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Abstract  
Organizations have to be able to manage changes because they are constantly affected by internal 

and external changes. It is important that organizations continuously develop their work of change 

with experiences and lessons learned from earlier implemented changes. Prior research about work 

of change shows that continuous follow-ups and communication are important factors for achieving 

efficient changes. Further, we recognized a lack of research concerning continuous work of change. 

Therefore, we chose to study this area more in depth with the purpose to develop a method for 

continuous follow-ups of work of change in organizations. In order to answer the purpose, we 

conducted a case study at Volvo Aero in Trollhättan, Sweden. This case study showed some of the 

methods used by Volvo Aero for their follow-ups and communication of work of change and also 

which possibilities and problems that followed the use of their methods.  

In order to explore the area of continuous work of change, we conducted 15 observations at 

different follow-up and presentation meetings as well as 22 interviews with different employees 

involved in the work of change at Volvo Aero. We used a structured interview guide in all 

observations and in 6 of the interviews. The other 17 interviews were unstructured. The empirical 

data were analyzed in comparison with earlier research within the area so that we could analyze 

whether the methods at Volvo Aero were consistent with the recommendations we highlighted in 

the theoretical framework.  

Our analysis showed that it is important that continuous follow-ups are flexible. We found that this 

can be achieved by performing the follow-ups at specific key activities adjusted to the different 

phases in the work of change. The work of change should also include a balanced scorecard for 

continuous follow-up that is divided into different KPI’s (key performance indicators). These KPI’s 

should not only include tangible, but also intangible measures. One method to present and follow up 

KPI’s and sub-objectives is through traffic light reporting. To accomplish an efficient follow-up, these 

KPI’s and sub-objectives should be valued and weighted one by one, in relation to each other as well 

as to the final objective. The study showed that meetings are a good means to communicate and to 

follow up the change of work. These meetings should be held once a day or once a week depending 

on the extent of the work of change. Regardless of the extent there should be a more detailed 

meeting once a month. In addition to meetings, an electronic website is a quick and easy way to 

communicate and present the follow-up of the work of change. It is also a way to show the result and 

to gather all the documents for those involved in the work of change. 

By employing the result of this study we hope that organizations can achieve their strategic 

objectives, through work of change, in a more efficient and adapting way. 

     



   

Sammanfattning 
Organisationer måste kunna hantera förändringar eftersom de hela tiden påverkas av förändringar 

av både intern och extern karaktär. Det är viktigt att organisationer kontinuerligt utvecklar sitt 

förändringsarbete med hjälp av erfarenheter och lärdomar från sina tidigare genomförda 

förändringar. Tidigare forskning kring förändringsarbete visar på att kontinuerliga uppföljningar och 

kommunikation är viktiga faktorer för att uppnå effektiva förändringar. En brist på forskning inom 

detta område har också uppmärksammats varför vi har valt att studera detta närmare. Syftet med 

denna studie är därför att utveckla en metod för hur en organisation kan gå tillväga med 

kontinuerliga uppföljningar av förändringsarbeten. För att besvara syftet har vi valt att göra en 

fallstudie vid Volvo Aero i Trollhättan, Sverige. Denna fallstudie behandlar de metoder som används 

av Volvo Aero för uppföljning och kommunikation av förändringsarbeten samt vilka möjligheter och 

problem som finns med deras metoder.  

För att kunna undersöka detta har vi valt att göra 15 observationer vid olika uppföljnings- och 

redovisningsmöten och 23 intervjuer med olika personer som är involverade i förändringsarbete vid 

Volvo Aero. Vid samtliga observationer och sex av intervjuerna har vi använt förutbestämda frågor 

som vi har velat få besvarade. Dessa har, utifrån tidigare forskning, sammanställts i olika checklistor, 

en för vardera datainsamlingsmetod. De övriga 17 intervjuerna är av informell karaktär där inga 

förutbestämda frågor har funnits. Den data som har samlats in har sedan jämförts med tidigare 

forskning inom området för att kunna avgöra om Volvo Aeros metoder stämmer överens med de 

rekommendationer som vi har belyst i den teoretiska referensramen.  

Analysen har lett till vårt resultat som visar att det är viktigt att kontinuerliga uppföljningar är 

flexibla. Vi har kommit fram till att detta kan uppnås genom att uppföljningarna sker vid specifika 

nyckelhändelser som är anpassade utifrån förändringsarbetets olika faser. Förändringsarbetet bör ha 

ett balanserat styrkort, för kontinuerlig uppföljning, som är uppdelat i olika KPI’er (key performance 

indicators) där mjuka, och inte bara hårda, faktorer tas i beaktande. Ett bra sätt att redovisa och följa 

upp KPI’er och delmål är genom traffic light-rapportering. För att få en effektiv uppföljning bör KPI’er 

och delmål värderas och viktas enskilt och i förhållande till varandra samt mot det slutliga målet. 

Studien visar att ett bra sätt att kommunicera och följa upp förändringsarbete kontinuerligt är genom 

möten. Dessa möten bör hållas en gång om dagen eller en gång i veckan beroende på 

förändringsarbetets omfattning. Oberoende av förändringsarbetets omfattning bör ett mer ingående 

månadsmöte hållas. Utöver möten är en elektronisk hemsida ett snabbt och lättåtkomligt sätt att 

kommunicera och redovisa förändringsarbetets kontinuerliga uppföljningar, dess resultat samt samla 

förändringsarbetets alla dokument så att samtliga förändringsdeltagare har tillgång till dem.   

Genom att använda den här studiens resultat hoppas vi att organisationer kan uppnå sina strategiska 

mål, genom förändringsarbete, på ett mer effektivt och lärande sätt. 



   

Förord 
Detta examensarbete har genomförts vid Luleå Tekniska Universitet under hösten 2008 och är 

avslutet på utbildningen Industriell ekonomi med inriktning Strategiskt arbete och 

företagsutveckling. Studien som har utförts på Volvo Aero i Trollhättan syftar till att ta fram en 

rekommendation för hur en organisation kan gå tillväga med kontinuerliga uppföljningar av 

förändringsarbeten. 

Vi vill tacka vår handledare vid universitetet, Diana Chronéer, för kommentarer, kritik och förslag på 

förbättringar av vårt arbete. Ett tack vill vi även rikta till TorBjörn Nilsson som har agerat som extra 

handledare vid seminarier under arbetets gång. 

På Volvo Aero vill vi framförallt tacka Ola Nydén och Björn Bergenlid för handledning och goda råd 

under vår tid på företaget. Ett stort tack vill vi ge till er på Volvo Aero som har ställt upp på intervjuer, 

låtit oss observerat möten och visat intresse för vår studie. Det är ni som har bidragit till att vi har 

kunnat genomföra denna studie. 

Slutligen hoppas vi att vårt arbete leder till effektivare förändringsarbeten i form av förbättrade 

uppföljningsmetoder och en förbättrad kommunikation vid Volvo Aero.  

 “Measurement should be used to communicate not control.” - Richard Kadzis 

 

Trollhättan, 2008-12-12 

Ann-Christine Kihlström och Ann Tureson 
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1 Inledning 

1.1 Förändringar i omvärlden 
Organisationer är utsatta för konstanta förändringar av både extern och intern natur, vilket tas upp 

av exempelvis Goffin och Mitchell (2005) samt Shahin och Mahbod (2007). Burnes (2005) talar om 

vikten av att kunna hantera förändringar i omvärlden men menar att många organisationer saknar 

den kompetensen. En organisation med en kultur som är öppen för förändringar kan enligt Loo 

(2002) lättare genomföra sina förändringsprojekt och därmed lättare förändra sin organisation. I 

förändringsarbete anser Burnes (2005) att organisationer bör anamma en självorganiserande 

inställning som författaren menar är nödvändig för att komplexa system skall kunna fungera i en 

föränderlig omvärld. Vi anser utifrån ovan att organisationer hela tiden måste hålla sig uppdaterade 

och möta de förändringar som sker i omvärlden. Detta för att de skall hålla sig konkurrenskraftiga på 

marknaden och inte tappa sina marknadsandelar. Förändringsarbete är därför en viktig del i varje 

organisations verksamhet. Utifrån detta är det viktigt att organisationer har en effektiv arbetsmetod 

för att kunna genomföra lyckade förändringsarbeten. Andersen et al (2006) beskriver hur den ökande 

turbulensen i det moderna affärssamhället hindrar många förändringsarbeten från att bli 

framgångsrika. De nämner även att många linje- och projektmöten skulle kunna förbättra sina 

prestationer om de hade en bättre förståelse för vad som leder till framgångsrika förändringsprojekt 

och hur faktorer som de kontrollerar påverkar resultatet. Vi kommer att utgå från att tidigare 

forskning kring projekt kan tillämpas generellt på förändringsarbete. Detta kommer att utgöra 

grunden för vår teoretiska referensram eftersom vi i det kapitlet inte kommer att särskilja 

förändringsarbete från projekt. Anledningen till detta är att organisationer ofta genomför 

förändringar i projektform, som är mer eller mindre omfattande. Ett projekt är enligt Munns och 

Bjeirmi (1996) en tidsbegränsad uppgift, bestående av flera aktiviteter, som ofta är avgränsad från 

övrig verksamhet och som med tilldelade resurser skall uppnå de formulerade målen. 

Enligt Rozenes et al (2006) och Andersen et al (2006) finns det olika faktorer som påverkar huruvida 

ett projekt är framgångsrikt och effektivt eller inte. Dessa faktorer är: system för uppföljning, 

väldefinierade mål, ledningens stöd för resurser och budget, övergripande planering, kundkontakt, 

kompetens, tekniska resurser, projektgruppens riskhantering, förutbestämda framgångsfaktorer, 

kommunikation, projektledarens riskhantering samt ägarens intresse för projektets prestation. Enligt 

De Falco och Macchiaroli (1998) finns det redan en hel del forskning kring projektutformning och 

planering men det är brist på tidigare forskning kring uppföljning i form av projektstyrning. Utifrån 

detta anser vi att de tolv faktorerna ovan hör till projektutformning eller planering, förutom system 

för uppföljning, kommunikation samt ägarens intresse för projektets prestation. Ägarens intresse för 

projektets prestation kan enligt oss kopplas till system för uppföljningar eftersom ägarens intresse 

kan besvaras med hjälp av en effektiv uppföljning och kommunikation.  

1.2 Uppföljning av förändringsarbete 
En organisation måste kunna lära sig av tidigare projekt och erfarenheterna från dessa, annars 

kommer organisationen enligt Gustafson et al (2003) att göra upprepade förändringsinsatser som 

misslyckas. Enligt Rozenes et al (2006) är ett sätt att minimera risken för detta att organisationer 

planerar och övervakar sina projekt. Lindley och Wheeler (2000) anser att organisationer som arbetar 
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för ett kontinuerligt lärande kan bygga upp kunskap och kompetens om att skapa kontinuerliga 

förbättringar. Detta för att de skall kunna anpassa sig till omvärldens förändringar och kundernas 

behov. Lindley och Wheeler (2000) menar att kontinuitet i lärande, förbättringar, anpassningar och 

slutligen förändringar är hjärtat i en organisation då de menar att dessa processer bör vara 

kontinuerliga och inte sporadiska eller framtvingade. Om organisationer tappar motivet till ett 

kontinuerligt lärande och sedan vill försöka att ta igen det de missat finns en stor risk att detta blir 

kostsamt att genomföra eller att det är för sent att komma ikapp enligt författarna.  

Ett exempel på uppföljning kan enligt Kennerley och Neely (2003) vara genom ett mätsystem som 

syftar till att mäta hur organisationens förändringsarbete fortskrider. De menar att tidigare forskning 

visar på att förbättringar av mätsystem har bidragit till att förändra organisationers beteende i linje 

med deras strategi. Författarna konstaterar därför att det är viktigt att ha ett mätsystem som hålls 

uppdaterat utifrån organisationens omvärld och strategi. Att organisationer inte skall vänta till slutet 

av projekt innan de utvärderar utan att detta skall ske kontinuerligt är något som Loo (2002) anser 

som självklart. Genom att introducera ett system för att genomföra uppföljningar vid specifika 

tillfällen kan organisationer, enligt Njaa (2008), skapa en oberoende överblick över sin organisation. 

Njaa (2008) menar att det kan hjälpa till att hålla projektet på banan och även skilja ett framgångsrikt 

projekt från ett misslyckat projekt. 

1.3 Kommunikation 
En viktig aspekt i förändringsarbete utöver uppföljning är kommunikation. Det krävs enligt Nikolenko 

och Kleiner (1996) bra kommunikation och bra information i en organisation för att den skall kunna 

anpassa sig till den globala marknadens och konkurrensens snabba utveckling. Andersen et al (2006) 

har undersökt vad som påverkar framgångsrika projekt mest av omfattning, planering, organisation, 

utförande och styrning. Resultatet visar att styrning har störst betydelse. I deras bemärkelse är 

styrning finansiell och teknisk styrning samt intern och extern kommunikation och resultatet visar att 

kommunikation är den del i styrningen som har störst betydelse. Extern kommunikation med 

projektets intressenter bidrar enligt Andersen et al (2006) med en positiv syn på projektet på lång 

sikt, däremot är intern kommunikation något som bör undersökas vidare. De menar att 

personligheten hos ledaren har stor betydelse för effektiv projektledning men med rätt träning och 

stöd i aktiviteter kan kommunikationen förbättras till något positivt. Det är enligt Njaa (2008) viktigt 

att även bra planerade projekt övervakas så att projektplanen kan justeras i tid för oförutsedda 

händelser. Många organisationer arbetar enligt Kennerfalk och Klefsjö (1995) både i funktions- och 

processriktning, varför detta är en viktig del gällande hur information skall kommuniceras inom en 

organisation. I en funktionsorienterad organisation kommuniceras information, enligt Kennerfalk och 

Klefsjö (1995), vertikalt inom organisationen och kommunikationen med kunderna sköts genom 

marknads- och säljavdelningen. De konstaterar att en processorienterad organisation istället 

kommunicerar information i riktning med processerna och kommunikationen med kunderna 

genomsyrar här hela organisationen. 

1.4 Problemdiskussion och syfte 
Vi har tidigare konstaterat att det är viktigt med förändringsarbete och har tagit upp tolv faktorer 

som påverkar om ett förändringsprojekt är framgångsrikt och effektivt. Utifrån Andersen et al (2006), 

De Falco och Macchiaroli (1998) samt Rozenes et al (2006) har vi konstaterat att det finns brist på 

tidigare forskning kring kontinuerliga uppföljningar och kommunikation av förändringsarbeten. Trots 
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att projektarbetssätt utvecklas kontinuerligt saknas det fortfarande enligt Rozenes et al (2006) 

fullständiga metoder för uppföljning. Även Lesjak och Vehovar (2005) konstaterar att majoriteten av 

organisationer som har en ansenlig mängd projekt inte använder någon formell metod för att 

utvärdera och följa upp förändringsprojekt. De tar även upp att företagen börjar fundera över själva 

implementeringen av förändringen sent i projektprocessen. Rozenes et al (2006) menar att utan 

uppföljning av projekt blir glappet, mellan planeringen och utförandet av projektet, ofta större än 

vad det skulle bli om organisationen hade en metod för uppföljningar av detta. Vi anser därför att det 

vore intressant att studera hur en organisations metod, för kontinuerliga uppföljningar av 

förändringar av intern karaktär, är uppbyggd. För att effektivisera förändringsarbete bör forskning 

enligt Andersen et al (2006) ske kring intern kommunikation. Lindley (2000) anser att det är viktigt att 

ha en kontinuitet i arbetet eftersom en kontinuerlig uppföljning som är rätt genomförd kan ha 

positiva effekter på förändringsarbetet. I och med vikten av att följa upp projekt, kommunicera 

internt och ha kontinuitet i arbetet samt bristen på tidigare forskning kring dessa delar i 

förändringsarbete anser vi att det finns ett behov av att en studie inom detta område genomförs. Vi 

anser att en struktur, i form av en kontinuerlig uppföljning som kommuniceras ut internt, kan bidra 

med bättre planering, en tydligare projektöverblick samt ge organisationen ett effektivt verktyg för 

ett kontinuerligt lärande vilket i sin tur bör leda till effektivare förändringsarbeten. 

