns visserligen men det är inte den som 

respondenterna återberättade, istället handlar det om en mer informell företagskultur som 

beskrevs som positiv. Respondenterna berättade om kulturen i termer som; en öppen stämning 

med högt i tak samt att organisationen arbetar med frihet under ansvar. De upplevde alla att det 

är roligt att gå till jobbet, att det är nära till skratt i organisationen. Det finns en tradition av 

hjälpsamhet och engagemang för att verksamheten ska få finnas kvar. Vi kunde känna en 

stolthet hos de anställda när de talade om organisationen och S1 påtalade att “..vi [har] funnits 

länge och att vi kommer från Dalarna ger trovärdighet. Vi levererar kvalitet och ska inte 
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glömma bort var vi kommer från” Att ha ett kulturarbete i åtanke inför framtiden kan vara en 

bra idé. Granberg (2011) framhåller organisationskultur som en viktig styr- och kontrollform, 

för hur vi agerar, relaterar och talar till varandra. En av respondenterna som arbetat inom 

organisationen under en längre tid flaggade dessutom redan nu för att kulturen riskerar att bli 

utspädd när ett stort antal nyanställda tillkommer. Något som stöds av Flamholtz (1995) som 

betonar att verksamheter behöver utveckla sin kultur i samband med att organisationen växer. 

 

4.4 Utmaningar som upplevs 

4..4.1 Avsaknaden av gemensamma rutiner 

Det som under intervjuerna framkommer som den största svårigheten och utmaningen som 

medföljer tillväxtfasen inom organisationen är det faktum att det ofta saknas gemensamma 

rutiner och riktlinjer. Samtliga respondenter anger detta som problematiskt i sin arbetssituation. 

S7 beskriver situationen som att: 

Tillväxten märks av genom att det hela tiden kommer in nya medarbetare, 

belastningen blir hög på dem som arbetat här ett tag. Det funkar om en ny kommer 

in med dagens bristande rutiner men nu drar man ner och belastar dem som är 

utsedda till att lära upp mig. 

Kotey och Sheridan (2004) menar att det är naturligt att en organisation som växer kommer 

behöva fler formella processer än ett mindre företag. S har ökat kraftigt i personalantal de 

senaste åren, och har även intention att fortsätta växa, vilket innebär att de ställs inför 

utmaningen att hitta arbetssätt som fungerar i dagens organisation där de personliga mötena blir 

färre och avstånden längre. S3 beskriver det som “När vi var 30 personer sågs vi alla under 

fikan och snacka[de], så är det ju inte längre”. Samtidigt flaggade en av respondenterna för 

svårigheterna kring detta då ökad dokumentation och fler system riskerar att leda till 

dubbelarbete. Rädslan för detta bekräftas även av andra respondenter som menade att ökad 

formalitet behövs samtidigt som det också är av vikt att de nya arbetsuppgifterna underlättar 

istället för försvårar arbete. 

Dokumentation och administrativa arbetsuppgifter ökar oundvikligen i hög grad när 

organisationer växer och blir alltmer hierarkiska (Kotey & Sheridan, 2004). De respondenter 

som arbetat inom organisationen en längre tid uppgav att man tidigare kunde arbeta på “sitt eget 

sätt” men att det inte fungerar i det långa loppet, speciellt inte med den höga andelen nya 

medarbetare. De som anställts relativt nyligen inom organisationen bekräftade problematik om 

avsaknaden av rutiner och i vissa fall enklare lathundar, då dessa hade varit till stor hjälp dels 

för den nyanställde och dels för dess handledare som upplevs belastas med onödiga frågor kring 

rutinartade arbetsuppgifter. Belastningen på dem med mer erfarenhet inom organisationen blir 

hög vilket skapar en stress även hos de nyanställda. S7 beskriver det som: 

..det skulle vara skönare om man som nyanställd slipper be om hjälp för sådana 

simpla grejer som tidrapportering. Det finns inget väldokumenterat sätt att jobba 

på, vilket är synd. Tillväxten märks av genom att det hela tiden kommer in nya 

medarbetare. Med dagens bristande rutiner drar man ner och belastar dem som är 

utsedda till att lära upp mig. 
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Målsättningen inom organisationen är att det ska vara möjligt att alternera mellan olika 

projektgrupper, istället för att ha sin fasta punkt som idag. Det framkom hos majoriteten av de 

vi intervjuat att tydligare rutiner behövs även i det avseendet. För att företaget ska kunna uppnå 

den flexibiliteten som eftersträvas menar S6 att: “om jag byter kund så måste jag veta att det 

finns stöd och processer och rutiner vilket inte finns idag”. 

4.4.2 Otydliga roller 

En tydlighet kring roller efterfrågades av respondenterna i dagsläget. Att inte veta vem som gör 

vad, och ibland inte heller vilka förväntningar som finns på den egna arbetsrollen, är 

återkommande hos flertalet, S6 menade att: “det blir en osäkerhet, på andras roller och på vad 

man ska få för roll. Det har varit en del rollbyten och oklarheter kring vilka uppgifter man ska 

ha och sådär”. Detta stämmer in på två av Flamholtz (1995) symptom som visar på växtvärk 

hos organisationen. När arbetssystemen inte utvecklas i samma takt som den ökade 

personalmängden märks det genom att medarbetarna inte alla gånger vet vad den egna rollen 

innebär, och inte heller vad andra roller fyller för funktion. S2 lyfte problematiken med de nya 

rollerna som tilldelats inom organisationen och sa “Förändring kan vara smärtsam, nya roller 

eller arbetsuppgifter, det kan bli jobbigt. Det blir såklart en svårighet”. Bristen på tydliga roller 

och arbetsbeskrivningar innebär en risk för att arbetsuppgifter faller mellan stolarna. Vem som 

ska göra vad är inte alltid tydligt, vilket försvårar vissa processer som överlämningar mellan 

projekt. Problemet märks framförallt för dem som tilldelats nya roller i omorganisationen: S8: 

“det är mer rörigt nu, förut visste jag mer vad jag skulle göra under en dag. Nu kan det hända 

vad som helst.” 

Även de nyanställda och kompetensförsörjningen i stort blir lidande av otydligheten i rollerna. 

“Jag tror att om man ska bli större och få in nya medarbetare så måste det vara tydligare med 

vem som ska göra vad.” menade S8 och S6 förklarade att det finns en risk för att det i slutändan 

märks på produkterna som levereras när inte processer och roller sitter som de är tänkt att göra. 

Ett konkret exempel på otydligheten i roller i organisationen som flera av våra respondenter 

nämnde är företagets projektledare. S5 beskrev det som: 

..projektledare här är något helt annat än på något annat företag. Här har man lite 

mer ansvar och lite mer att man ska kunna, lite mer från byggledare till 

projektledare. Man kan ha varit projektledare tidigare och så kommer man hit och 

då är det är något helt annat. 

S8 menade att: 

..projektledare här är mycket mer praktiskt, de är även ute på fält, alltså gör själva 

grejerna också, man var ute på lagret och plockar ihop lite grejer, man var lite 

allt. Det var inte det där tydliga att följa tidplan, budget och kontrollera projekten. 

Utan man var lite av allt, eller är fortfarande. Det har inte varit tydligt tycker jag. 

Sex av respondenterna beskrev sina dagar som roliga men att de inte alltid vet vad de har att 

vänta när de kommer till kontoret. Arbetssituationen beskrevs som att stort fokus är här och nu 

och att ett långsiktigt- och proaktivt arbete saknas. Detta kopplar vi till Flamholtz (1995) 

symptom som beskriver att mycket tid går åt till att ”släcka bränder” istället för att gå på djupet 

av problemen. S1 beskrev upplevelsen av planering som: “Mycket här och nu. Vi har inte 
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kommit till det långsiktiga. I rekryteringen har vi kommit något längre även om det inte är 

optimalt. Släcka brand-känslan finns bland oss alla.”. Respondentens återberättelse stärks av 

S5 som menar att: “..det är alltid bråttom, de har ingen direkt framförhållning eller planering. 

Allt är väldigt stressigt.” 

Två av respondenterna upplevdes till viss del sakna en helhetsbild av organisationen, vilket 

överensstämmer med beskrivningen från Flamholtz (1995) symptom om att de anställda inte 

har full insikt i vad andra arbetar med. Respondenterna kunde berätta om hur arbetet idag 

fungerar på sin arbetsplats men kunde inte svara för hur det fungerar i andra arbetsgrupper och 

inte heller hur det arbetet är tänkt att genomföras. Flertalet (7/8) gav även uttryck för att den 

omorganisering som skett inte hunnit landa riktigt än och att det finns delar inom organisationen 

som de själva upplever att de inte har en klar bild över hur den fungerar eller om den ens 

fungerar. Mycket av den problematik som lyftes fram följdes även av kommentaren, “men det 

tror jag är något ledningen arbetar på”. En inställning som tolkats till att det finns en positiv 

anda hos de anställda och en tro på att det kommer lösa sig med tiden. 

En annan synvinkel på rollfrågan är att det inte finns tillräckligt med utarbetade funktioner och 

roller. Respondenterna gav uttryck för att tiden inte alltid räcker till och beskriver känslan av 

att de i princip hade kunnat arbeta dygnet runt., S1 menade: “Arbetsbelastning är för hög, 

många bollar i luften, många arbetsuppgifter gör det svårt att fokusera” 

Två av respondenterna gav förslag på nya roller som kan behövas i organisationen för att lätta 

arbetsbördan för de redan anställda, och samtidigt ge en tydligare struktur. I dagsläget har både 

innesäljare och ekonomienheten ansvar över telefonväxeln, ett exempel var att det kan behövas 

en receptionist för att ge övriga anställda utrymme att utnyttja sin fulla kompetens. 

4.4.3 Information och kommunikation 

Att kommunikationsvägarna blir längre i takt med att en organisation växer är normalt (Kotey 

& Sheridan, 2004; Rutherford et al., 2003) och de tendenserna finns även i denna organisation. 

Bristen på kommunikation och information upplevdes som en utmaning för flera av dem vi 

intervjuade. Att arbeta i en mindre organisation bidrar till att se sin del i helheten och känslan 

av att vara betydelsefull menade flera av respondenterna. De gav uttryck för att det redan idag 

är svårare än tidigare att ha en förståelse för hur det egna arbetet bidrar till organisationens 

övergripande mål, något som riskerar att fortsätta minska i samband med att verksamheten 

växer sig större. S4: “Det som är svårt med personal[en] är få alla informerade, få alla att 

hänga med på vad som händer, att ingen känner sig vilsen”. Flamholtz (1995) beskriver ett av 

växtvärkssymptomen som en ökad risk för att tappa förståelse för vart företaget är på väg. Två 

av respondenterna hade vid en direkt fråga om företagets långsiktiga mål inte någon klar bild 

om sådana ens fanns. En uppfattning som dementerades av en annan respondent som talade om 

att ledningen hade en plan för de närmsta fyra åren. Att medarbetare inte upplever att 

organisationen har en långsiktighet samt att de saknar förståelse för verksamhetens mål kan 

också förklaras genom att S i och med tillväxten och omorganiseringen äntrat nya marknader 

där erfarenhet saknas. Denna problematik beskrivs av S1 som menar att ” tillväxtfasen gör att 

de idag inte alltid vet vad de behöver i och med att de gått in i nya marknader där erfarenhet 

saknas.” 



 

28 
 

Att företaget idag är uppdelade på två olika kontorsbyggnader upplevdes av många 

respondenter som ett problem, främst för kommunikationen som blir väldigt formell via mail 

istället för spontana samtal. Det gavs uttryck för en viss “vi-och-dom” känsla  när 

respondenterna pratade om den andra gruppen, S6 menade att: “Det känns som att vi är två 

olika företag mer eller mindre. Jag har bara suttit i den andra byggnaden så jag har egentligen 

ingen relation till människorna som är här”. S8 ansåg vidare att: “Och att vi sitter i två olika 

hus gör ju att man tappar kontakten lite med dem som sitter där borta” 

4.4.4 Säkerställa kompetensbehovet 

Fyra respondenter påpekade det faktum att organisationens chefer ställs inför nya krav inom 

såväl rekrytering, introduktion och utveckling av medarbetare. Avsaknaden av kompetent 

ledarskap, är ytterligare ett symptom enligt Flamholtz (1995). Huruvida medarbetarna ser på 

ledarskapet i organisationen idag har vi i denna studie inte haft som syfte att undersöka då vi 

ämnat undersöka tillväxten i stort och inte haft som ambition att rikta in studien mot ledarskap. 