Syftet med studien är att utveckla en metod för hur en organisation kan gå tillväga med kontinuerlig 

uppföljning av förändringsarbeten.  

För att uppnå syftet kommer denna studie att utföras utifrån följande forskningsfrågor: 

1. Vilka metoder för uppföljning och kommunikation av förändringsarbeten används av Volvo 

Aero? 

2. Vilka möjligheter och problem finns med Volvo Aeros metoder för uppföljning och 

kommunikation av förändringsarbeten?  

1.5 Avgränsningar 
På grund av den begränsade tidsramen för denna studie kommer vi att göra vissa avgränsningar i 

arbetet.  Med förändringsarbete kommer vi endast att syfta till icke operativa förändringar, det vill 

säga endast utveckling av verksamheten och arbetssätt. Det finns tre olika projektkategorier på Volvo 

Aero: produktprojekt, affärsprojekt och förbättringsprojekt. Produktprojekten handlar om att skapa 

en ny produkt eller modifiera en befintlig. Affärsprojekt innebär att upprätta en ny affär eller att 

förändra en redan existerande affär med en ny eller befintlig kund. Optimeringen av arbetsprocesser 

sker i förbättringsprojekt då syftet är att skapa affärer och produkter i högsta klass. Vi kommer att 

avgränsa oss till förbättringsprojekt eftersom vi endast skall beröra icke operativa 

förändringsarbeten. 

Då Volvo Aero i Trollhättan arbetar både i funktions- och processled, och många organisationer enligt 

Kennerfalk och Klefsjö (1995) arbetar på det sättet, har vi valt att anpassa den delen av studien som 

behandlar kommunikation utifrån detta. Detta innebär att vår metod skall kunna hantera hur den 

kontinuerliga uppföljningen bör redovisas samt kommuniceras ut internt i organisationen både i 

funktions- och processled. 
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Eftersom de flesta av Volvo Aeros förändringsprojekt genomförs i processled kommer vi att utesluta 

de få av Volvo Aeros förändringsprojekt som utförs i funktionsled. Detta då vi ändå berör 

funktionsled i och med att verksamhetsutvecklingen, hädanefter benämnt VU, sker i funktionsled. Vi 

anser att detta kommer att ge oss en tillräckligt rättvis bild av hur förändringsarbete genomförs och 

kommuniceras både i funktions- och processled.  

1.6 Disposition 
Dispositionen av arbetet kommer att genomföras enligt Figur 1 nedan. 

 

Figur 1: Disposition över arbetet 

Som första steg i denna studie kommer en inledning att beskriva komplexiteten kring 

förändringsarbete samt vilka brister som finns i tidigare forskning inom dessa områden. Utifrån detta 

kommer vi att utveckla en teoretisk referensram som skall behandla tidigare forskning kring 

uppföljning och kommunikation av förändringsarbete. Dessa två kapitel skall sedan utvecklas till den 

metod som skall användas. Empirikapitlet kommer att bestå av den information som framkommer 

vid observationer och intervjuer. När detta är genomfört kommer en analys av teoretiska och 

empiriska studier att genomföras och detta skall slutligen leda till besvarandet av de två 

forskningsfrågorna och därmed syftet. I det slutliga kapitlet kommer en diskussion kring arbetet att 

föras samt en rekommendation att ges till fallföretaget. 
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2 Teoretisk referensram 
Detta kapitel är uppbyggt utifrån Figur 2 nedan. För att få en bred och inledande bakgrund, om varför 

förändringar behövs och hur komplexiteten i organisationer och förändringsarbete yttrar sig, inleds 

kapitlet med en övergripande text om dessa områden. Sedan presenteras olika metoder för 

uppföljning som kan ses i vänstra delen i Figur 2. Metoderna är beskrivna utifrån vilken övergripande 

omfattning de har gällande förändringsarbete. Avsnittet avslutas med möten och feedback eftersom 

dessa två även kan ses som ett sätt att kommunicera och redovisa förändringsarbete, vilket beskrivs i 

nästföljande avsnitt. Det avsnittet är uppbyggt utifrån den högra delen i Figur 2. För att knyta 

samman detta kapitel avslutas det med en sammanfattande reflektion. 

Några delar i den teoretiska referensramen kan betraktas både som ett sätt att följa upp, 

kommunicera (exempelvis möten och feedback) varför överlappningar kan förekomma i vissa avsnitt. 

Figur 2: Teoretiska referensramens upplägg 

2.1 Komplexitet i organisationer 
En grundläggande utmaning för ledare är enligt Miller (2004) att förändra organisationer med så lite 

störningar i den dagliga verksamheten som möjligt. Denne menar att förändringar hela tiden blir mer 

frekventa, radikala och komplexa, detta beror enligt Burnes (2005) på att omvärlden hela tiden 

förändras. Att ha smarta strategier räcker inte enligt författaren, utan det är viktigt att organisationer 

utvecklar den interna kapaciteten så att implementeringen av förändringar går snabbare och är 

effektivare än hos konkurrenter. Miller (2004) anser att varje förändring måste leda till tänkta 

fördelar och bidra till utvecklandet av organisationers förändringskapacitet. I de flesta organisationer 

finns det enligt Anderson et al (2006) både bra och onödig komplexitet i alla funktioner från till 

exempel försäljning, produktutveckling, finans, HR och till IT. Bra komplexitet är nödvändig och 

värdeskapande för företaget och kunden men blir dock onödig och värdeminskande när 

organisationer misslyckas med att se nyttan mellan till exempel kundanpassning och komplexitet. 

Anderson et al (2006) konstaterar att många organisationer därför försöker effektivisera sin 

organisation för att minska komplexiteten i sin verksamhet. Komplexitet i sig inte är något problem 
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enligt författarna utan det är oförmågan hos organisationer att hantera och kontrollera den. Då 

kommunikation mellan funktioner och processer är begränsad anser författarna att det är svårt att 

peka ut exakta områden som är komplexa i organisationen. Anderson et al (2006) tar upp ett 

exempel om en organisation där de försökte finna dessa områden genom att samla nyckelpersoner 

för en diskussion om problem och koordinerad planering av effektivisering. Dessa personer var 

ansvariga för de delar i organisationen som påverkades av de förändringar som uppstod som följd av 

effektiviseringen. Diskussionen bidrog till en helhetssyn över organisationens aktiviteter och en 

bättre position för att kunna upptäcka och hantera onödig komplexitet.  

2.2 Förändringsarbete och projektledning 
När det gäller förändringsprojekt yttrar sig komplexitet som den egenskap i projekt som innebär att 

det är svårt att förstå, förutse och kontrollera dess beteende enligt Vidal och Marle (2008). Även om 

relativt fullständig information finns om förändringsprojekt finns det faktorer som påverkar 

komplexiteten, dessa faktorer kan till exempel vara projektstorlek, projektvariation samt 

projektsammanhang. Anderson et al (2006) menar att det även finns en utmaning i att bygga en 

organisation som kontinuerligt mäter komplexitet och använder ständiga förbättringar för att minska 

den. Projektledning är ett effektivt verktyg för att hantera komplexa och obekanta aktiviteter enligt 

Munns och Bjeirmi (1996), varför det även är en viktig del i förändringsarbete. Dessa definierar 

projektledning som processen för att kontrollera att projektmål uppnås. Genom att använda 

existerande strukturer och resurser i organisationen syftar projektledningens verktyg och rutiner 

enligt författarna till att hantera projekt utan att störa den dagliga verksamheten. Munns och Bjeirmi 

(1996) menar att det är viktigt med stöd från exempelvis ledare och chefer för att ett 

förändringsarbete skall bli framgångsrikt. Om stöd saknas, i form av exempelvis resurser och 

administration, anser författarna att en effektiv projektledning blir svårare att uppnå. Enligt 

Söderlund (2005) utvecklas projektledning kontinuerligt och anses av många organisationer som en 

av de viktigaste konkurrensfördelarna. Författaren konstaterar i sin studie att projektledning kan 

delas in i två huvudperspektiv i form av kunskapsperspektiv och tidsperspektiv. Kunskapsperspektivet 

innebär att projektledaren har i uppgift att integrera olika specialistkunskaper som finns i 

förändringsprojektet, hålla reda på och vara ansvarig för systemet som helhet samt att reglera och 

synkronisera aktiviteterna i förändringsprojektet. Tidsperspektivet innebär att projektledaren har i 

uppgift att se till att projektet håller de deadlines som finns, sätta krav på deltagarna och driva dessa 

för att hålla tidplanen samt att stimulera känslan av framgång och upptäcka taktavvikande aktiviteter 

i projektet och bland projektdeltagare. Det är enligt Munns och Bjeirmi (1996) viktigt att komma ihåg 

att projektledning i sig inte innebär att ett förändringsarbete uppnår tänkta mål men med en bra 

projektledningsteknik ökar chanserna för detta. De menar även att vissa förändringsarbeten kan 

uppnå tänkta mål utan att ha haft en bra projektledningsteknik. 

2.2.1 Varför uppföljning är viktigt vid förändringsarbete 
Liu och Walker (1998) menar att projekt ofta är temporära och kan ha skiftande målsättningar 

beroende på vilken fas de befinner sig i. De anser att det resulterar i komplexitet som gör att det är 

svårt att följa upp projektorganisationens prestationer och resultat. Grunden för att utvärdera 

resultat av förändringsprojekt utgörs enligt Liu och Walker (1998) av gapet mellan målnivån och 

prestationsnivån. Författarna anser att en svårighet med uppföljningar är att målnivåerna ser olika ut 

beroende på vem som har skapat dem. De anser därför att detta bör tas hänsyn till av ansvarig 

utvärderare då de som har satt målnivån har gjort detta utifrån egna uppfattningar och eget intresse. 
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Enligt Liu och Walker (1998) är det viktigt att projektmål är satta av personer som har en helhetsbild 

över de delar i organisationen som är intressenter av förändringsprojektet. En komplexitet med detta 

är enligt Williams (1999) organisationens antal hierarkiska nivåer, enheter, områden, specialiseringar 

samt graden av oberoende mellan dessa. Liu och Walker (1998) menar att det är projektets mål och 

beteendemönstret hos medlemmarna i projektteamet, som genom deras prestationer skapar en 

produkt, som leder till projektets resultat som skall mätas vid en uppföljning. En stor del av 

komplexiteten ligger enligt Liu och Walker (1998) i att bestämma, formalisera och kommunicera ut 

projektmål eftersom de rätta uppföljningsmetoderna skall vägledas av dessa. Författarna beskriver 

även vikten av att vid en uppföljning komma ihåg att olika medarbetare presterar olika mycket, 

beroende på var de har lagt sin egen målnivå, varför uppföljningen kan påverkas av vem som har 

genomfört förändringsarbetet.  

Tonnquist (2006, s 191) anser att kontinuerlig uppföljning av projektresultat behövs för att 

säkerställa att förändringar, som projektet innebär, håller sig på rätt kurs. Om det inte är på rätt kurs 

bör en förändring och granskning bakåt i tiden göras. Detta behövs enligt författaren för att se vad 

som är gjort hittills och för att få en överblick över vad som återstår att göra. För att veta hur ett 

projekt ligger till menar Tonnquist (2006, s 191) att en projektledare behöver kunna kontrollera vad 

som har presterats i projektet samt hur mycket av resurserna som har förbrukats jämfört med vad 

som var planerat. Att använda en effektiv uppföljningsmetod, vid exempelvis förändringsarbete, 

hjälper enligt Miller (2004) ledaren att ge kontinuerlig feedback för att öka pålitligheten, bibehålla 

energin, öka självförtroendet och stimulera lärandet hos medarbetarna. Författaren menar att 

kommunicera och bibehålla ett gemensamt syfte skapar entusiasm, energi och sammanhållning. För 

att få både medarbetare och avdelningar att arbeta och samverka mot gemensamma mål är det 

enligt Bruzelius och Skärvad (2004, s 384) viktigt att mäta rätt saker på rätt sätt på alla nivåer i 

organisationen. Det är enligt Giovannini (2004) viktigt att integrera uppföljningar och mätningar i 

varje förändringsfas i ett projekt. Viktigast är att ha relevanta och rimliga mått på resultat som börjar 

i en nödvändig förändring av beteende. Författaren anser att detta är det mest effektiva sättet att 

säkra implementeringen av en förändring och att projektmålen överensstämmer med hela företagets 

strategi. 

2.3 Olika metoder för uppföljning 
Förändringar måste enligt Liu och Walker (1998) mätas och följas upp utifrån de förväntade 

prestationerna. De anser att det behövs kriterier för att jämföra målnivån med prestationsnivån, 

detta för att visa på i vilken grad mål har uppnåtts. Författarna anser att denna uppföljning kommer 

att leda till slutsatser om förändringen, som skulle uppnås med projektet, har varit framgångsrik eller 

inte och om den har varit tillfredsställande eller inte. Johnson et al (2001) anser att det bör finnas ett 

system för en ledare att kontrollera, analysera och utvärdera förändringar i organisationer. Det skall 

enligt författaren även vara möjligt att basera information angående förändringsarbete utifrån detta. 

Nedan beskrivs olika metoder genom vilka förändringsarbete kan följas upp. De metoder som vi har 

funnit mest framstående inom det teoretiska området kring förändringsarbete är kontroll- och 

mätsystem, projekthanteringssystem, balanserat styrkort och KPI’er, möten och feedback samt hur 

dessa kan hanteras och förbättras. Dessa redovisas i en ordning utifrån vilken övergripande 

omfattning de innebär för uppföljningen av förändringsarbete. 
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2.3.1 Kontroll- och mätsystem 
Två sätt att följa upp förändringsarbete är genom kontroll- eller mätsystem. Rozenes et al (2006) 

anser att kontrollsystem är till för att minimera glappet mellan planering av projekt och utförandet av 

projekt för att uppnå projektmål som till exempel kostnad, tid och innehåll. Neely et al (1997) har 

funnit att ett mätsystem består av tre delar. Den första delen är individuella mätningar som visar på 

inre och yttre effektivitet i aktiviteterna. Den andra är ett antal mätningar som kombineras för att 

värdera organisationen som en helhet. Den sista delen är en stödjande infrastruktur som möjliggör 

att data blir insamlad, granskad, sorterad, analyserad, tolkad och sammanställd. Neely et al (1997) 

föreslår att mätsystem för att följa upp förändringsarbeten exempelvis bör härleda från strategi, vara 

konsekvent, ha ett tydligt syfte samt rapporteras i ett enkelt och logiskt format (ytterligare punkter 

kan ses i Bilaga A). Ett väldesignat mätsystem i organisationer bör enligt Kennerly och Neely (2003) 

innehålla fyra viktiga saker i form av: process, personal, system och kultur. Med processer menar 

författarna att mätsystem bör vara en process som innebär granskning, förändring och utveckling av 

mätningar. Det skall finnas personal med rätt kompetens för att kunna använda, reflektera över, 

förändra och utveckla mätsystemet. Systemet skall vara flexibelt, klara av insamlingen, analysen och 

rapporteringen av aktuell data. Slutligen måste mätsystemet stämma överens med den kultur som 

finns i organisationen. Bauer et al (2004) har studerat faktorer som kännetecknar en organisation 

som har ett bra mätsystem för prestationer. De studerade organisationerna har enligt författarna en 

tydlig bild mellan strategi, kritiska framgångsfaktorer och mått på alla nivåer. De har även ett tydligt 

sätt att rapportera och visa information om beslut som passar både intressenter och typen av mått. 