Mycket av empirin pekar däremot på att högre krav ställs på verksamhetens chefer i och med 

tillväxten och att deras arbetsroll blivit alltmer komplex. S1 poängterade att tillväxten bidrar till 

att rekryteringen ställer andra krav än tidigare: ”Tillväxtfasen gör att vi inte alltid vet vad vi 

behöver, i och med att vi går in på nya marknader där erfarenhet saknas. Vad som behövs är 

inte glasklart” 

Problematiken kring att ha tillräckligt med personal med tillräcklig erfarenhet och kompetens 

framkom också som en utmaning. En fråga som inte bara handlar om behovet av rekrytering 

utan som även gäller inflödet av nya medarbetare som av förklarliga skäl är i behov av 

introduktion och upplärning. Ett problem som beskrevs är att det idag finns för många 

nyanställda i relation till etablerade medarbetare, vilket innebär en risk för att handledarna får 

en alltför hög arbetsbelastning och att de knappt får tid till sina egna arbetsuppgifter då de 

behöver stötta och handleda i en för hög utsträckning. S4 ”största problemet är att det går 

alldeles för fort, ingen vet varför den är här, den som ska handleda har inte ens en klar bild av 

sitt eget arbete”. Ett annat problem som upplevs är frågan som rör hur man får individer med 

den rätta kompetensen att stanna i organisationen. 

4.5 HRs funktion 
Företaget S har sedan ett år tillbaka haft en HR-konsult anställd på halvtid, efter att man i och 

med sin tillväxt upplevde behov som tidigare inte funnits, ett behov som växte i takt med att de 

blev fler medarbetare. S1 förklarade att HR behövs idag då de arbetar med frågor som inte var 

efterfrågade tidigare ”behovet upplevdes inte finnas 2009 med 30 anställda. Men idag med 90 

medarbetare behövs en HR-ansvarig för att äga dessa frågor”. Denna lösning är inte helt 

ovanlig och precis som teorin påtalar har de flesta SMF ingen specifik HR-avdelning eller ens 

HR-ansvarig. Målet för organisationen rörande personalfrågor nu är att anställa sin första HR-

person på heltid. Ett initiativ i linje med vad Flamholtz (1995) och Senge (1995) framhåller när 

de menar att tillväxt leder till nya utmaningar inom HR-området och att man under denna 

högproducerande tid inte får försumma medarbetarna. Det är HRs uppgift att säkerställa att 

deras arbetsbelastning inte blir för hög under en längre tid än nödvändigt. Frågor som dessa 

upplevs idag inte hinnas med i den utsträckning man önskar då rekrytering tar upp mycket av 

HRs tid och upplevelsen är att tiden inte alltid räcker till.  S1 beskriver HR-aktiviteter som de 
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idag ser behovet av men inte hinner med; ” De mjuka bitarna, information, vara synlig bland 

medarbetarna vilket vi inte är idag.” 

 

Vidare bör organisationen redan idag klargöra HRs framtida roll för som Kates (2006) påtalar 

så ökar möjligheten för att HR ska bli både flexibel och effektiv genom att dess funktion i 

organisationen är tydlig och uttalad. Denna fråga bör tas på största allvar då precis som Kotey 

och Sheridan (2004) påtalar kan en lyckad och välbalanserad formalisering av HR-strukturer 

och processer vara en avgörande faktor för hur framgångsrik tillväxten inom organisationen 

blir. I detta skede är det också, som vi ser det, viktigt att såväl ledning som HR arbetar med att 

uppnå en strategiskt och långsiktig plan för HR och dess processer. Precis som Senge (1995) 

och Flamholtz (1995) uppmärksammar så riskerar företag med hög tillväxt att tappa det 

proaktiva arbetet. Risken med att S agerar i en alltför hög grad av ”här och nu” kan leda till att 

medarbetarna får en känsla av att ha blivit bortglömda vilket i sin tur kan påverka deras driv 

och höga motivation på ett negativt sätt.   

 

HR anger att de försöker fokusera på att säkerställa processer som rekrytering, medarbetar- och 

lönesamtal. Arbete med lönekartläggning har påbörjats och målet är att verksamhetens ledare 

ska få relevant utbildning och utveckling. Frågor som dessa anges av Phelps et al. (2007) vara 

en påföljd av tillväxt, tillsammans med frågor kring delegering, arbetsbelastning och 

kompensation. HR gav uttryck för att även struktur kring de sistnämnda frågorna kan komma 

att bli mer aktuella, speciellt när det kommer till arbetsbelastning och kompensation. De anger 

att det stundtals är ett högt arbetstempo och att det är viktigt med en bra och hanterbar balans 

mellan arbetsuppgiften och individens resurser. S5 “det är ganska hög arbetsbelastning på 

många arbetsgrupper som sitter nere på andra kontoret och där tror jag att det har blivit lite 

svårt att ta hand om alla nya som kommit in.”.  Behovet av att klargöra för hur organisationen 

ser på ett balanserat arbetsliv stöds av Lingard et al. (2015) som påtalar just vikten av att 

organisationer med växtvärk vidtar åtgärder i form av formella policys och eventuella 

kompensationsåtgärder för att uppmuntra medarbetarna till en balanserad arbetssituation. 

Önskan om högre lön bland medarbetarna är något organisationen är medveten om, även om 

respondenterna också gav uttryck för att det är minst lika viktigt att de löner som sätts upplevs 

som rättvisa. En av respondenterna gav dock uttryck för att en finansiell bonus hade uppskattats. 

Samtidigt som en annan anger att lönen i sig inte alltid är det som väger tyngst när det kommer 

till kritan, att även andra faktorer spelar in. 

 

En av respondenterna från HR gav uttryck för att man med en HR-ansvarig på heltid skulle få 

möjlighet till att ta hand om de lite mer mjuka HR-frågorna och på så sätt mota den oro som 

kan anas bland medarbetarna. Att så är fallet beskrivs av Smith (2005) som mycket vanligt, 

även om förändring inom organisationer idag är mer eller mindre konstant så måste 

verksamhetens ledare ha i åtanke att det till en viss del skapar oro och osäkerhet bland de 

anställda. S1 beskriver idag situation som:  

 

Förändring och utveckling på en och samma gång, det uppfattas lätt som rörigt och otydligt. 

Jag får info rätt tidigt men upplever ändå att jag har svårt att hänga med. Vad ska de andra då 
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känna? Till och med personer i ledningsgruppen anser ibland att det känns som att de ”missar 

tåget”  

 

Long et al. (2014) anser att strategiska HRM-praktiker som genererar att rätt kompetensen 

stannar inom organisationen är av stor vikt för organisationens överlevnad. Flertalet av 

respondenterna gav som tidigare nämnts uttryck för att de har intressanta arbetsuppgifter, hög 

flexibilitet, möjlighet till utveckling samt god närvaro av stöttande chefer och medarbetare. Att 

medarbetarna på S upplever detta ger enligt George (2015) bra förutsättningar för att 

organisationen ska lyckas behålla de mest kompetenta medarbetarna.    
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5.    Diskussion 
Organisation S är i en tillväxtfas vilket lett till ett snabbt ökande personalantal. Studien pekar på att 

verksamhetens anställda idag upplever utmaningar som kan kopplas till en växtvärksproblematik. 

Utifrån detta kommer vi att diskutera kring aktiviteter för organisationens HR-funktion att fokusera på 

för att fungera som det stöd som HR är tänkt att vara samt vilka svårigheter aktiviteterna kan föra med 

sig. Vi lyfter sedan studiens begränsningar, ger vår slutsats och avslutar med förslag på vidare 

forskning. 

 

5.1 Aktiviteter för HR 
Utifrån de möjligheter och utmaningar vår empiri visar på kommer vi här att ge förslag på aktiviteter 

HR-funktionen i vår aktuella organisation bör fokusera på, samt vad det kan innebära att inte ta tag i 

problemen som idag finns i organisationen. 

 

5.1.1 Formalisering 

När en verksamhet ökar i antalet anställda är det i princip ofrånkomligt att hierarkin växer och 

att en mer formell struktur skapas (Kotey & Sheridan, 2004; Marlow, et al., 2009; Rutherford 

et al., 2003). Även i organisationer som S, som strävar efter en hög entreprenörsanda och lever 

efter devisen “frihet under ansvar” kommer denna utveckling att ske och vi ser att detta redan 

nu efterfrågas av medarbetarna. En stor utmaning för organisationen kommer därför bli att hitta 

en givande balans mellan formaliserade rutiner och fortsatt frihet. För att denna process ska 

stötta medarbetarna på ett positivt sätt är det av stor vikt att de rutiner som tillkommer är 

efterfrågade av medarbetarna och att den ökade formaliseringen ger det stöd som medarbetarna 

är i behov av. Precis som både Marlow et al. (2009) och Kotey och Sheridan (2004) kan det 

vara problematiskt att implementera nya formella strukturer, något som bör has i åtanke vid 

såväl utformning som verkställande. För att de nya formella strukturerna ska få fäste hos såväl 

ledare som medarbetare i organisationen bör HR vara medvetna om att det i somliga fall kan 

krävas viss anpassning av rutinerna utifrån de olika arbetsgruppernas behov och 

problemområden (Boxall & Purcell, 2011). Intervjuerna visar på att de olika grupperna i viss 

mån efterfrågar olika aktiviteter, vilket tyder på att en alltför strikt gemensam formalisering inte 

kommer fungera.  

 

Rutiner som efterfrågas är allt från lathundar att använda i introduktionen till tydligare riktlinjer 

för hur överlämningar mellan projekt ska fungera. Med andra ord finns det avsaknad av rutiner 

även i områden där HR-funktionen inte kan och bör involveras. Det vi kan se som viktigt att 

fokusera på för HR är att se till att enkla handlingsplaner finns, för exempelvis introduktionen 

av nyanställda, som vi nämnt tidigare. En effektiv introduktion bidrar dels till att de nya 

medarbetarna kommer in i arbetet så fort som möjligt och minimerar dels risken för hög 

arbetsbelastning för den befintliga personalen som idag agerar som mentorer. En 

välgenomtänkt introduktion kan generera att den nyanställde får en trivsam start och kommer 

upp i full arbetskapacitet på kortare tid. Chanserna ökar då för att medarbetaren stannar i 

organisationen, en viktig fråga för HR och ledningen i verksamheter med hög tillväxt menar 

Rutherford et al. (2013) då problemet i dessa organisationer ofta är att behålla och utveckla de 

anställda. 

 



 

32 
 

Att respondenterna så starkt efterfrågar gemensamma rutiner tyder på vikten av att processer 

som exempelvis rekrytering, introduktion och löne- och medarbetarsamtal fungerar 

tillfredsställande och på ett enhetligt sätt för att skapa en trygghet i organisationen och en känsla 

av rättvisa. Med mer formaliserade rutiner tror vi att de anställda skulle få en större överblick 

av hur organisationen fungerar och hur andra arbetar eftersom rutinerna, vid en lyckad 

implementering, bidrar till ett mer likartat arbetssätt. I förlängningen kan detta även bidra till 

att organisationens framgångar (Carlson et al., 2006). 

 

I arbetet med att utveckla dessa processer ser vi möjligheter till att exempelvis en frivillig 

fokusgrupp tillsätts. Fokusgruppen kan sedan förslagsvis välja ut ett antal viktiga frågor utifrån 

medarbetarundersökningen som de sedan tillsammans med övriga i organisationen aktivt 

arbetar för att förbättra. Aktiviteter som dessa kan leda till ökat intresset för 

medarbetarundersökningen och förbättra känslan av möjligheten till delaktighet bland 

medarbetarna. Just delaktighet menar Carlzon et al. (2006) bidrar till en ökad motivation och 

moral, vilket i sin tur bidrar positivt till organisationens resultat. En sådan process kan bli ett 

arbete för att öka medvetenheten kring medarbetarskap och förståelsen för att samtliga individer 

på S har möjlighet att påverka både sin egen och sina kollegors arbetsmiljö. 