Bauer et al (2004) anser också att organisationer skall ha utvecklat ett sätt att presentera resultat 

som reflekterar måttens samband och hierarkier samt en uppföljningsprocess för att mäta 

effektiviteten i deras mätsystem för prestationer. Enligt författarna är det viktigt att organisationer 

har ett integrerat mätsystem för prestationer i det dagliga arbetet och i organisationskulturen. Ett 

mätsystem för uppföljning av projekt bör enligt Njaa (2008) inkludera intervjuer med 

projektintressenter och en överblick över den dokumentation som finns. Granskning av 

dokumentation skall enligt författaren ta upp om projektet är i tid, om det håller budgeten, om de 

givna målen kommer att nås samt hjälpa till att hantera risker på ett effektivt vis. Författaren menar 

att genom en proaktiv inriktning kan organisationer ta beslut utifrån underlag för att förhindra att 

större problem uppkommer. 

Neely (1999) anser att även om det sedan länge är känt att mätningar av projektresultat har en viktig 

roll när det gäller inre och yttre effektivitet i ledandet av organisationer är det ändå ett kritiskt ämne. 

Författaren menar att ledningen lägger mycket tid på att fundera över vad och hur organisationer 

skall mäta sina förändringsprestationer. Enligt Kennerley och Neely (2002) är det få organisationer 

som har en systematisk process för att hantera mätsystem trots att många organisationer 

konstaterat att detta behövs. Författarna menar att de flesta organisationer använder sig av 

finansiella mätmetoder men att detta inte är tillräckligt att ha som enda bedömning av 

förändringsarbetens framgång. Endimensionella system som bara kontrollerar tid och kostnad är 

otillräckliga enligt Rozenes et al (2006) som menar att det behövs flerdimensionella system som även 

kan mäta ett förändringsprojekts syfte och mål. Ett system som kopplar ihop dessa parametrar kan 

sedan indikera projektets, och därmed förändringens, status under projektcykeln. Orsaken till att 

många projekt kontrolleras med endimensionella kontrollsystem är enligt författaren att de är enkla 

att implementera. Rozenes et al (2006) tror att området kommer att utvecklas snabbare i framtiden 
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om projektledare förstår att händelser som påverkar förändringen kan förutses med dessa 

kontrollsystem. Organisationer har därför enligt Kennerley och Neely (2002) börjat utveckla 

mätsystem som inte bara tar hänsyn till finansiella mått utan även direkt relaterar till organisationens 

mål för att reflektera över företagets externa konkurrens från omgivningen, kundkrav och interna 

mål. Neely (1999) anser att mätningar och mätsystem måste reflektera över sammanhanget som de 

tillämpas i. Vid förändringsarbeten är mätningar av kostnader och generering av kapital nödvändigt 

men inte tillräckligt för att göra bra bedömningar av resultatet enligt Bradley (2002). Författaren 

menar att kontrollerad subjektivitet är den bästa metoden för att bedöma mjuka mål- och 

förändringsfaktorer. Detta innebär bland annat attityd- och prestationsundersökningar av användare, 

kunder och projektsponsorer. Nogeste och Walker (2005) anser att mjuka faktorer som bör bedömas 

i en organisations förändringsarbete är lärande, ledarskap, nätverk, partnerskap, kommunikation 

samt organisationens kultur och värderingar. Även Johnson et al (2001) menar att det är viktigt att 

mäta mjuka faktorer. Dessa anser därför att förändringsarbeten behöver ett doubleloop-lärande som 

syftar till förståelsen för varför och hur en organisation skall förändras i motsats till ett singleloop-

lärande där förändringar accepteras utan att underliggande antaganden och kärnvärden ifrågasätts. 

Enligt Johnson et al (2001) är det viktigt med ett doubleloop-lärande för att kunna hantera 

förändringar i organisationen och dess omgivning.  

2.3.2 Projekthanteringssystem 
En annan metod för uppföljning av förändringsarbete är projekthanteringssystem som är ett sätt att 

strukturera arbetssättet för en förändring vilket även gör det lättare att följa upp förändringen 

eftersom den tänkta arbetsgången blir tydligare att följa. Stora organisationer har enligt Eve (2007) 

investerat betydande summor i att utveckla projekthanteringssystem som de ännu inte helt har 

kunnat dra nytta av. Detta på grund av att organisationen ännu inte har anpassat sig till att stödja 

projekthanteringen. Författaren anser att de organisationer som har lyckats med att få positiva 

effekter av projekthanteringssystemet är de som har ett kombinerat fokus på att utveckla sin 

kunskap och kompetens (hur de bäst skall implementera dessa tillvägagångssätt) samt har 

organisationens stöd gällande systemet. Allra bäst effekter av systemet menar Eve (2007) fås av de 

organisationer som har fått medarbetarna att se effekterna av detta fokus. Författaren anser vidare 

att det finns ytterligare några nyckelfaktorer som påverkar projekthanteringssystemets framgång. 

Det är enligt Eve (2007) viktigt att personalens kompetens för systemet är definierat, mätt, förstått 

och utvecklat i en struktur med formella erkännanden, status och belöningar. Organisationer 

behöver enligt författaren ibland ha mentorskap, coachning och ingripande för att 

projekthanteringssystemet skall fungera effektivare. Eve (2007) kommer även fram till att det är 

viktigt med lärande eftersom det behöver finnas kompetens som är anpassad utifrån organisationens 

krav, både professionellt och akademiskt. Detta för att både individer och organisationen skall 

prestera bättre vilket även kan leda till effektivare förändringsarbete. 

2.3.3 Uppföljning vid nyckelhändelser och kontrollpunkter 
För att genomföra en effektiv uppföljning av förändringar anser Njaa (2008) att ett antal 

nyckelhändelser i projektcykeln skall väljas ut där uppföljningen sedan skall ske. Dessa 

nyckelhändelser anser Njaa (2008) skall finnas vid uppstarten av projektet, under 

planeringsprocessen, precis innan driftstarten av projektet och sedan vid efterföljande 

implementering.  
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De frågor som enligt Njaa (2008) bör ställas i utvärderingen kan ses nedan: 

vid uppstarten: 

• Finns det underlag för projektet? 

• Finns det ett syfte och en definierad budget? 

• Finns det en plan för att hantera risker, problem och kommunikation? 

vid planeringsprocessen: 

• Finns det en detaljerad plan som är granskad? 

• Är roller och ansvar tydligt definierade? 

• Är förändringsprocessen nödvändig? 

innan driftstarten: 

• Levererar projektet det som det var tänkt att göra? 

• Är personalen som kommer påverkas av förändringen lämpligt utbildade? 

• Är strukturen på plats och redo att stödja den dagliga verksamheten? 

• Har datum satts för projektets alla milstolpar? 

• Har ledningen godkänt att projektet startas?  

vid implementeringen: 

• Vad gick bra i det här projektet och bör tas med till nästa projekt? 

• Vilka förbättringar är rekommenderade för framtida projekt? 

• Vilka problem påträffades och hur löstes dem? 

Njaa (2008) påpekar dock att dessa frågor inte bör ställas till de personer som varit direkt involverade 

i förändringsprojektet. De skall enligt Njaa (2008) hellre ställas till en intern granskare, riskansvarig 

och/eller oberoende tredje part. Författaren menar att dessa personer ger ett nytänkande och 

objektivt perspektiv. Ett skäligt antal representanter från förändringsprojektets intressentgrupp bör 

vara representerade bland de tillfrågade menar Njaa (2008). Författaren anser att bland de 

tillfrågade kan exempelvis projektledare, sponsorer, implementerare, försäljare, slutanvändare, 

affärsansvariga, IT-ansvariga, testare, instruktörer, affärsanalytiker och systemanalytiker vara 

representerade. Beroende på den tid som finns tillgänglig och antalet intressenter kan uppföljningen 

enligt Njaa (2008) bestå av intervjuer, frågeformulär eller en blandning av båda. Författaren påpekar 

att frågeformuläret antingen kan användas som en guide vid intervjuer eller till en 

enkätundersökning. Njaa (2008) menar att det är av stor vikt att de tillfrågades svar hålls 

konfidentiella så att svaren inte kan kopplas till en specifik person.  

Gustafson et al (2003) har använt sig av en modell som kan vara till hjälp vid utvärderingen av en 

pågående förändringsprocess samt implementeringen av denna. Genom att poängsätta förändringen 

vid särskilda kontrollpunkter och få med projektmedlemmarna i en diskussion om resultatet menar 

Gustafson et al (2003) att chanserna för förändringens framgång kan stärkas. Med modellen kan 

även förändringens riktning kontrolleras kvantitativt. Författarna anser att om detta hjälpmedel 

används och fullföljs flera gånger under ett stort förändringsprojekt kan projektinsatserna hållas på 

rätt spår och effekten av korrektioner mellan utvärderingar kan mätas. Användandet av hjälpmedlet 

kan enligt Gustafson et al (2003) avhjälpa personifierade handlingar och legitimera 

förändringsagentens efterfrågan att stärka kritiska faktorer i förändringsprojektet. Modellen som 
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författarna beskriver kan även hjälpa organisationer att lära sig av gamla insatser, många 

organisationer upplever upprepade misslyckanden av förändringssatser på grund av att de inte har 

kunnat lära sig av sina tidigare erfarenheter. En organisations förmåga att förändras kan förbättras 

genom att använda denna modell upprepade gånger i ett förändringsarbete och med detta få större 

förtroende hos berörda personer för framtida förändringsprocesser. Anledningen till att författarna 

rekommenderar organisationer att använda sig av modellen är att den kan vara till hjälp vid beslut 

om förändringen är värd de insatser som krävs. Detta eftersom misslyckade förändringar kan vara 

kostsamma och kan orsaka minskat förtroende till organisationens möjlighet att förändras med 

framgång. 

2.3.4 Balanserade styrkort 
För att öka möjligheten att förändras med framgång kan organisationer enligt Bruzelius och Skärvad 

(2004, s 406f) använda sig av balanserade styrkort för att följa upp förändringsarbete. Författarna 

menar att det balanserade styrkortet skall balansera organisationens vision, affärsidé, mål och 

strategi med förändringsarbetets gång och målsättning. Finansiella mätningar av förändringsarbete 

är enligt Sanger (1998) användbara men de mäter oftast det enkla och det förflutna. Dessa mätningar 

talar ofta om vad som har hänt men inte varför det hände. Enligt författaren är det viktigt att ett 

mätsystem är effektivt och kan förutse framtida beteende och prestationer men även att det har 

reflektioner om det förflutna. Sanger (1998) anser att det balanserade styrkortet är en metod för att 

mäta prestationer och utveckla strategier, genom att analysera aktiviteter. Enligt Bradley (2002) bör 

det balanserade styrkortet vara ett sammanhängande utvärderings- och feedbacksystem som skall 

vara integrerat i till exempel förändringsarbete. Lärandet av pilotprojekt, tidigare granskningar och 

kommunikation av feedback skall tas hänsyn till vid budgeteringen av en förändrings tid och kostnad. 

Författaren anser att detta skapar ett kontinuerligt lärande som behövs för att övertyga 

organisationen om att en förändring kommer att leda till affärsframgångar. Sanger (1998) förklarar 

att en organisations framgång, i form av till exempel förändringsarbete, kan uppnås och mätas 

genom det balanserade styrkortets fyra perspektiv. Dessa är finansiellt perspektiv, kundperspektiv, 

internt perspektiv samt innovations- och inlärningsperspektiv. De perspektiven innebär att 

organisationen skall fråga sig hur de ser på ägare, hur kunder uppfattar dem, vilka interna processer 

som är överlägsna och hur organisationen skall lära och förbättras. Detta gör även att organisationer 

enklare kan se vilka nödvändiga förändringsarbeten som behöver genomföras.  Ett femte perspektiv, 

som Bruzelius och Skärvad (2004, s 410) menar att flera svenska organisationer använder, är 

humanperspektivet som innefattar medarbetare och kompetens. Prestationsmått som kommer från 

de fyra perspektiven kan enligt Bradley (2002) vara kundnöjdhet, finansiell stabilitet, organisatorisk 

utveckling, kvantitet och kvalitet i innovationer, processhastighet, utnyttjandegrad, miljöpåverkan 

samt kostnadseffektivitet. Enligt Bradley (2002) krävs det att måtten skall anpassas till intressenter 

och analysenheter som är relevanta i sammanhanget, vare sig det är på kund-, ägar-, bolags-, 

avdelnings-, grupp- eller individnivå.  

2.3.5 KPI’er 
Enligt Sanger (1998) skall det balanserade styrkortets mått bestämmas utifrån den strategi som 

kommer från organisationens vision och affärsidé och ofta refereras de till som key performance 

indicators (KPI). Författaren anser att KPI’er skall användas för att bestämma utvecklingen mot de 

strategiska målen och för att nå framgång med förändringsarbete är det viktigt med måttens 

riktighet samt kvalitet. Denne nämner även att välja dessa mått kan vara lika svårt som att uppnå 
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mål. Vid identifierande av KPI’er anser Sanger (1998) att en organisation skall implementera en 

återkommande procedur i att mäta KPI’er och att analysera resultat av prestationer. Mätningar av 

prestationer skall enligt författaren innehålla data av två typer, intern och extern. Intern data bör 

vara enkel att få fram genom ett fungerande affärssystem medan den externa kan vara svårare att få 

tag på då den bland annat kräver omfattande branschanalyser. För att skapa en modell av mätningar 

anser Sanger (1998) att data över prestationer först måste samlas in och sedan skall måtten 

bestämmas. Denna modell skall sätta prestationsmål, normalisera poäng till överenskomna skalor, 

bestämma vikt och betydelse av KPI’er, identifiera inom vilka tidsperioder data skall summeras och 

presenteras samt skapa en process för kommentarer från användare av styrkorten. Vikten av att 

normalisera poäng till skalor är stor enligt Sanger (1998), då det gör att resultaten av 

förändringsprojekt blir mer överskådliga för dem utan detaljerad kunskap om situationen. 

Författaren poängterar att det balanserade styrkortet kräver att organisationer kan tolka resultaten 

och identifiera vad som är bra och dåligt, vad som behöver ändras samt kunna presentera detta så 

att alla medarbetare förstår. 