 

5.1.2 Otydliga roller 

Lika viktigt som att tydliggöra rutiner och riktlinjer är det att klargöra roller inom 

organisationen (Flamholtz, 1995; Kates, 2006; Kotey & Sheridan, 2004). Detta för att det dels 

kan bidra till en ökad förståelse för vad andra gör, men också för att individerna ska veta vilka 

förväntningar som finns kopplade till den egna yrkesrollen. Flertalet av respondenterna ger 

uttryck för att de inte vet var gränserna går och att “jag gör det för jag vet inte vem som annars 

ska göra det”. Även om en flexibilitet i organisationen eftersträvas bör det finnas grundläggande 

roll- och arbetsbeskrivningar. Här kan HR bidra genom att säkerställa att 

befattningsbeskrivningar finns att tillgå, med målet att tydliggöra hur respektive rolls 

ansvarsområden ser ut.  Som respondenterna vittnat om så har verksamheten växt i en sådan 

hög takt samt ändrat nya marknader som lett till att S inte alltid har den erfarenhet som krävs 

för att veta vad/vilka roller och arbetssituationer som kommer att efterfrågas samt uppstå. En 

medvetenhet om situationen finns i organisationen, vilket ses som mycket positivt. Med 

tydligare arbetsroller och en klarhet över vem som gör vad så anser vi att organisationens 

kommer kunna öka sina chanser att vara den flexibla leverantör som man strävar efter att vara 

och med det också minska det som Flamholtz (1995) benämner som utvecklingsgap av 

arbetssystem.  Dessutom ser vi också vinster med att medarbetarna får en klarhet i detta då det 

med största säkerhet kommer sänka såväl oro som arbetsbelastning. Upplevelsen idag är att 

individerna själva tar ett stort eget ansvar för att säkerställa att allt blir gjort och att inget faller 

mellan stolarna. 

 

5.1.3 Kompetensförsörjning och utveckling 

Även om det under intervjuerna framkommer vissa oroligheter inför kommande rekryteringar 

tolkar vi det som att S idag är en attraktiv arbetsgivare. Företaget är lönsamt, deras expansion 

ger bilden av en organisation med utvecklingsmöjligheter och de har ryktet av att vara en 

leverantör att lita på. Respondenterna gav uttryck för att arbetsgivaren är intressant och i 
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framkant. Utifrån det ser vi, precis som Rutherford et al. (2003) påtalar, att den största 

utmaningen istället handlar om att utveckla och behålla såväl erfarna medarbetare som det stora 

antalet nyanställda snarare än problematiken med att attrahera och rekrytera. Just nu bör S 

kunna “rida på vågen” av sin tillväxt och locka potentiella medarbetare med det och istället 

sätta befintlig personal i huvudfokus. 

 

George (2015) listar faktorer som är viktiga för att yrkesverksamma ska vilja stanna i en 

organisation och där framkommer befordringsmöjligheter och chans att lära sig nya färdigheter 

som viktiga faktorer på organisationsnivå. Eftersom att det finns en uppfattning bland de 

anställda idag att det är en organisation som vågar expandera och ger möjligheter till utveckling 

bör organisationen ta till vara på den uppfattningen och se till att de löftena infrias för att behålla 

kompetensen inom organisationen. 

Idag upplevs verksamheten besitta en känsla av “högt i tak” och att medarbetare utan problem 

kan flagga och påtala sin önskan om avlastning. Vi kopplar detta till vad som skulle kunna vara 

verksamhetens kultur, en kultur som idag anges som en styrka hos S, även detta ser George 

(2015) som en framgångsfaktor för organisationer. En framtida HR-fråga och process kan 

således bli, hur man lyckas att behålla denna känsla allteftersom verksamheten växer. 

 

5.1.4 Kommunikation och information 

I såväl utvecklingsprocesser som bristande rutiner och rollbeskrivningar finns 

kommunikationsproblem och en otillfredsställande information till medarbetarna som en 

gemensam nämnare. 

 

Problematiken i att satsa på utveckling av medarbetarna samtidigt som kommunikationsvägarna 

blir längre och behovet lätt missas blir en utmaning för såväl HR som organisationens chefer. I 

dag finns en vilja hos medarbetarna att utvecklas, då flertalet av dem vi intervjuat nämner detta 

som en grundförutsättning för att trivas på sitt arbete, vilket gör detta till en fråga av högsta 

prioritet. Till organisationens fördel är att upplevelsen idag också pekar på att dessa möjligheter 

att utvecklas finns. Vi ser dock en risk för att tillväxten i sig öppnar upp och bidrar till dessa 

möjligheter men samtidigt försvårar för ledare att i framtiden upptäcka var utvecklingsbehovet 

finns. Att korta kommunikationsvägarna blir en av HRs uppgifter för att säkerställa att de 

utvecklingsmöjligheter, i form av både utbildningar och karriärvägar, även i fortsättningen finns 

kvar och också stärks. Genom strukturerade medarbetarsamtal kan signaler hos de anställda 

fångas upp redan vid tidiga skeden och individuella planer för utvecklingsmöjligheter kan 

skapas. 

 

Även oklarheten i rollerna inom organisationen och känslan av att inte vet hur uppgifter ska 

utföras anser vi bottnar i att spridningen av information fungerar bristfälligt på sina håll. Både 

chefer och medarbetare vi intervjuat ger uttryck för att det är ett dilemma att få alla att känna 

sig välinformerade och att det i många fall handlar om kommunikationssvårigheter när arbetet 

inte fungerar tillfredsställande. HRs uppgift blir i detta att hitta nya kommunikationsvägar när 

den dagliga kontakten försvinner i takt med tillväxten. Idag används intranätet till en stor del 

av informationen, vilket på sina håll verkar fungera väl medan vissa yrkesgrupper inom 

organisationen sällan varken använder intranät och arbetsmailen. Kan det finnas andra sätt att 
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nå ut till medarbetare med den senaste informationen kring vad som hänt i organisationen och 

vad som är på gång? 

 

5.1.5 Vad händer om inget görs? 

Som vi ser det, finns risken för att organisationens lönsamhet kan komma att sjunka om inga 

förbättringsåtgärder genomförs. De aktiviteter vi  framhåller som exempelvis utbildning, 

utveckling och möjlighet till delaktighet genom medarbetarsamtal är aktiviteter som Carlson et 

al. (2006) också lyfter som bidragande faktorer till ett hållbart och ekonomiskt resultat. 

Dessutom framhåller Flamholtz (1995) att växtvärksproblematik riskerar i det långa loppet att 

hämma den positiva tillväxten, speciellt rent ekonomiskt då just ett av symptomen för växtvärk 

är att, lönsamheten stagnerar trots att försäljningstillväxten ökar konstant. Vi har även sedan 

tidigare påtalat risken med att medarbetare kan komma att förlora både motivation och driv om 

det dagliga arbetet präglas alltför mycket av en kortsiktighet som kan orsakas av den starka 

tillväxten (Flamholtz, 1995; Senge, 1995). 

 

5.2 Baksidan av myntet 
Här redogörs för den problematik som ovanstående HR-aktiviteter riskerar att bidra till. Vår 

modell för HR i förändringsarbete visar på den medvetenhet HR bör ha för att inte öka 

belastningen på de som implementerar aktiviteter och förändringsarbeten – ledarna. 

 

5.2.1 Leda i förändring 

Studien visar på att arbetet med utvecklingen av arbetssystem har halkat efter och att aktiviteter 

med att utveckla såväl personalen som ledare har blivit något eftersatt. Som vi ser det är 

medarbetarna och då kanske speciellt cheferna i riskzon för att utsättas för en allt för hög 

arbetsbelastning. Som vi ser det är alla de aktiviteter som teorierna behandlar gällande tillväxt, 

växtvärk och växtvärkssymtom, på ett eller annat sätt, kopplade till ledaren och dennes 

utförande av sitt arbete. Som Boxall och Purcell (2011) anger så är det oftast chefer och ledare 

som äger frågor som dessa, medans HR fungerar som ett stöd. Som vi tidigare påvisat så är 

själva implementeringen av nya aktiviteter och processer avgörande för dess utfall (Marescaux 

et al., 2013). En tung roll som oftast även den landar på ledarens bord. Av den anledningen 

anser vi att en medvetenhet bör finnas hos HR kring att de aktiviteter och processer som på lång 

sikt förhoppningsvis innebär ökad flexibilitet, effektivitet och lättad arbetsbörda kan orsaka en 

stor påfrestning för verksamhetens ledare i samband med implementeringen. Frågan som alltid 

bör ställas i skeden som dessa är därför, vilket typ av stöd ledaren är i behov av. 

 

5.2.2 En HR-modell för hållbar utveckling  

Med inspiration från Flamholtz (1995) teori om växtvärksproblematik och tillsammans med 

den litteratur som behandlar tillväxt och HRs roll vid förändring (Boxall & Purcell, 2011; 

Francis & Keegan, 2006; George, 2015; Marlow et al. (2009) och Kotey & Sheridan, 

2004;  Long et al., 2014; Marescaux et al., 2013; Phelps et al., 2007) har vi skapat en modell.  

 

Som figur 1 visar är ledarens kompetens en viktig faktor när organisationer arbetar för att 

överbygga utvecklingsgap. Växtvärk uppstår när utvecklingen av någon av de fyra tidigare 

nämnda processerna; arbetssystem, ledarskap, mänskliga resurser och kultur, inte sker i samma 
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takt som organisationens tillväxt (Flamholtz, 1995). Vår studie pekar på att S lider av växtvärk 

och att organisationen behöver arbeta för att dessa fyra pusselbitar fungerar tillfredsställande. 

På så sätt finns möjlighet att långsiktigt minska de symptom som växtvärk leder till. Teorier 

påtalar att själva implementeringen av processer är en avgörande faktor (Marescaux et al., 

2013), vilket är ledarens huvudansvar att säkerställa. Arbetet med att rekrytera och utveckla 

medarbetare, kommunicera och informera samt säkerställa att dagliga rutiner efterföljs kräver 

färdigheter av ledarna. Det vi vill påvisa är därmed att ledare riskerar att bemötas av en 

hög  arbetsbelastning och orimliga krav. Vikten av att verksamheter med hög tillväxt arbetar 

för att möjliggöra ett balanserat arbetsliv framhålls av Long et al. (2014) då medarbetare annars 

riskerar att bli överbelastade. Ledare som upplever att de har tillräckliga resurser gentemot de 

krav som ställs på dem kommer också leda medarbetarna genom föränderliga tider på ett 

effektivare och tryggare sätt, vilket i sin tur ökar chanserna för att kompetenta medarbetare 

stannar kvar inom organisationen George (2015). Precis som Flamholtz (1995) menar så 

är  ledarnas utveckling en viktig del i arbetet för att uppnå hållbart företagande.  

 

 

 

 

 

Figur 1. HRs stöd för ett hållbart ledarskap vid utvecklingsgap och dess överbyggande åtgärder.  
 

Det vi framförallt vill påvisa med denna modell är att utveckling av organisationer sker genom 

en process där HR tillsammans med organisationens ledare är av stor vikt för själva 

slutprodukten. Med detta i beaktning är det därför viktigt att, beslutsfattande redan i 

planeringsstadiet har ledarnas kompetens och resurser i åtanke och betänker vilket stöd HR ska 

bidra med. Teorierna  påvisar att tillväxt bidrar med såväl fördelar som utmaningar och med 

det i beaktning behöver verksamheter vara ödmjuka inför att kraven och pressen på dess ledare 

kan komma att bli hög under en för lång tid, vilket HR behöver ha en medvetenhet kring och 

våga ta en sak i taget. Att behovet av växtvärksdämpning finns innebär inte med automatik att 

alla fyra delar ska arbetas med samtidigt, då det som modellen visar kan innebära stor 

påfrestning för ledarna som ska implementera arbetet.  
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Att leda genom förändring handlar som vi ser det, inte enbart om att “leva som man lär”, ledaren 

behöver också själv landa i vad förändringen kommer att innebära för att kunna kommunicera 

detta vidare. I detta skede ser vi HR som ett viktigt stöd för som Boxall och Purcell (2011) 

betonar bör HR agera för att de olika ledarstilarna ska kunna integreras med organisationens 

övergripande mål.  