Då organisationer måste driva verksamheten i en dynamisk miljö med stark konkurrens, minskade 

budgetar och stor prispress betyder det enligt Shahin och Mahbod (2007) att de också använder sig 

av många KPI’er inom olika förändringsområden. De anser därför att prioriterandet av KPI’er är ett 

problem vid beslutsfattande angående målsättningar i exempelvis förändringsarbete. Författarna 

menar att det är viktigt att tydliggöra skillnaden mellan mål och KPI’er, då de endast står för 

mätningen av utvecklingen mot och uppnåendet av mål. Målet med deras arbete är att presentera 

en metod för prioritering av KPI’er baserat på SMART och AHP. SMART står för specifikt, mätbart, 

avgränsat, realiserbart och tidsatt. Analytical hierarchy process (AHP) beskrivs av Shahin och Mahbod 

(2007) som en teknik för beslutsfattande som gör det möjligt för projektledare att mäta följder och 

stabilitet i sina beslut. Författarna nämner att AHP har visat sig vara användbar i prioritering av 

alternativa variabler inom strategiska beslut. Shahin och Mahbod (2007) beskriver även AHP som en 

systematisk procedur för att dela upp komplexa problem i organisationer, innehållande tre steg. 

Stegen skall leda till att mål och det som påverkar målen skall specificeras, sedan skall betydelsen av 

dessa jämföras parvis för att sedan nå en viktningsfaktor som skall mäta kriteriernas totala påverkan 

på förändringsarbete. Det skall resultera i vilka KPI’er som är mer relevanta för förändringens mål än 

andra. Målet med proceduren är att prioritera dessa med hänsyn till SMART-kriterierna, 

jämförelserna bör göras med organisationens karaktär och mål med en speciell situation i åtanke. 

Shahin och Mahbod (2007) poängterar att metoden för att prioritera KPI’er med SMART och AHP lika 

gärna kan användas vid val av nya KPI’er, förutsatt att syftet med dessa KPI’er är att förbättra och 

inte bara enkelt utvärdera. Enligt författarna kan det i stora organisationer vara svårt att motivera 

kostnaden för att analysera och förbättra alla KPI’er då det finns många av dem. Dock anser de att 

det kan vara nödvändigt att välja de viktigaste och mest relevanta med tanke på kostnadseffektivitet 

i förändringsarbetet. 

2.3.6 Möten 
Uppföljningar av förändringsarbete kan ske genom exempelvis möten där förändringsgruppen samlas 

för att se över och utvärdera den aktuella statusen. Det är dock enligt Francisco (2007) väl känt att 

för många möten hålls. Denna konstaterar att det på arbetsplatser ofta hörs klagomål när det är dags 

för möten. Detta menar författaren till viss del beror på att många möten hålls helt utifrån standard 

och blir uppmärksammade som onödiga mötesstunder istället för en process som det borde vara. De 
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möten som människor anser vara onödiga går de i många fall ändå på enligt Francisco (2007) men 

med en klagande ton över att det exempelvis inte ger något, att det tar en massa tid och/eller att 

resultatet av mötet inte är tillfredsställande. Kanter (2004) konstaterar i sin studie att för att minska 

konsekvenserna av de motstånd som finns för förändringsarbete från olika håll är det bra att ha 

regelbundna uppföljningsmöten där projektledaren är väl förberedd så att hon eller han kan bemöta 

skepticism och anmärkningar med klara fakta, övertygelse och påminna om de fördelar som kan 

uppkomma för de ansvariga om de bemöter förändringsarbetets mål. I många fall menar författaren 

att klara fakta räcker långt när det kommer till att övertyga projektdeltagarna om att det är rätt 

beslut som har fattats i olika situationer. Francisco (2007) anser att det är viktigt att ha en agenda 

som följs under mötet. Denne menar att detta gör att uppföljningsmöten vid förändringsarbete blir 

mer meningsfulla och konstaterar att ett meningsfullt möte innehåller klara syften och mål, 

involverar rätt personer vid rätt tidpunkter samt att tidigare erfarenhet används för att bidra till ett 

positivare möte. 

Fransisco (2007) konstaterar att ett framgångsrikt uppföljningsmöte inte uppkommer av sig självt 

utan att det ligger mycket arbete bakom det. Enligt denna finns det en trestegsväg som är bra att 

utgå från för att uppnå ett så framgångsrikt möte som möjligt. Första steget i denna process är 

förberedelse, där första frågan som projektledaren bör ställa sig är om ett möte verkligen behövs. Ett 

möte behövs enligt författaren när information behöver presenteras bättre, när input från de övriga i 

projektteamet behövs, för att få klarhet i en viss fråga, för att motivera och stimulera projektteamet 

eller för att lösa problem som har uppstått med förändringsarbetet. När det är bestämt att ett möte 

behövs är det enligt Fransisco (2007) viktigt att rätt personer bjuds in av rätt anledningar, 

planeringen av den logistiska delen är ordentlig så att mötet flyter på bra, sätta ut lämplig tid och 

lämpliga resurser för mötet samt att de inbjudna i god tid förbereds på att mötet skall hållas. Nästa 

steg är att projektledaren skall se till att mötet leds på ett uppmärksamt sätt genom att se till att 

samtliga på mötet förstår varandra, se till att hålla en balans mellan kreativitet och kritiskt tänkande 

för att på ett produktivt sätt hålla igång diskussioner och beslutsfattanden, dokumentera vad som 

sägs på mötet och slutligen värdera mötets effektivitet. Det tredje och sista steget i processen är 

uppföljningen där Francisco (2007) menar att även om ett möte är slut kan det vara så att 

förändringsarbetet bara har börjat. Det är enligt författaren inte vad som framkommer under 

uppföljningsmöten som är det viktigaste utan hur dessa möten påverkar det efterkommande 

förändringsarbetet. 

För att genomföra en kontinuerlig uppföljning av förändringsarbete kan enligt Walton (2006) 

statusmöten hållas. Denna menar att problem som har uppstått då kan tas upp och redas ut i ett så 

tidigt skede som möjligt innan de har vållat allt för stor skada för förändringsarbetet. Författaren 

anser också att dessa möten innebär att projektgruppen får en möjlighet att bli uppdaterade om hur 

förändringsarbetet fortlöper, kommande händelser och vilka problem de har att tackla den närmsta 

tiden. När det gäller förändringsarbete som mäts genom mål och milstolpar anser Taskinen och 

Smeds (1999) att reaktionerna måste vara snabba vilket innebär att operationella mått som kvalitet, 

ledtid, leveranser i tid, servicenivå och liknande kontinuerligt bör följas upp på veckovisa möten. 

Enligt Walton (2006) bör varje projektgrupp ha ett mer omfattande möte en gång i månaden där det 

för varje möte finns målstolpar i förändringsarbetet som skall ha uppnåtts under den gångna 

månaden. Detta för att förändringsarbetet kontinuerligt skall kunna utvärderas månad för månad för 

att på ett effektivare sätt se om det är någonting som bör förändras för att nå en mer framgångsrik 
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förändring. Taskinen och Smeds (1999) poängterar att slutresultatet av förändringsinsatser inte alltid 

kan ses direkt utan att det ibland kan dröja upp till ett eller flera år.   

Workshop 

En metod för att identifiera behov av förbättringar eller justeringar är enligt Zink et al (2008) att 

samla information under implementeringsfasen av ett förändringsprojekt. Författarna anser att det 

kan vara ett sätt att få de anställda att engagera sig och föreslaget sätt är att hålla en workshop. 

Strukturen på en sådan workshop anser Zink et al (2008) kan vara att ta reda på hur projektets status 

ses från ledningens perspektiv, hur anställdas frågor och förslag har blivit behandlade, vad som 

fungerar bra utifrån anställdas perspektiv, vad är annorlunda mot vad det borde vara samt hur 

tillvägagångssättet skall justeras. Det författarna föreslår är att ytterligare två frågor skall tas upp 

regelbundet under implementeringsfasen. Dessa är: vilka förändringsprojekt pågår för tillfället och 

finns det mål som samverkar eller skapar konflikter mellan de olika förändringsprojekten? Efter 

implementeringen bör även frågor om förändringsprojektets framgång, motgångar, konsekvenser av 

icke uppnådda mål, hur processen fungerat, lärdomar och hur arbetet skall fortsätta ställas. För att 

markera övergången från en enstaka förändring till en kontinuerlig förändring anser Zink et al (2008) 

att denna process med frågor skall stödjas av ledningen. Med stöd av detta kan sedan förändringen 

summeras och jämföras med mål för att sedan kunna kommuniceras ut till andra delar av 

organisationen. En workshop är enligt Njaa (2008) även ett effektivt sätt att presentera resultat från 

projektutvärderingar och samtidigt ge respondenterna en chans att bekräfta eller klargöra vissa 

punkter som de har tagit upp. 

2.3.7 Feedback 
Feedback är ett sätt att följa upp de interna och mjuka delarna i förändringsarbeten. Det är enligt 

Smith (2003) viktigt att lyssna till medarbetarna, och deras behov av att uppmärksammas, för att 

uppnå effektivare förändringsprojekt. Ett sätt att göra detta på är enligt Liu och Walker (1998) att ge 

bättre feedback till medarbetarna om hur de uppnår förändringens mål. Feedback är enligt Balogun 

och Hailey (2004, s 209f) ett sätt att följa upp förändringsarbete. DeNisi och Kluger (2000) 

konstaterar att många antar att feedback är en viktig del i att motivera de anställda till att prestera så 

bra som möjligt. Detta är något som DeNisi och Kluger (2000) menar att inte alltid behöver gälla, i 

vissa fall kan ett svagt feedbacksystem leda till mer skada än nytta. Liu och Walker (1998) anser att 

individer värderar sin egen prestation utifrån det förväntade resultatet varför denna typ av 

utvärdering fungerar som feedback för efterföljande målsättningar och beteenden. DeNisi och Kluger 

(2000) menar att om den anställde har ett mål som den skall uppnå kommer denne att arbeta för att 

nå målet och sedan känna sig nöjd när detta är genomfört. Om målet däremot inte är på väg att nås 

kan den anställde komma att ge upp tidigare än den borde. Därmed skulle resultatet vara längre från 

målet än om den anställde skulle fortsätta att sträva i tron om att kunna nå målet. DeNisi och Kluger 

(2000) tar även upp att feedback kan distrahera den anställde. Feedback kan få den anställde att 

endast fokusera på det som behandlades vid feedbacktillfället och glömma bort andra viktiga 

aspekter som påverkar förändringsarbetet. Huruvida feedback är bra eller dåligt beror enligt 

författarna bland annat på om den anställde har hög eller låg självaktning. De menar att negativ 

feedback till en person med låg självaktning kan ha förödande effekt varför det är viktigt att ledaren 

försöker att minimera den effekten. 
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Liu och Walker (1998) anser att feedback agerar som en informationsprocess och omvandlar 

erfarenheter från tidigare förändringar för att tillåta framtagandet av nya nivåer att sträva emot. En 

process för feedback är enligt Kennerley och Neely (2003) till för att uppmuntra och underlätta 

feedback på alla nivåer inom organisationen. Huruvida individen är optimistisk över sina kommande 

prestationer eller finner kommande förändringsarbeten svåra beror enligt Liu och Walker (1998) på 

individens tidigare erfarenheter. 360-gradig feedback innebär enligt Newbold (2008) att den 

anställde får feedback på sina prestationer från flera kollegor runt omkring sig. Författaren menar att 

detta ger den anställde en insikt i hur hans eller hennes beteende påverkar arbetsplatsen och de 

förändringar denna är en del av. Newbold (2008) anser att en checklista bör användas för att säkra 

effekterna från detta feedbacksystem. Denna checklista bör enligt Newbold (2008) innehålla fem 

steg som kan ses i Bilaga B.  

2.4 Kommunikation 
Som vi tidigare har nämnt i inledningen krävs det enligt Nikolenko och Kleiner (1996) bra 

kommunikation och bra information i en organisation. Vikten av kommunikation tas även upp av 

Bruzelius och Skärvad (2004, s 59) som anser att det är grunden till att kunna åstadkomma 

samordnade aktiviteter. Att det är viktigt med samarbete och kommunikation anser även Rodrígues 

et al (2008). De senare menar att tidigare uppdagade resultat visar på att just samarbete och 

kommunikation, likväl som det inre klimatet i projektgruppen i form av exempelvis tillit och interna 

förpliktelser, är av stor vikt för att ett förändringsarbete skall anses vara framgångsrikt. Utan dessa 

faktorer menar författarna att det är stor risk att förändringsarbetet inte kommer att ge det önskade 

utfallet. Även Walton (2006) konstaterar att det viktigaste för att uppnå ett framgångsrikt 

förändringsarbete är att ärlig kommunikation sker och att den sker vid rätt tidpunkt inom samtliga 

faser i arbetet. För att nå ett framgångsrikt förändringsarbete krävs det enligt Klein (1996) att ledaren 

för förändringen använder sig av en bra kommunikationsstrategi. Denna anser att det finns vissa 

nyckelfaktorer som tillsammans bör utgöra en strategi för kommunikation av förändringar, dessa är 

att: 

• Meddelanden bör upprepas för att bevaras 

• Användandet av flera medier är bättre än användandet av en 

• Kommunikation som sker ansikte-mot-ansikte är att föredra  

• Linjehierarki är den mest effektiva kommunikationskanalen inom organisationen 

• Direkt övervakning är den förväntade och mest effektiva kommunikationskanalen 

• Informella ledare är effektiva förändringsagenter av attityder och åsikter 

• Personlig och relevant information lättare bibehålls än abstrakt, okänd eller generell 

information. 

Kommunikation är lika viktigt som planering och implementering av förändringar och en process för 

detta bör leda till en djupare förståelse för förändringsbehovet menar Klein (1996). Zink et al (2008) 

har utvecklat en metod för hur en förändringsarbetsprocess kan genomföras. I steget där ledaren 

skall kommunicera ut mål och tillvägagångssätt till medarbetare är det enligt författarna viktigt med 

en dialog. Dialogen skall bland annat innehålla information om vilka personer som berörs av 

förändringen, hur projektet är kopplat till andra system i produktionssystem samt vilka andra projekt 

som pågår i samma affärsenhet under tiden. Detta är för att få projektmedlemmarna medvetna om 

att förändringen med största sannolikhet påverkas och påverkar många andra aktiviteter i 



   

16 

 

organisationen. En annan förutsättning för projektförståelse är enligt Zink et al (2008) effektiv 

kommunikation mellan funktioner och hierarkiska nivåer i en organisation.  

När information skall kommuniceras är det alltid viktigt, därmed även i förändringsarbete, att 

avsändaren är medveten om att det meddelande som skall kommuniceras kan påverkas av olika 

faktorer, och därmed förändras, innan det når mottagaren. Enligt Jobber (2007, s 504) består en 

kommunikationsprocess av sex moment som kan ses i Figur 3 nedan. En informationskälla skapar 

först ett meddelande, sedan kodas meddelandet till signaler som sedan sänds, signalerna avkodas 

och ett meddelande återskapas för att slutligen hamna hos en mottagare. Något som kan påverka 

processen är enligt författaren brus, som är en störning i processen, vilket kan innebära att 

meddelandet uppfattas annorlunda av mottagaren än vad källan har tänkt. För att undvika att detta 

brus påverkar meddelandet alltför mycket menar författaren att det är viktigt med feedback till 

källan, som är det sjätte momentet, om hur meddelandet har uppfattats. 

 

 

      

      

      

   

 

 

Figur 3: Kommunikationsprocessen (Utvecklad utifrån “Principles and Practice of Marketing” av D. Jobber, 2007, 
Berkshire, McGraw-Hill Education, s 504) 

2.4.1 Dokumentation 
Kontinuerlig dokumentation av tidigare kunskap, experiment, data och resultat är enligt Becker och 

Ghedini (2005) ett värdefullt sätt att få en överblick över förändringsprojekts aktuella status. 

Författarna anser att dokumentation måste ses som en resurs som är gemensam för hela 

projektgruppen och därför måste den även stämma överens med företagets policy och standard. Eve 

(2007) menar att det vid förändringsarbete är viktigt med en strukturerad metod och dokumentation 

som skall vara enkel att använda genom alla nivåer i organisationen, stämma överens med företagets 

kultur och kvalitetssystem samt följa en industriell och professionell standard. Effektiv styrning av 

tillämpningar, planering och kommunikation är enligt Becker och Ghedini (2005) direkta fördelar med 

dokumentation. Dessa menar att noggrann planering och dokumentation av en förändringsprocess, 

tillsammans med den information som behövs för detta, hjälper till att undvika att 

förändringsgruppen arbetar med fel problem eller tar fel väg. Författarna menar att tidigare 

erfarenhet kan användas för att skapa bättre projektplaner vid senare tillämpningar, med till 

exempel mer rimliga tidsscheman och budgetar. Författarna konstaterar även att dokumentation 

hjälper till att sprida ut kunskap och erfarenheter till hela organisationen. Ytterligare fördelar som 

Becker och Ghedini (2005) har kommit fram till att dokumentation frambringar är att onödiga 

handlingar lättare undviks samt att kritiska punkter i förändringsarbeten identifieras.  

 
 Sändning Avkodning Mottagare   Kodning 

Informations- 

källa 

Feedback 

Brus Brus 
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Becker och Ghedini (2005) påpekar vikten av att dokument har ett standardinnehåll och 

standardformat för att lättare kunna användas. Dokumentation av uppföljning från enskilda 

mätsystem kan enligt Neely et al (1997) genomföras med hjälp av en mall som innehåller titel, syfte, 

vad det relaterar till, mål, tillvägagångssätt, frekvens, vem som mäter, datakälla, vilka som är 

inblandade i den operation som mäts, vad de gör samt en sista punkt där noteringar och 

kommentarer kan tas upp. För att underlätta dokumentation är det enligt Becker och Ghedini (2005) 

viktigt för förändringsgrupper att definiera en dokumentationsstrategi innan processen startar. Enligt 

författarna är det två dimensioner som definieras i en dokumentstrategi, dessa är graden av detaljer i 

vilken processen skall dokumenteras och tillfället som informationen och händelser är registrerade. 

Becker och Ghedini (2005) menar att det finns två extremfall gällande genomförandet av 

dokumentation. Det ena är att dokumentationen görs när aktiviteten planeras, verkställs och 

förekommer samt när beslut tas. Det andra är att den genomförs när processen är över eller när 

projektgruppen inte längre kan hålla reda på alla utförda experiment.  

Elektronisk dokumentation 

Framtida förändringsprojekt kommer endast att använda sig av elektronisk dokumentering enligt 

Zack Jr (2002). Författaren anser att detta beror på att det ger en enklare tillgång till dokument, 

snabbare kommunikation och ett kommunikationsflöde som snabbt är tillgängligt. Zack Jr (2002) 

menar att fördelarna med elektronisk dokumentation är att projektets samtliga dokument finns på 

samma ställe och till exempel gällande konstruktionsschema, uppdaterade planer och 

specifikationer, orderförändringar samt kostnadsrapporter och trender blir lättåtkomliga för 

projektets samtliga medlemmar att ta del av och/eller använda utifrån behov. Mer generella fördelar 

är enligt författaren att dokumentationen blir disponibel i form av exempelvis mötesmeddelanden, 

månadsvis uppföljning av förändringar och status på betalningar. Projektwebbsidor hjälper enligt 

Zack Jr (2002) medarbetarna att hantera arbetsprocesser och arbetsflödet i förändringsarbetet. 

Författaren anser att det leder till enklare kommunikation än vad pappersdokumentation gör. Detta 

eftersom flera personer kan uppdatera i samma dokument, så att endast en version i taget finns. 

Skulle en förändring göras av flera personer på papper anser författaren att risken är större att flera 

versioner av dokumentet skapas på grund av att olika personer ändrar i det på olika håll. Elektroniska 

ändringar som görs i ett dokument är enligt Zack Jr (2002) bra eftersom det i efterhand går att se 

vilken person som har gjort ändringen och när detta har skett. Avslutningsvis menar författaren att 

fördelen med elektronisk dokumentation är att det reducerar responstiden. Dock tar Zack Jr (2002) 

även upp en nackdel med elektronisk dokumentation, vilket är osäkerheten med tekniken. Skulle till 

exempel webbsidan sluta fungera för ett tag innebär det enligt författaren att hela projektet blir 

lidande då all dokumentation måste återställas och medan detta sker kan förseningar uppstå på 

grund av brist på information. Zack Jr (2002) påpekar därför vikten av att ha en ansvarig för 

webbsidan som snabbt kan ta tag i problem som uppstår med den. 

2.4.2 Traffic light-rapportering 
Kommunikation av förändringsarbete kan enligt Bauer et al (2004) ske genom traffic light-

rapportering som dessa konstaterar är det mest använda rapporteringssystemet. Systemet innebär 

att prestationen markeras med ett grönt, gult eller rött märke för att indikera hur till exempel en 

förändring ligger till. Bauer et al (2004) beskriver att organisationer använder markeringarna på olika 

sätt, ett exempel på detta är: grönt - utmärkt prestation, gult – godtagbar prestation, rött – 

oacceptabel prestation eller behöver tillsyn och ett annat exempel är: grönt – okej, gult – inte okej 
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men har resurser att reda ut det, rött – inte okej och har inte resurser att reda ut det. Fördelar med 

detta system anser författarna är att det även kan ses som ett protokoll för vilka aktiviteter som 

pågår. En nackdel som författarna ser med traffic light-rapportering är att det kräver att korrekta 

prestationsmål sätts men detta är något som få organisationer har utvecklade metoder för. Generellt 

anser Bauer et al (2004) att mål sätts utifrån tidigare prestationer och benchmarking, sällan sätts mål 

som är baserade på en detaljerad förståelse för processens variation och duglighet. 

2.4.3 Funktions- och processled 
Då vi tidigare, i inledningen, har konstaterat att många organisationer arbetar både i funktions- och 

processled vill vi ha en tydligare bild av skillnader i arbetssätt och utgångspunkter i de olika 

organisationsformerna. I detta avsnitt kommer inga direkta kopplingar till förändringsarbete göras 

utan vi kommer att belysa de skillnader som kan påverka hur förändringsarbete uppfattas och 

kommuniceras i de olika leden. En skillnad mellan funktions- och processorienterade organisationer 

är enligt Kennerfalk och Klefsjö (1995) att en funktionsorienterad organisation domineras av tron att 

förändringar är ett hot för organisationen. Processorienterade organisationer har istället tron att 

förändringar är något som behövs och att de skapar en möjlighet att uppnå de generella mål som 

finns i organisationen på ett mer effektivt vis. De fortsätter att konstatera att personalen i en 

processtyrd organisation hela tiden letar efter möjligheter att förbättra processernas prestation.  

Information från kunder är lika viktigt som information från ledningen, detta enligt Kennerfalk och 

Klefsjö (1995). Dessa menar att i och med att produkter, både varor och tjänster, blir mer komplexa 

är det viktigt att organisationer ökar sin kommunikation i processled. Författarna anser att detta 

behövs för att säkra att alla i organisationen kan basera beslut på fakta. I stort sett samtliga 

aktiviteter i en organisation kan ses som processer menar Kennerfalk och Klefsjö (1995). Målet för 

dessa processer är enligt författarna att producera varor och tjänster som tillfredsställer kunderna 

genom att använda minsta möjliga resurser. Processer är inte bara ett arbetsflöde utan även en 

struktur för aktiviteter och ett sätt att koordinera dessa enligt Ljungberg (2002). Författaren anser att 

efter att många processer har kartlagts beskrivs de mer korrekt som ett nätverk av aktiviteter än 

sekvenser av dessa. Författaren fortsätter att konstatera att processer existerar som gömda 

strukturer av relaterade aktiviteter i alla organisationer. De här strukturerna menar Ljungberg (2002) 

att skapar länken mellan kundens behov och tillfredställelse och har en stor påverkan på 

organisationens prestation. För att få fler nöjda kunder, både externa och interna, anser Kennerfalk 

och Klefsjö (1995) att det är viktigt att processer underhålls och förbättras för att tillfredsställa och 

utöka kundernas förväntningar. Dessa konstaterar att alla är ansvariga för någon process i en 

organisation och alla är ansvariga för att kontinuerligt förbättra den processen. Burnes (2005) anser 

att många förändringsarbeten misslyckas på grund av att ett topdown-synsätt på förändringen 

implementeras vilket oftare återfinns i en funktionsorienterad organisation än i en 

processorienterad. 
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Skillnaderna mellan funktions- och processorienterade organisationer kan enligt Kennerfalk och 

Klefsjö (1995) ses i Figur 4 nedan. 

        Funktionsorienterad  Processorienterad 

                                   

 

 

  

Struktur  Hierarkisk  Plan 

  Byråkratisk  Organisk   

Centraliserad  Decentraliserad 

Fokus  Funktion  Process 

Kultur  Bevara  Förändra 

  Korttidstänk  Support 

  Individuellt  Samarbete 

Kommunikation Vertikal  Horisontell 

  Ledare - Operatör Leverantör - Kund 

Personal  Begränsad kompetens Bred kompetens 

Teknik  Speciell  Flexibel 

Produkter  Enkla  Komplexa 

  Standardiserade  Kundanpassade 

Figur 4: Skillnader mellan funktions- och processorienterade organisationer (Utvecklad utifrån ”A change process for 
adapting organizations to a total quality management strategy” av L. Kennerfalk & B. Klefsjö, 1995, Total Quality 

Management, 6:2, s 190.) 

Att gruppera utifrån funktion gör det möjligt att samla ihop resurser utifrån olika jobbaktiviteter i 

organisationer enligt Kennerfalk och Klefsjö (1995). De menar att detta tillåter och stödjer 

specialisering så väl som effektiv ledning av personal med liknande kompetens. Ansvaret i en 

funktionsstyrd avdelning är enligt författarna att se till att den egna avdelning får ett så positivt 

resultat som möjligt. Vilket de menar kan leda till att avdelningen håller inne med information, så att 

den inte sprids till andra avdelningar, för att maximera sitt eget resultat och därmed förstöra 

möjligheten att basera beslut på fakta. De fortsätter att konstatera att detta kan leda till att den 

enskilda gruppens mål inte behöver överensstämma med organisationens mål. Detta eftersom ledare 

och medarbetare tenderar att fokusera på sin egen verksamhet istället för organisationen som 

helhet. Kennerfalk och Klefsjö (1995) tar även upp att funktionsstyrda avdelningar ofta endast har en 

eller få personer med auktoritet. De menar också att dessa personer är de enda inom avdelningen 

som har en helhetssyn över avdelningens roll i organisationen. Att endast få personer inom 

avdelningen har auktoritet gör att delegeringen ofta utförs genom direkt kontroll enligt Kennerfalk 

och Klefsjö (1995). Detta innebär att ledaren säger åt de anställda vad som skall göras och vilket 

resultat som förväntas samtidigt som denne också koordinerar personalens aktiviteter. I en 

processtyrd organisation menar författarna istället att delegeringen tenderar att automatiskt komma 

från standardiseringen av kompetens och själva arbetsprocessen. Författarna fortsätter att beskriva 

att en processtyrd avdelning har som ansvar att tillfredsställa kunderna inom processen genom att 

använda så lite resurser som möjligt. Att ha processfokus stödjer enligt Kennerfalk och Klefsjö (1995) 

Ledare 

Operatör Leverantör Kund 
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både den tvärfunktionella kommunikationen och kommunikationen i processled, informationen till 

leverantörer om processens egna krav samt identifierandet av kundernas krav. Författarna menar att 

processtyrning gör kommunikation till en viktig del av organisationen och att det fokuserar på att 

kontinuerligt förbättra varje process för att få nöjdare kunder.  

2.4.4 Projektgrupper 
För att förstå skillnaden på olika sammansättningar av projektgrupper som kan användas vid 

förändringsarbete följer nedan en beskrivning av två av dessa. Enligt Wheelwright och Clark (1992, s 

190f) finns det olika sätt att strukturera, leda och utveckla projekt på. Författarna har undersökt hur 

grupper i organisationen bör sättas ihop i projekt genom samverkan hos olika funktioner. Projekt 

som sätts ihop med personer från olika funktioner och med en utomstående projektledare kallas 

tungviktsgrupper. Grupper av denna karaktär har en stark ledare som påverkar alla inblandade 

funktioner. En självständig grupp är uppbyggd på samma sätt som en tungviktsgrupp men placeras 

tillsammans, utanför funktionerna, för ett specifikt projekt. Strukturen över dessa två grupper kan 

ses i Figur 5 på nästa sida. Författarna beskriver en ledare för en tungviktsgrupp som en person med 

tillgång och ansvar för allt arbete i projektet på en hög nivå i organisationen, ibland till och med på 

samma eller högre nivå som de funktionella cheferna. Wheelwright och Clark (1992, s 190f) menar 

att en ledare av en sådan grupp på denna nivå har en god överblick över alla ansvarsområden, har 

god kontakt med tekniker och kunder samt kan påverka utveckling, marknadsföring och tillverkning. 

Projektledaren har, enligt författarna, ansvar för projektmedlemmarna och kan påverka deras arbete 

genom att sätta samman olika grupper och funktioner men det huvudsakliga ansvaret för 

medlemmarnas kompetens- och karriärutveckling har funktionschefen. En självständig grupp är 

enligt Wheelwright och Clark (1992, s 190f) en grupp individer som har förflyttats från sina funktioner 

till ett tilldelat projekt. Detta kan liknas vid hur Keegan och Den Hartog (2004) beskriver detta 

fenomen. De anser att medlemmar i projektgrupper ofta arbetar i ”isolerade” projekt antingen med 

de övriga anställda på företaget eller på en annan ort. Författarna menar att i båda fallen är 

relationen mellan projektmedlemmen och den traditionella ledaren, exempelvis funktionsledaren, 

ombytlig. Keegan och Den Hartog (2004) konstaterar att detta leder till att den traditionella ledaren 

har en mindre inverkan på projektmedlemmens beteende eller prestation eftersom dessa två är 

åtskilda från varandra under projektets gång. I det här fallet konstaterar författarna att kontakten 

kan hållas antingen genom planerade sociala tillställningar eller genom tillfälliga möten men att den 

dagliga kontakten bör reduceras. Självständiga grupper har enligt Wheelwright och Clark (1992, s 

190f) en ledare som har kontroll över alla funktioner men som även ensam utvärderar vad projektet 

presterar. Författarna beskriver syftet med självständiga grupper som att få ett så effektivt arbete 

som möjligt då projektmedlemmarna endast har detta projekt som fokus. Wheelwright och Clark 

(1992, s 190f) menar dock att många projektledare har fått problem med självständiga grupper då 

stora avvikelser från projektplanen har uppkommit och gruppen inte har kunnat hållas samman vid 

korrektionerna av dessa. 
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Figur 5: Projektteamstrukturer (Utvecklad utifrån “Revolutionizing Product Development – Quantum Leaps in Speed, 

Efficiency, and Quality” av S.C. Wheelwright & K.B. Clark, 1992, New York, The Free Press, s 191.) 