 

5.3 Studiens begränsningar  
Studiens syfte var att undersöka hur en stark tillväxtfas kan ge sig till uttryck för chefer, HR 

och medarbetare. Vi har under studiens gång utgått ifrån Delmar et al. (2001) definition av 

tillväxt för att skapa en tydlighet för oss själva och läsaren. Vad som däremot inte alltid går att 

fastställa är kopplingen mellan respondenternas upplevelse av situationen och den tillväxt 

organisationen genomgår. Att antalet anställda ökat och att det kräver mer av såväl chefer och 

medarbetare är tydligt medans andra upplevelser såsom bristande kommunikation och 

information kan vara faktorer som organisationen haft sedan en lång tid tillbaka och skulle ha 

uppvisats oavsett tillväxt eller växtvärk. För att med all säkerhet kunna stärka att de 

utvecklingsgap som framhålls idag är sammankopplade till organisationens tillväxt hade vi 

behövt hämta in material från verksamheten innan tillväxten tog fart. En uppgift som blir 

nästintill omöjlig då organisationer mer eller mindre alltid präglas av tillväxt eller dess motsats, 

nedgång. Av den anledningen finns det dock utrymme att begrunda om vi med säkerhet har fått 

svar på vår frågeställning. 

Synen på att verksamheter kan delas in i olika förutbestämda faser ligger som grund till 

Flamholtz (1995) växtvärkssymptom.  Vi ställer oss kritiska till denna fasindelning då vårt 

empiriska material påvisat att olika delar av organisationen kan befinna sig i olika skeden 

samtidigt. Med den insikten måste vi då självklart ställa oss frågande till hur vi ska förhålla oss 

till Flamholtz (1995) tio klassiska växtvärkssymptom. Dessa kommer, precis som en strikt 

fasindelning, ha sina brister då verksamheter oftast har unika styrkor, möjligheter, svagheter 

och utmaningar beroende på sin kontext. Att begrepp som tillväxt dessutom anges som ett för 

brett och outforskat ämne av vissa teoretiker, gör inte växtvärk till ett lättare ämne. Vårt 

empiriska material visar tydligt på ett utvecklingsgap av såväl arbetssystem, ledare och resurser. 

Däremot var det flertalet av symptomen som inte återfanns i organisationen. Utifrån vad studien 

pekar på kan vi därför påvisa att en organisation som inte ger starka uttryck för symptom ändå 

kan lida av vad teorin kallar för växtvärk. Av den anledningen anser vi att  symptomen inte bör 

ses som ett likhetstecken till växtvärk. Däremot är symptomen som vi ser det, tecken på att 

underliggande problem finns och att orsaken bör undersökas förutsättningslöst.  

Vidare kan man diskutera den gråzon som finns då en organisation går från att enbart blomstra 

av tillväxt till att lida av växtvärk. Det enda mätbara instrumentet som anges är lönsamhet 

(Flamholtz och Hua, 2002) vilket vi ser som något problematiskt. Utifrån Flamholtz (1995) 

teori om utvecklingsgap och den empiri vi samlat in finner vi ändå att S lider av växtvärk, detta 

då respondenterna ger en samstämmig återberättelse av rådande brister och 

förbättringspotential. Denna bedömning blir dock en fråga om den enskilda forskarens 

upplevelse av det insamlade materialet. Ämnen som dessa kommer till viss del alltid präglas av 

ett visst subjektivt inslag, något som både forskaren och läsaren bör vara uppmärksam på. 
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Att hitta teorier som beskriver organisationers utmaningar och möjligheter är inga problem, det 

är inte heller svårt att finna bra artiklar som beskriver vad HR bör fokusera på. Men att finna 

stöd i teorier kring hur dessa processer ska genomföras och implementeras är mer problematisk. 

Att så är fallet tror vi beror på att processer som dessa är så kontextberoende att generella råd 

skulle riskera att bli felvisande för det stora antalet. Med det vill vi förtydliga att nämnda HR-

aktiviteter är aktuella endast för organisation S och är alltså inga generella aktiviteter som bör 

appliceras i samtliga verksamheter med växtvärksproblematik.   

 

5.4 Slutsats 
Precis som Rutherford et al. (2013) menar så pekar även vår studie på att den största utmaningen 

i en tillväxt är bibehållandet och utvecklandet av de anställda. Tillväxten i sig genererar positiva 

effekter som leder till att organisationen lättare kan attrahera kompetenta medarbetare. Vi 

belyser istället det viktiga proaktiva arbete HR bör fokusera på för att behålla den rätta 

kompetensen som både Flamholtz (1995) och Senge (1995) påtalar så är långsiktighet en viktig 

del i arbetet för att motverka problem som en tillväxt för med sig.  

 

Vår målsättning med studien var att ge förslag på aktiviteter som HR bör fokusera på utifrån 

det skede som verksamheten är i. Utifrån respondenternas upplevelser  ger vi konkreta förslag 

som introduktionsprogram och fokusgrupper för ökade möjligheter till delaktighet samt att 

formulerar tydligare befattningsbeskrivningar. Vidare behövs ett säkerställande av såväl 

utbildningsmöjligheter som att andra utvecklingsvägar finns då detta är en stor del i vad som 

idag ses som arbetsgivarens styrka och inte bör förloras i samband med tillväxten och de längre 

kommunikationsvägarna. Medarbetarsamtalen spelar en stor roll i att fånga upp var 

utvecklingsbehov och potential såväl behövs som efterfrågas vilket gör att vikten av att de 

genomförs på likvärdigt sätt bör vara tydligt för alla med personalansvar inom organisationen. 

 

Som vår modell visar så är det också viktigt att säkerställa att HR är medvetna om vilket stöd 

organisationens ledare behöver, och att de besitter tillräcklig kompetens, erfarenhet och resurser 

i förhållande till vad som förväntas utav dem. Speciellt viktigt är detta att ha i åtanke den dagen 

S sitter i position för att ta beslut om nästa stora HR-aktivitet eller process. Att vår studie inte 

kan generaliseras i allmänhet anser vi inte utgör ett hinder för att ändå påstå att vår modell lyfter 

en problematik som kan finnas i fler organisationer än den vi studerat i detta fall, då den 

sammanfattar de aktiviteter som forskare (Boxall & Purcell, 2011; Francis & Keegan, 2006; 

George, 2015; Marlow et al., 2009; Kotey & Sheridan, 2004;  Long et al., 2014; Marescaux et 

al., 2013; Phelps et al., 2007) menar kan vara av vikt för fortsatt tillväxt. 