2.5 Reflektion kring den teoretiska referensramen 
I inledningen konstaterade vi att det finns ett behov av att studera hur förändringsarbeten kan 

effektiviseras med hjälp av kontinuerlig uppföljning och kommunikation. Den teoretiska 

referensramen ovan har därför behandlat olika uppföljningsmetoder i form av: kontroll- och 

mätsystem, projekthanteringssystem, uppföljning vid nyckelhändelser och kontrollpunkter, 

balanserade styrkort, KPI’er, möten samt feedback. Vi har utöver detta beskrivit hur existerande 

uppföljningsmetoder kan förbättras genom exempelvis frågeformulär. När det gäller 

kommunikationen har vi i den teoretiska referensramen förutom en allmän beskrivning behandlat 

dokumentation, traffic light-rapportering, funktions- och processled samt projektgrupper. Ovan 

nämnda ämnen kommer därför att användas som grund för att se hur Volvo Aero kan förbättra sin 

kontinuerliga uppföljning och kommunikation av förändringsarbeten.  
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3 Metod 

3.1 Forskningsstrategi  
Patel och Davidson (2003, s 12f) nämner tre typer av undersökningar: explorativa, deskriptiva och 

hypotesprövande. Undersökningar av explorativ karaktär innebär att det finns brister i kunskapen om 

problemområdet och syftet är att samla in så mycket kunskap och information som möjligt om det 

området. Författarna beskriver därefter deskriptiva undersökningar som undersökningar av ett 

område där viss kunskap redan finns och beskrivning av systematiska modeller kan ha påbörjats. 

Syftet är att få en detaljerad och grundlig aspekt av ett visst fenomen. Den tredje typen av 

undersökning är hypotesprövning, som enligt Patel och Davidson (2003, s 12f) används när det finns 

stor kunskap inom problemområdet och teorier sedan tidigare har utvecklats. Syftet med prövningen 

är att undersöka om teori överensstämmer med verklighet. Det finns brister i kunskapen om effektivt 

förändringsarbete i form av tidigare forskning om kontinuerliga uppföljningar och kommunikation av 

förändringsarbeten, fullständiga och formella metoder för kontinuerlig uppföljning samt intern 

kommunikation. Därför kommer denna studie vara av deskriptiv karaktär, detta för att studera hur 

organisationer kan effektivisera sina förändringsarbeten med hjälp av kontinuerliga uppföljningar och 

intern kommunikation i funktions- och processled. 

En deduktiv studie kännetecknas enligt Patel och Davidson (2003, s 23f) av att befintliga teorier 

används för att dra slutsatser om enskilda fall. En induktiv studie innebär enligt författarna istället att 

enskilda fall formuleras till en teori. Vår studie kommer därför att vara av deduktiv karaktär då vi med 

hjälp av en teoretisk referensram, bestående av tidigare forskning kring kontinuerliga uppföljningar 

av förändringsarbete samt intern kommunikation, skall dra slutsatser om hur kontinuerliga 

uppföljningar av förändringsarbete bedrivs vid Volvo Aero. Detta kommer att ske i form av att Volvo 

Aeros arbetssätt för kontinuerlig uppföljning och kommunikation vid förändringsarbeten jämförs 

med vad som har upptäckts i tidigare forskning. 

De två vanligaste forskningsstrategierna är survey och fallstudie. En survey är enligt Patel och 

Davidson (2003, s 53f) en undersökning med hjälp av exempelvis frågeformulär eller en intervju som 

genomförs på en större avgränsad grupp. Undersökningen möjliggör enligt författarna att en stor 

mängd information om ett begränsat antal variabler eller information om ett större antal variabler 

kan samlas in.  En fallstudie är en undersökning på en avgränsad grupp individer, en organisation 

eller en situation enligt Patel och Davidson (2003, s 53f). En fallstudie skall innebära ett 

helhetsperspektiv och information behöver vara så täckande som möjligt enligt författarna. De 

konstaterar att en fallstudie ofta kommer till användning när processer och förändringar skall 

studeras. För att få en ordentlig bild av det aktuella fallet bör information enligt Patel och Davidson 

(2003, s 53f) av olika karaktär samlas in, exempelvis med hjälp av intervjuer, observationer och 

enkäter. På grund av den tid som är utsatt för denna studie har vi valt att genomföra en fallstudie på 

en organisation då vi vill ha så täckande information som möjligt, om hur en organisation arbetar 

med kontinuerlig uppföljning och kommunikation av förändringsarbeten, och tiden inte räcker till att 

göra en djupgående studie av flera organisationer. Denna fallstudie skall visa på hur en organisation 

arbetar med kontinuerliga uppföljningar av förändringsarbeten för att med detta som grund utveckla 

en metod för hur organisationer kan arbeta med detta. Vi kommer i studien att undersöka hur Volvo 
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Aeros uttalade metoder för kontinuerliga uppföljningar av förändringsarbete ser ut och hur de 

faktiskt arbetar med dessa. 

Kvalitativt inriktad forskning innebär enligt Patel och Davidson (2003, s 14) forskning där fokus ligger 

på mätning av ”mjuka” data. Detta kan enligt författarna exempelvis ske i form av kvalitativa 

intervjuer och tolkande analyser. Kvantitativt inriktad forskning innebär istället mätningar vid 

datainsamlingen som sedan utvärderas med hjälp av statistiska bearbetnings- och analysmetoder. Vi 

har utifrån detta valt att genomföra en kvalitativ studie eftersom våra analyser kommer att vara 

tolkande och inte statistiska. Vår kvalitativa studie kommer att bestå av mötesobservationer och 

intervjuer med personer inblandande i olika förändringsarbeten på Volvo Aero, se avsnitt 3.4 

Datainsamlingsmetod. Dessa observationer samt intervjuer kommer sedan att tolkas och analyseras 

utifrån det vi har sett och hört vid dessa tillfällen.  

3.2 Val av fallföretag 
Vårt krav på företag var att det skulle vara ett stort företag, vilket vi definierade som mer än 2000 

anställda, och att de skulle agera internationellt. För att vi skall kunna studera vilka möjligheter och 

problem som finns med kontinuerliga uppföljningar av förändringsarbete i en organisation var även 

kravet att fallföretag skulle ha en existerande metod för detta. Vi valde därför att skicka ut flera 

förfrågningar till olika företag. Förfrågningar skedde i form av e-mail och telefonsamtal till de olika 

företagen. Några företag visade sig intresserade och vi hade sedan telefonkonferenser med de 

företag som visade sig mest benägna att vi skulle genomföra studien hos dem. Efter dessa 

telefonkonferenser valdes sedan Volvo Aero ut som fallföretag eftersom vi ansåg att det var det 

företag som verkade ha mest klart av vad de ville ha ut av vårt arbete. De var även ett av de företag 

som kunde tillhandahålla oss bäst resurser för att kunna genomföra arbetet. 

3.3 Litteratursökning 
För att få fram relevant teori om uppföljningar av projekt och redovisningar av dessa genomfördes en 

litteratursökning. Denna litteratursökning gjordes i olika databaser: Business Source Elite (Ebsco), 

Elsevier Science Direct, Emerald, Social Sciences Citation Index och Wiley. De valda ämnesområden 

som vi har sökt utifrån är projektledning, förändringsarbete och förändringsprojekt, uppföljning, 

kontrollsystem och mätsystem, kontinuitet, kommunikation samt organisationsformer. De exakta 

sökorden som har använts kan ses i Bilaga C. För att få en större bredd och även mer specifika träffar 

på vår artikelsökning använde vi oss av ”AND” för att kombinera våra sökord. Anledningen till att vi 

har valt att söka kring dessa områden är att vi ansåg att dessa var de mest relevanta och framstående 

delarna i vår studie. 

3.4 Datainsamlingsmetod 
Patel och Davidson (2003, s 87f) anser att observationer är användbara för att undersöka beteenden 

och händelser i dess naturliga miljö. Därför har vi använt denna metod vid möten och seminarier som 

hör till verksamhetsutvecklingen för att avgöra om Volvo Aero arbetar efter de mallar och arbetssätt 

som de påstår. Genom att vara med vid dessa tillfällen har vi fått en inblick i hur det dagliga 

förändringsarbetet faktiskt fungerar samt hur medarbetarna förhåller sig till arbetet och varandra. 

Det finns enligt författarna två olika sorters observationer, strukturerade och ostrukturerade. 

Strukturerade observationer kräver att forskaren i förväg vet vilka beteenden och situationer som 

skall ingå i observationen. För en ostrukturerad observation är syftet att inhämta så mycket 
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information som möjligt inom problemområdet och inte bara i till exempel en situation. Eftersom vi 

använde oss av en checklista för observationerna, se avsnitt 3.4.2 Checklistor, som bygger på 

kunskapen från den teoretiska referensramen var våra observationer av strukturerad karaktär. Vi var 

kända men icke-deltagande observatörer på möten och seminarier. Anledningen till att vi var kända 

observatörer var för att vi skulle kunna ställa frågor utifrån behov, vilket vi inte hade kunnat som 

okända observatörer. I och med att vi bara ville observera beteenden och arbetssätt var vi inte 

delaktiga observatörer eftersom vi ville att vår medverkan skulle ha så liten påverkan som möjligt på 

de deltagande.  

Då vi ville ha ett brett perspektiv i vår kvalitativa studie intervjuade vi även personer från olika 

avdelningar som var ansvariga och delaktiga i olika förändringsprojekt. Intervjuer med en låg grad av 

standardisering ger enligt Patel och Davidson (2003, s71f) utrymme för forskare att formulera och 

ställa frågor i en ordning som anses lämplig för situationen. Intervjuer med låg strukturering ger 

intervjupersonen utrymme att svara med egna ord. Intervjuerna i denna studie har därför haft en låg 

grad av standardisering och strukturering. Vi utformade en checklista för intervjuer, se avsnitt 3.4.2 

Checklistor, som användes som ett stöd för de huvudområden vi ämnade studera. Dock följer 

punkterna på denna checklista inte någon inbördes ordning utan har endast använts för att samtliga 

områden skulle kommas ihåg vid intervjutillfället.  

För att komplettera dessa observationer och intervjuer valde vi att använda oss av sekundär data i 

form av dokument från Volvo Aeros intranät, PowerPoint-presentationer, informella intervjuer med 

betydande personer för förändringsarbete och liknande arbete. Med informella intervjuer menar vi 

saker som har framkommit då vi har pratat med olika personer vid Volvo Aero utan att det har skett i 

form av en planerad intervju men som ändå har varit av vikt för studien.  

3.4.1 Urval 
Det kan enligt Bell (2000, s 111) i mindre projekt vara svårt att få ett riktigt slumpmässigt urval 

eftersom det är beroende av tillgänglighet och personers vilja att ställa upp. Författaren menar att 

forskare i sina studier ofta får nöja sig med de personer som har tid och är villiga att ställa upp. Detta 

är något som även vi har märkt av. Många högre uppsatta chefer och ledare är väldigt upptagna och 

har inte haft tid att träffa oss. Vi har därför gjort ett urval bestående av personer och grupper som vi 

har blivit rekommenderade att kontakta av olika personer som arbetar med förändringsarbete vid 

Volvo Aero. 

När det gäller val av VU-grupper som skulle observeras vid drivningsmöten har dessa valts ut genom 

att vi med hjälp av slumpvist utvalda verksamhetsutvecklare har fått hjälp att kontakta en av VU-

grupperna vid deras avdelning. Detta för att få en bild av hur olika avdelningar skiljer sig åt i arbetet. 

Observationer för stödgruppsmöten utgick från de VU-grupper vi observerade vid drivningsmöten 

detta för att få se hur dessa grupper även redovisade på högre nivå i organisationen. Ett av de 

stödgruppsmöten som observerades var en grupp bestående av personer på högre nivå, detta för att 

få en mer samlad bild av flera avdelningar på samma möte. Observationer vid ledarseminarium och 

medarbetarseminarium är valda utifrån de seminarier som hölls under tiden som studien pågick. 

Tidsmässigt har observationerna varierat beroende på längden på det observerade mötestillfället. 

För samtliga avdelningar som observerades samt antal observationer som genomfördes per 



   

25 

 

avdelning se Tabell 1 nedan. Eftersom nätverket är en grupp som är uppbyggd av personer från olika 

avdelningar presenteras endast antalet observationer för dessa två möten. 

      Tabell 1: Antal observationer 

 Avdelningar Observationer/avdelning 

Ledarseminarium 1 1 

Medarbetarseminarium 1 2 

Stödgruppsmöte 3 1,1,1 

Drivningsmöte 3 2,1,2 

Nätverkets synergimöte - 2 

Nätverkets drivningsmöte - 2 

Totalt 8 15 

När det gäller valet av förändringsprojekt som observerades valde vi ut två av de operativa 

huvudprocesserna som hade ett övergripande förändringsprojekt för hela processen. Anledningen till 

att två av processerna valdes var för att vi ville ha en operativ huvudprocess som hade ett inarbetat 

arbetssätt för att hantera förändringsprojekt och en som nyligen hade börjat använda sig av 

förändringsprojekt som angreppssätt. Valet på just dessa två processer skedde på grund av att en av 

de fyra operativa huvudprocesserna inte hade något övergripande huvudprojekt varför denna 

process valdes bort. En valdes på grund av att det var den enda av de operativa huvudprocesserna 

som precis hade börjat arbeta med förändringsprojekt. Av de två kvarvarande operativa 

huvudprocesserna valdes ena processen bort på grund av att den inte hade samma koppling till 

huvudverksamheten som de andra tre processerna. De delprojektledare som sedan valdes ut för 

intervjuer valdes utifrån att vi slumpmässigt kontaktade två från vartdera förändringsprojektet utan 

att veta någon mer bakgrund om de olika personerna eller delprojekten. Varje intervju har haft en 

utsatt tid på en timme. Vid behov fanns en överenskommelse att fler intervjutillfällen kunde bokas in 

om behov för detta fanns. Detta var dock inte nödvändigt. För samtliga antalet intervjuer se Tabell 2 

nedan. 

Tabell 2: Antal intervjuer 

 Antal intervjuer 

Operativa projektledare 2 

Delprojektledare 4 

Informella 17 

Totalt 23 

3.4.2 Checklistor 
Två checklistor är framtagna för att användas som stöd vid observationer respektive intervjuer. Dessa 

är utformade med hjälp av den teoretiska referensramen där vi i checklistan för observationer av 

möten (Bilaga D) har utgått från avsnittet kring möten och vad författarna där anser som viktigt. Vid 

skapandet av checklistan för intervjuer (Bilaga E) har vi utgått från avsnitten i den teoretiska 

referensramen som behandlar uppföljning samt kommunikation. Checklistorna är tänkta att i första 

hand agera som ”minneslappar” vid våra observationer och intervjuer varför de endast behandlar 

bredare områden och inte detaljerade frågor. 
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3.5 Analysmetod 
I analysen har vi jämfört den teoretiska referensramen med empirin. Detta har skett genom att vi har 

gått igenom den teoretiska referensramen område för område för att se hur tidigare forskning har 

kommit fram till att organisationer bör agera gällande uppföljning och sedan jämfört detta med hur 

Volvo Aero använder sig av dessa metoder. Resultatet av detta har inneburit att vi i analysen har 

börjat med en allmän analys av förändringsarbete. Vi har sedan analyserat uppföljning av 

förändringsarbete i form av kontroll-, mät- och projekthanteringssystem, uppföljnings vid 

nyckelhändelser och kontrollpunkter, styrkort och KPI’er, möten samt feedback. Här har vi jämfört 

hur Volvo Aero arbetar med uppföljning i förhållande till hur tidigare forskning anser att detta bör 

göras. Efter detta har vi analyserat hur kommunikation och redovisning av förändringsarbete 

genomförs vid Volvo Aero i förhållande till vad tidigare forskning anser att är viktigt inom området. 

Detta avsnitt fokuserar på dokumentation, traffic light-rapportering och funktions- och processled. 

Slutligen har de viktigaste aspekterna samlats i en tabell för att ge överskådlig bild över vad i Volvo 

Aeros angreppssätt för kontinuerlig uppföljning samt kommunikation och redovisning av 

förändringsarbete som är bra respektive mindre bra. Detta ligger sedan till grund för våra 

rekommendationer och svar på syftet.  

3.6 Metodproblem och tillförlitlighet 
Vid två olika avdelningar hölls ett ledarseminarium respektive ett medarbetarseminarium som vi 

hade möjlighet att observera. Eftersom dessa var de enda som genomfördes under pågående studie 

har detta gjort att fler seminarier inte har kunnat observeras. Dessa olika seminarier har därför fått 

representera samtliga seminarier vid Volvo Aero. 

Med reliabilitet menas enligt Saunders et al (2007, s 149 f) i vilken utsträckning 

datainsamlingstekniken kommer att ge detsamma resultat om samma studie skulle genomföras 

någon annanstans och/eller vid ett annat tillfälle. Vår studie bygger på Volvo Aero som fallföretag 

vilket innebär att den rekommendation vi har för hur en organisation kan gå tillväga med 

kontinuerliga uppföljningar av förändringsarbeten skulle komma att se annorlunda ut om studien 

genomförts vid en annan organisation och/eller i en annan bransch. Detta eftersom grundstenarna i 

vår metod för uppföljning bygger på Volvo Aeros grundprinciper gällande uppföljning av 

förändringsarbete. I och med att vi har använt oss av en låg grad av strukturering vid intervjuer har 

detta inneburit att vi har ställt många följdfrågor som har varierat beroende på personen som 

intervjuats, dess förändringsarbete samt vilket område personen är specialiserad inom. Detta gör att 

skillnader i empirin skulle kunna uppstå om någon annan utifrån samma checklista utförde intervjuer 

med samma eller en annan person i samma förändringsprojekt. Samma sak gäller vid 

observationerna där empirin till viss del bygger på våra egna antaganden och skulle kunna uppfattas 

annorlunda beroende på observatörens bakgrund och personlighet. Eftersom vi endast har 

observerat en VU-grupp vid vardera observerade avdelning och intervjuat två projektledare vid 

vardera studerat förändringsprojekt gör detta att ett annat resultat vid samma avdelning eller 

förändringsprojekt kan uppstå. Detta om en observation genomförs på möten som hålls av en annan 

VU-grupp vid samma avdelning eller andra delprojektledare vid samma förändringsprojekt.  
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Validitet innebär enligt Saunders et al (2007, s 149 f) huruvida insamlade data är relevanta. Eftersom 

vi har varit kända vid observationerna har detta gjort att gruppen har varit medvetna om att de har 

blivit analyserade och kan därmed ha agerat annorlunda än vanligt på grund av att vi har suttit där. 

Detta är dock något vi inte kan veta och därmed heller inte tar hänsyn till vid utförandet av studien. 

Då vi endast har valt att studera ett fåtal av de VU-grupper och förändringsprojekt som finns på 

Volvo Aero gör detta att våra slutsatser bygger på information som endast är en liten del av samtliga 

förändringsarbeten. Detta gör att en del av våra analyser inte kan generaliseras för att gälla hela 

Volvo Aero. De VU-grupper och förändringsprojekt som vi inte har tittat på kan arbeta på ett annat 

sätt än de förändringsarbeten som vi har studerat. Det skulle kunna innebära att om samma studie 

genomförs på andra förändringsarbeten kan andra resultat av datainsamlingen uppkomma. När det 

gäller de checklistor vi har använt vid observationer och intervjuer anser vi att eftersom dessa är 

konstruerade utifrån den teoretiska referensramen anser vi att dessa områden och frågeställningar 

är relevanta.  
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4 Empiri 
Den information som tas upp i detta kapitel kommer från observationer och intervjuer med 

personalen vid Volvo Aero, presentationsmaterial som dessa personer har visat samt Volvo Aeros 

intranät. Slutligen finns i detta kapitel ett avsnitt som behandlar olika personers åsikter och tankar 

kring förändringsarbete som har uppkommit under informella intervjuer. 

4.1 Presentation av fallföretag 
Volvo Aero är ett bolag som är helägt av AB Volvo. De har sitt huvudkontor i Trollhättan samt fyra 

dotterbolag som är utplacerade i Linköping, Kongsberg i Norge, Boca Raton i Florida samt Newington 

i Connecticut. De tillverkar och utvecklar komponenter till flygplans- och raketmotorer och har en 

stor eftermarknadsaffär som bland annat inkluderar motorunderhåll. En stor del av Volvo Aeros 

arbete är att fokusera på att utveckla komponenter som är så lätta som möjligt. Flygmotorerna 

förbrukar då mindre bränsle vilket i sin tur leder till en sänkt miljöpåverkan. 2007 stod Volvo Aero för 

tre procent av hela AB Volvos omsättning vilket motsvarade 7,6 miljarder SEK.  

Volvo Aero är en funktionsorienterad organisation med fyra huvudfunktioner men verksamheten 

bedrivs utifrån ett processorienterat arbetssätt med fyra operativa huvudprocesser. Processchefen 

för Business Development & Sales är samma person som funktionschefen för Marknad, 

processchefen för Product Development är samma person som funktionschefen för Product 

Development, processchefen för Supply Chain är samma person som funktionschefen för Produktion 

och processchefen för Motorunderhåll är också funktionschef för Engine Services & Engine Assembly. 

OMS, Operational Management System, är det formella regelverk som används på Volvo Aero. Det är 

ett viktigt verktyg för att få medarbetarnas förståelse för inte bara vad som görs utan även hur det 

görs och hur alla delar och processer hänger ihop.  

4.2 Verksamhetsplanering 
Volvo Aeros verksamhetsplanering innehåller vision, affärsidé, strategier, framgångsfaktorer, mätetal 

och mål. Affärsområdets verksamhetsplanering är kopplat till strategidialogen med AB Volvo. Detta 

innebär att Volvo Aeros VD varje år får ett målutspel av VD på AB Volvo. Dessa mål bryts sedan ned 

och företagsledningen vid Volvo Aero ger årligen bolags-, process-, funktions- och stabschefer 

målutspel, vilka i sin tur lämnar ett åtagande för sin verksamhet till företagsledningen. 

Processledningen styr och prioriterar processarbete och arbetssätt, det vill säga förbättrar, utvecklar 

och dokumenterar dessa. Funktionsledningen leder och utvecklar Volvo Aeros resurser och 

kompetens samt styr och prioriterar hög utnyttjandegrad och effektivt genomförande av produkt- 

och processkrav. 

För att tydliggöra vilka angreppssätt som Volvo Aero använder för att uppfylla organisationens mål 

har Figur 6 på nästa sida tagits fram. Vi kommer att studera uppföljningen och kommunikationen i 

VU och förändringsprojekt, som är Volvo Aeros angreppssätt för förändringsarbete. Volvo Aero 

poängterar att det är en generell översiktsbild, varför skillnader mellan olika områden kan 

förekomma. Det som inte kan ses i Figur 6 är att VU-arbetet till största del sker i funktionsriktningen 

medan projekten utförs i processriktningen vilket hädanefter kommer att vara en grund i denna 

studie.  
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Förkortningar som används i figuren står för följande: 

VP- Verksamhetsplan  Q – Kvalitet 

OV – Operativ vision   L – Leveranssäkerhet 

SR – Strategiskt resonemang  E – Ekonomi 

SF – Strategiskt fokus  P – Personal 

VU – Verksamhetsutveckling  M – Miljö 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figur 6: VP-VU (Utvecklad utifrån Volvo Aeros intranät) 

4.3 Förändringsarbete i form av verksamhetsutveckling 
VU-metodiken är Volvo Aeros sätt att arbeta med förändringar och ständiga förbättringar. Denna 

struktur växte fram med ett projekt som startade 1995, ”strategy of change”, vars mål var att 

strategiskt utveckla AB Volvo och skapa en hög kunskapsnivå om förändringsbehov. Utmaningen med 

detta projekt var att utveckla AB Volvos arbetssätt samtidigt som dessa ständigt skulle förbättras. VU 

är en del av strategiprocessen och därmed en metod för alla ledare att tydligt kunna formulera en 

riktning inför framtiden. Det är en arbetsstruktur som involverar samtliga medarbetare att förbättra 

och utveckla företaget för att dess mål skall nås. VU skall därmed göra det lättare för Volvo Aero att 

tydligare se hur de bör agera för att gå från ord till handling. Arbetssättet skall även förbättra interna 

och externa kund- och leverantörsförhållanden. Under hösten 2008 var ungefär 220-230 VU-grupper 

igång inom Volvo Aero.  
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Volvo Aero anser att det är viktigt att ledarna har en tilltro till att alla kan vara med och bidra med 

något och att det finns en strategisk medvetenhet hos de anställda. Verksamheten skall ledas utifrån 

VU, som innebär att medarbetarna får ett strategiskt fokus att arbeta mot istället för exakta direktiv 

om hur de måste gå tillväga. Exempel på genomförda VU-uppdrag är skapandet av 

arbetsinstruktioner och utformning av arbetsplatser. VU-uppdrag avgränsas till det som ligger nära 

medarbetaren, det som går att förändra i vardagen och det medarbetarna själva kan påverka. Inom 

VU finns en uppföljningsstruktur med olika sorters möten för att kontinuerligt kunna hålla strategiska 

dialoger. För att sätta lokala mål och driva förbättringar hålls regelbundna drivningsmöten där alla 

skall vara delaktiga. Det finns en stödstruktur som består av chefer, ledare, internkonsulter, 

verksamhetsutvecklare och coacher vars uppgift är att säkerställa resultat och långsiktighet. 

4.3.1 Levande process till ett nytt tillstånd 
VU skall vara en levande process bestående av fem steg: energi, inflöde, inre liv, utflöde samt 

återmatning (feedback). En och en är dessa komponenter lätta att förstå men det är när de 

samverkar i ett system som processen blir kraftfull och ett gott resultat kan uppnås. Ett resultat som 

skall medföra ökad konkurrens- och genomslagskraft för ett aktuellt strategiskt fokus. Det första 

steget i VU är att inom gruppen förstå varför en förändring skall göras. Sedan diskuteras vad som 

skall uppnås inom förändringsområdet och hur VU-gruppen skall arbeta ihop och hur de skall uppnå 

resultat. Slutligen innebär återmatning att VU-gruppen reflekterar över vad arbetet har gett för 

lärdomar. Nya aktiviteter läggs till i planeringen och arbetet mäts mot dess mål.  

En del av VU-arbetet är att få en effektiv kommunikation genom hela organisationen och att snabbt 

nå ut med information mellan olika avdelningar och medarbetare. Kommunikationen skall fungera åt 

båda håll i hierarkin varför Volvo Aero vill ha engagerade medarbetare som ger feedback på den 

information som de får. 

4.3.2 Roller inom VU 
VU-ledaren är en nyckelroll i förändrings- och förbättringsarbetet och utses av funktionschefen. Alla 

VU-ledare har en coach som skall vara med och stödja ledaren vid vartannat drivningsmöte och även 

vid tillfällen mellan dessa möten då ledaren önskar detta. Coachen har i uppgift att hjälpa VU-ledaren 

att utveckla sitt ledarskap samt att skapa teamarbete inom gruppen. Vid behov hjälper coachen även 

till med kontakter utanför det organisatoriska område som gruppen tillhör. Verksamhetsutvecklarens 

roll är att säkerställa delaktigheten och kvaliteten i VU-arbetet. Detta sker med hjälp av exempelvis 

ekonomiska kalkyler, uppföljning och externa kontakter. 

4.4 Verksamhetsutvecklingens uppföljnings- och kommunikationsmöten 
VU följs upp genom olika sorters möten: halvårsuppföljning i form av ledarseminarier och 

medarbetarseminarier, stödgruppsmöten, drivningsmöten samt arbetsmöten. Figur 7 på nästa sida 

visar strukturen för VU-grupper och stödgrupper. VU-grupperna har drivningsmöten och sedan 

samlas varje VU-grupps ledare för ett stödgruppsmöte. Figur 7 på nästa sida är förenklad från 

verkligheten då det finns fler hierarkiska nivåer i denna struktur beroende på vilken avdelning vid 

Volvo Aero som det gäller. I halvårsuppföljningen följs VU-ribbor (Bilaga F), gruppernas mål, upp och 

Volvo Aero går in i en ny period på sex månader. På arbetsmöten genomförs det faktiska VU-arbetet. 

Då vi inte skall beröra vad som görs i VU utan endast hur arbetet följs upp, kommer observationer 

inte att göras på arbetsmöten. Utöver dessa möten hålls även nätverksmöten med Volvo Aeros 
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verksamhetsutvecklare varannan vecka som skall fungera som ett stöd för att utveckla VU-

programmet. Nedan kommer observationer från olika VU-möten att redovisas eftersom möten är 

den struktur som används för att följa upp VU-arbetet. För den checklista vi har utgått från vid 

observationerna, se Bilaga D. Vi har i det här avsnittet valt att beteckna avdelningar med olika 

bokstäver för att avdelningarna skall hållas anonyma.   

Figur 7: VU-hierarki 

4.4.1 Ledarseminarier 
På ledarseminariet presenterar avdelningschefen det strategiska resonemang och fokus som skall 

ligga till grund för framtida arbete. Därefter har ledarna möjlighet att uttrycka sin åsikt om materialet 

så att en gemensam bild sedan kan arbetas fram tillsammans med dessa. Målet är att uppnå ett 

strategiskt resonemang som samtliga inblandade kan känna sig delaktiga i. Det är även en möjlighet 

för avdelningschefen att ta till sig feedback från ledarna om hur dessa ser på VU och avdelningens 

framtida förändring. 

Avdelning G 

Av 16 ledare närvarade 14 på ledarseminariet, varav endast vissa av dessa var områdeschefer. 

Seminarieledaren inledde seminariet med en nulägesbeskrivning av företagets situation samt 

poängterade vikten av att arbeta med kontinuerligt förbättringsarbete. Efter detta visades agendan 

för seminariet och områdescheferna fick sedan i uppgift att reflektera över tidigare VU-arbete inom 

den egna avdelningen. Vid denna reflektion utseddes en av deltagarna till att föra anteckningar över 

reflektionerna så att seminarieledaren i efterhand kunde återkoppla till dessa. Vid denna reflektion 

konstaterade en av områdescheferna att i de VU-grupper där arbetet behandlat mjuka faktorer är 

det svårt att se resultatet då det inte innebär några direkt ekonomiska förbättringar. En annan 

områdeschef ansåg att VU-arbetet påverkades av semestrar, tidsbrist samt att en stor del av arbetet 

stannade upp när det närmade sig halvårsseminarier. En annan aspekt som togs upp var att det är 

väldigt många olika dokument för nyanställda att sätta sig in i gällande VP och VU. Den deltagare som 
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tog upp detta ansåg därför att VP och VU-uppföljningar borde sammanställas i ett dokument för en 

tydligare överblick. Andra funderingar som dök upp i diskussionen var hur resultat från VU-arbete 

skall tas vidare i arbetet och hur det skall användas tvärfunktionellt.  