 

5.5 Förslag på fortsatt forskning 
Begreppet växtvärk är idag ett outforskat ämne. Av den anledningen skulle det vara intressant 

om vidare forskning gjordes för att specificera och klargöra begreppet. Vidare ser vi att det idag 

finns en kunskapslucka i huruvida HR ska agera för att stötta organisationen, ledare och 

medarbetare i en sådan utmanande fas som en verksamhets tillväxt. Speciellt saknas forskning 

kring HR-praktiker i organisationer som går från att vara ett litet till ett medelstort företag 

(Carlson et al., 2006; Heneman,  Tansky &  Camp, 2000; Mayson & Barrett, 2006; Rutherford 

et al., 2003; Smith, 2005),.  
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Andra intressanta aspekter vi snuddat vid i denna studie är ledarens roll i tillväxtföretag och hur 

HR på bästa sätt fungerar som ett chefsstöd i perioder där det finns gap mellan organisationens 

utveckling och de infrastrukturella delarnas utveckling. Vi visar i vår modell att HRs stöd 

gentemot ledarna i organisationen är av vikt vid växtvärk, men det behövs en bredare och 

starkare empirisk grund gällande hur det stödet ser ut, och hur en växtvärksproblematik upplevs 

av ledarna. 
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Bilaga I  
Presentation och forskningsetik. 

Vårt syfte är att undersöka vilka utmaningar och möjligheter chefer, HR samt medarbetare 

upplever i ett företag som befinner sig i en starkt expansiv fas. Vår målsättning är att utifrån 

det ta reda på vilka aktiviteter HR bör fokusera på. Frågorna kommer att behandla din 

upplevelse av den tillväxt er organisation genomgår, samt frågor vad du som arbetstagare 

anser vara attraktivt hos din arbetsgivare. 

Ingen obehörig kommer att ta del av materialet. I uppsatsen kommer ni som intervjupersoner 

att avidentifieras så att det inte går att koppla resultatet till enskilda individer. 

Ditt deltagande i studien är frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 

närmare motivering. 

Ljudupptagning OK? 

INLEDANDE FRÅGOR 

 Berätta lite kring din roll du har inom företaget och vad innebär den? 

 Hur länge har du arbetat här? 

 (Om länge) vad skulle du säga är den största skillnaden i din arbetssituation idag 

jämför med ca 2 år sedan 

 Hur skulle du beskriva din arbetssituation idag? Beskriv skillnaden.. 

TILLVÄXT 

 Berätta om tillväxten, påverkar den din roll? 

 På vilket sätt påverkas du? 

 Vilka fördelar/möjligheter upplever du med tillväxtfasen? 

 Vilka problem/hinder upplever du finns i samband med tillväxten? Hur hanterar du 

dem? 

Medarbetarnas bild 

 På vilket sätt ser du medarbetare/kollegor påverkas av 

tillväxten/organisationsförändringar? Utveckla, berätta! (påverkas de negativt pga de 

ekonomiska vinsterna som Senge påtalar..) 

 Om problem beskrivs, finns stöd och är det tillräckligt för att nå en lösning? 

 Hur upplever du de anställdas möjlighet till delaktighet och påverkan är idag? 

Omorganisationen (kopplat till Flamholtz framgångsfaktorer med fungerande 

arbetssystem) 

 Vi har förstått det som att ni relativt nyligen gjort en omorganisering? Upplever du att 

denna omstrukturering har påverkat ditt dagliga arbete? 

 Upplever du att förändringen är gynnsam/till det bättre? 
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HR-aktiviteter                                                    

 Vilka personalfrågor tycker du är viktigast att tänka på, i samband med er tillväxt? 

(förklara personalfrågor; ex rekrytering, delaktighet/engagemang hos anställda, osv) 

 Vad tror du skulle behöva göras för att möta de utmaningar du nämnt tidigare? 

(Rangordna om möjligt) 

ATTRAKTIVT ARBETE 

 Vad är ett attraktivt arbete generellt för dig? 

 Vilka faktorer gör arbetet på denna organisation till ett attraktivt arbete? 

 Vad är ett oattraktivt arbete generellt för dig? 

 Vilka faktorer gör arbetet på denna organisation till ett oattraktivt arbete? 

-    Ge gärna exempel på frågorna ovan! 

HR-aktiviteter 

 Kan man veta om ett arbete är attraktivt/oattraktivt innan man har börjat där? 

 Vad anser du ett företag kan göra för att (fortsätta) erbjuda ett attraktivt arbete? 

SLUTORD 

 Finns det något du önskar att tillägga? 

 Tack för din medverkan! 
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Bilaga II 
Informationsbrev 

Hej! 

 

Här kommer information angående den intervju du tillfrågats att delta i. Vi som kommer att 

hålla i intervjun heter Jessica Berg och Sara Johansen och läser Personal och Arbetlivs-

programmet på Högskolan Dalarna. 

 

Syftet med vår studie är att undersöka vilka utmaningar och möjligheter chefer, HR samt 

medarbetare upplever i ett företag som befinner sig i en starkt expansiv tillväxtfas. Vi vill utifrån 

det ta reda på vilka aktiviteter HR bör fokusera på för att skapa värde. Intervjun beräknas ta upp 

till en timme, frågorna kommer att behandla din upplevelse av den tillväxt er organisation för 

tillfället är i. 

 

Största möjliga konfidentialitet eftersträvas i undersökningen, ingen obehörig kommer att ta del 

av materialet. Materialet förvaras så att det bara är åtkomligt för oss som är 

undersökningsledare. I rapporteringen av resultatet kommer ni som intervjupersoner att 

avidentifieras så att det inte går att koppla resultatet till enskilda individer. 

Ditt deltagande i studien är frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare 

motivering. 

 

Vid eventuella frågor eller funderingar så finns vi att nå på telefon eller mail. 

Väl mött! 

Jessica 

Sara 