Efter denna diskussion presenterade seminarieledaren strategiskt resonemang och fokus inför 

nästkommande VU-period. Deltagarna delades sedan in i tre grupper där de fick besvara de fyra 

frågorna nedan samt motivera svaret. Detta för att ge seminarieledaren förslag på hur det strategiska 

resonemanget och fokusen skulle kunna förbättras. 

1.  Är det rätt fokuserat område? 

2.  Håller resonemanget?  

3.  Är det rätt mätetal?  

4.  Ligger målnivåerna rätt? 

Gruppfördelningen var gjord utifrån ett jämviktsperspektiv där meningen var att deltagarna i varje 

grupp skulle komplettera varandra för att få en bredare diskussion inom grupperna. Efter en 

halvtimme samlades alla igen och varje grupp fick sammanfatta vad de hade kommit fram till. 

Upplägget var att varje grupp fick besvara en fråga i taget och sedan sammanfattade 

seminarieledaren vad denne hade skrivit ner om det som hade sagts också fortsatte grupperna sedan 

att presentera nästa fråga. Efter detta var det ytterligare en gruppövning där deltagarna delades upp 

i grupper om tre, där dessa valdes genom att de tre som satt bredvid varandra hamnade i samma 

grupp. Frågorna som grupperna skulle diskutera var: 

- Vilka förbättringsområden ser du som viktigast för den här gruppen att jobba med? 

- Vilka är de första stegen vi måste lägga in på handlingsplanen? 

På grund av tidsbrist redovisade grupperna endast vad de hade kommit fram till i den första frågan, 

varje grupp fick en minut vardera för att presentera detta. Grupperna fick sedan lämna in svaren de 

hade kommit fram till på båda frågorna skriftligt för att seminarieledaren efter mötet skulle kunna 

sammanfatta vad varje grupp hade kommit fram till och sedan maila ut det till samtliga deltagare på 

mötet. 

Den sista övningen var en individuell övning där varje deltagare, skriftligt i en handlingsplan, fick 

besvara vad de kan utföra för förändringsaktiviteter inom sitt eget arbete/verksamhetsområde. Även 

denna övning samlades in för sammanfattning av seminarieledaren som sedan skulle maila ut svaren 

till samtliga deltagare. Mötet avslutades med att seminarieledaren sammanfattade dagens 

seminarium och mötet avslutades sedan fem minuter senare än den utsatta tiden på fyra och en halv 

timme. 

4.4.2 Medarbetarseminarier 
När ledarseminarier har genomförts skall strategiskt fokus kommuniceras ut till medarbetarna vilket 

görs på medarbetarseminarierna. Efter att ha fått åsikter och feedback av medarbetarna om det 

strategiska fokus som presenterats görs eventuella ändringar i det och sedan bryts det ner till en 

praktisk verklighet. Det vill säga att VU-grupperna lämnar förslag på förbättringsområden och 

handlingsplaner som stöttar detta. Samma avdelning kan ha flera seminarier beroende på antalet 
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medarbetare. Därför kommer de två seminarier som vi observerade från samma avdelning inte att 

särskiljas eftersom inga större skillnader upptäcktes. 

Avdelning C 

Vid de två seminarier som observerades började funktionschefen med att informera om det 

strategiska fokus som arbetats fram vid bland annat ledarseminariet. Medarbetarna delades sedan 

slumpvis upp i grupper om ungefär tio personer som tillsammans fick diskutera vad de ansåg om det 

förslag på strategiskt fokus som presenterades. Grupperna fick en halvtimme på sig att besvara de 

tre frågorna nedan samt motivera svaren. Syftet med dessa frågor var att få medarbetarnas åsikt om 

det strategiska resonemanget och fokusen. 

1. Är det rätt fokuserat område?  

2. Håller resonemanget? 

3. Är det rätt mätetal och ligger målnivån rätt? 

En del av grupperna använde nästan hälften av tiden till att diskutera andra saker än det givna 

området. Alla var inte aktiva i diskussionen kring de tre frågorna som skulle besvaras. Efter att 

grupperna enskilt hade diskuterat detta samlades alla igen för en dialog med funktionschefen. En 

representant för varje grupp fick sammanfatta gruppens åsikter och en diskussion fördes med 

funktionschefen för att samtliga parter skulle förstå varandra bättre. Vid diskussionen framkom att 

personalen saknade positiv feedback från ledarna och ansåg att en punkt: ”motivera medarbetarna” 

borde vara med i det strategiska fokuset. Deltagarna ansåg även att det behövdes bättre 

säkerställning att implementeringar som gjorts tidigare efterföljs. Seminariet avslutades med att 

funktionschefen sammanfattade det som var viktigt att ta med sig från seminariet och kontrollerade 

att medarbetarna inte ansåg att något väsentligt var bortglömt. Mötet avslutades tio minuter innan 

utsatt tid på tre timmar.  

4.4.3 Stödgruppsmöten 
För att stödja, utveckla och följa upp VU-processen genomförs stödgruppsmöten där områdeschef, 

VU-gruppledare, coacher och verksamhetsutvecklare är delaktiga. Vid dessa möten behandlas 

vitaliteten i VU-grupperna, om extra stöd behövs inom någon eller flera av grupperna samt de 

eventuella problem som har uppstått. Positiva resultat och ekonomiska framsteg skall också lyftas 

fram och redovisas för hela gruppen. Detta kan exempelvis vara de VU-ribbor som har avslutats. För 

dagordning vid stödgruppsmöte se Bilaga G. Under punkt tre på dagordningen redovisar VU-ledare 

och coacher hur arbetet går utifrån VU-ribban och mallen för vitalitet (Bilaga H). Den matris som 

avdelning A och B använder för att redovisa hur VU-arbetet fortskrider kan ses i Bilaga I. Den sista 

punkten, reflektion, syftar till att varje deltagare på mötet skall ge sin åsikt om mötet. 

Avdelning A 

Under observationen konstaterades att dagordningen för drivningsmöten användes istället för 

dagordningen för stödgruppsmöten. Närvaron var inte fullständig då en av VU-grupperna inte var 

representerad på mötet. En av VU-ledarna hade ingen presentationsbild över matrisen (Bilaga I) utan 

återgav endast muntligt VU-gruppens arbete. Övriga VU-ledare hade färdiga presentationsbilder som 

fanns på att hämta på teamsite eller USB-minne. På grund av tidsbrist valde ledaren för mötet att 

stryka reflektionspunkten i dagordningen. Handlingsplanen följdes inte upp och förnyades inte under 
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mötets gång. Samtliga deltagare var delaktiga i diskussionen kring hur de olika VU-gruppernas arbete 

fortskred. Mötets utsatta tid var en timme men pågick i 40 minuter. 

Avdelning B 

Representanter från samtliga VU-grupper var närvarande på mötet. Dagordningen för 

stödgruppsmöte användes inte synligt men samtliga punkter i dagordningen besvarades med den 

agenda som användes. Något som denna stödgrupp brukar göra utöver dagordningsmallen är att 

följa upp statusen på VU-arbeten som har avslutats de senaste sex månaderna bakåt i tiden, ledaren 

började mötet med att stryka denna punkt på grund av tidsbrist. Alla VU-ledare presenterade VU-

gruppernas arbete med hjälp av matrisen (Bilaga I). Samtliga deltagare vid mötet var aktiva i 

diskussionen om gruppernas arbete. Handlingsplanen uppdaterades inte under mötet, det skulle 

göras av mötesledaren i efterhand. Den punkt som skulle läggas till på handlingsplanen var att en av 

ledarna saknade coach och en person tillsattes för att ordna detta. Vid reflektionen kom det fram att 

deltagarna ansåg att det hade varit ett klart syfte med mötet och att tiden på en timme för en gångs 

skull hade hållits. 

Avdelning E 

Vid mötet närvarade sju av åtta grupper fanns representerade. Samtliga grupper hade VU-ledarna 

representerade förutom två grupper. Den ena gruppen hade istället coachen som presenterade hur 

arbetet gick och i den andra gruppen var det en av gruppens medlemmar som var representant 

istället för VU-ledaren. Ett par av grupperna hade inte coachen närvarande vid detta möte. Mötet 

inleddes med att ordföranden visade agendan. Efter en allmän diskussionsfråga från ordföranden 

fortsatte mötet med att läget för det totala mätetalet visades. En diskussion kring mätetalet hölls där 

samtliga deltagarna funderade kring varför läget var som det var och hur de skulle kunna leverera 

bättre resultat. Efter detta fick varje grupp redovisa hur deras arbete fortlöpte utifrån en mall som 

kan ses i Bilaga J. Sedan visade varje grupp även upp den mall för vitaliteten i VU-arbetet (Bilaga H) 

som de hade besvarat. I denna mall var en färgrapportering tillagd så att varje grupp fick bedöma 

hela arbetets status utifrån om det var grönt, gult eller rött. Grönt stod för att arbetet flyter på, gult 

för att det finns områden som inte är så bra och rött för att hjälp och/eller åtgärder behövs. En 

diskussion hölls efter varje grupps redovisning innan nästa grupp påbörjade sin redovisning. Mötet 

avslutades med en reflektion där ordföranden började med att ställa några allmänna frågor kring hur 

grupperna ansåg att VU-arbetssättet fungerade. Vid denna reflektion framkom det att de flesta 

grupperna inte använde sig av dagordningen eftersom de oftast hade mer av ett arbetsmöte än ett 

drivningsmöte när de träffades en gång i veckan. Flera av deltagarna ifrågasatte om VU verkligen 

behövde all den stödstruktur som fanns för att gruppen skall fungera. Många menade att det räckte 

att ha arbetsmöten där handlingsplanen och tidsplanen lyftes fram utan att ett specifikt 

drivningsmöte behövde hållas varje vecka. Efter reflektionen avslutades mötet på utsatt tid. 

4.4.4 Drivningsmöten 
Varannan vecka träffas VU-gruppen i en timme för att följa upp handlingsplanen och den enskilda 

VU-gruppens mål, syftet är att underlätta fördelandet av arbetsuppgifter då det verkliga arbetet sker 

mellan drivningsmöten. För dagordning vid drivningsmöte, se Bilaga K. Meningen med mötet är att 

avsluta punkter på handlingsplanen och vid behov tillföra nya. Nya områden identifieras för att ta 

fram eventuella ribbor att presentera som förslag för stödgruppen. Den sista punkten, reflektion, 

syftar till att varje deltagare på mötet skall ge sin åsikt om mötet. 
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Avdelning B  

Gruppen, bestående av åtta personer, saknar en coach. Denna grupp har drivningsmöten varje vecka 

och vid detta första observerade möte saknades en person och en person kom en kvart senare. 

Ordförande började med att visa gruppens målribba, ingen agenda för mötet visades. Gruppen gick 

igenom sin ribba och en diskussion fördes kring denna. När detta var gjort följdes handlingsplanen 

upp och förnyades. Utifrån diskussionen innan lades nya punkter till på handlingsplanen och sedan 

förtydligades fokuset för den närmsta tiden. Ett diagram över hur långt gruppens VU-arbete har 

kommit uppdaterades utifrån de aktiviteter som hade genomförts. Mötet höll tiden på en timme, 

med en reflektion som avslutning. 

På grund av ett annat möte där samtliga deltagare skulle närvara flyttades detta möte, andra mötet 

som skulle observeras, med ett dygns framförhållning till en senare tid samma dag. Tre personer var 

närvarande, resterande fem kunde inte komma. Mötet började fem minuter för sent på grund av två 

av deltagarnas sena ankomst. Sedan gick ledaren igenom mötets agenda muntligt och visade efter 

detta upp VU-ribban. En ny punkt lades till på handlingsplanen och denna förnyades utifrån vad de 

tre deltagarna hade arbetat med under veckan.  Ett diagram över hur långt gruppens VU-arbete har 

kommit uppdaterades utifrån de aktiviteter som hade genomförts. Deltagarna diskuterade huruvida 

de skulle hinna bli färdiga i tid. Vid denna diskussion kom det fram att deltagarna inte ansåg sig hinna 

göra så mycket mellan varje möte men att veckovisa möten var en bra rutin. Detta eftersom 

deltagarna inte missar allt för mycket om de är borta vid ett tillfälle samt att det fungerar som en 

drivande kraft då de varje vecka måste visa vad de har gjort. Mötet avslutades en halvtimme tidigare 

än utsatt tid utan att en reflektion hölls. 

Avdelning D 

VU-gruppen består av fyra personer och en coach. Vid mötet närvarade samtliga förutom coachen 

och ingen agenda visades vid mötets inledning. Ledaren började med fråga gruppen ”varför sitter vi 

här?” Detta startade en diskussion om VU-arbetet, vad som hade hänt sedan förra mötet och 

allmänna problem på avdelningen. Efter detta fördes diskussion över vad kommande VU-arbete 

skulle behandla. Deltagarna ansåg att de behövde hjälp med att hitta nya och större 

förbättringsområden att ta tag i. Ledaren skulle ta upp detta med coachen till nästa möte. 

Handlingsplanen uppdaterades vart eftersom punkterna på behandlades. Uppdateringen sköttes 

skriftligt och efter mötet skulle ledaren föra in ändringarna i en digital version av handlingsplanen 

som sedan skickas till gruppens deltagare och coachen. Avklarade punkter på handlingsplanen tas 

enligt ledaren bort när de är klarskrivna och ingen återkoppling sker till dessa efter detta. Mötet 

avslutades en halvtimme före utsatt tid utan reflektion.  

Avdelning E 

Den observerade gruppen har möte en gång per vecka. Vid det första mötet som observerades 

saknades fem av åtta medlemmar samt coachen. Någon dagordning för mötet visades aldrig utan 

mötet började med en presentation av vad två av medlemmarna hade gjort sedan sist. En diskussion 

och redigering av det arbete som hade genomförts uppstod och deltagarna konstaterade att det 

hade blivit ett arbetsmöte av drivningsmötet. Samtliga närvarande deltagare var aktiva i diskussionen 

och framförde sina åsikter. Vid slutet av mötet konstaterades det att det inte fanns något tydligt mål 

för periodens VU-arbete samt att arbetet kan behöva fortsätta in i nästa period. Utsatt tid överskreds 

med några minuter och ingen uppdatering av handlingsplanen eller avslutande reflektion hanns med.  



   

36 

 

Fem personer var närvarande vid det andra observerade mötet varav en av de saknade var coachen. 

En av de närvarande personerna satt med på mötet i ungefär en kvart då denne var tvungen att gå 

tidigare på grund av annat arbete. Ingen agenda för mötet visades utan mötet började fem minuter 

sent med att deltagarna berättade vad de hade gjort sedan förra mötet. Efter denna diskussion 

avslutades mötet, tio minuter tidigare än utsatt tid, utan att en reflektion och uppdatering av 

handlingsplanen gjordes. Ledaren uppdaterar en graf som visar hur arbetet går efter mötet.  

4.4.5 Sammanfattning av observerade stödgrupps- och drivningsmöten 
För att få en tydligare överblick över de stödgrupps- och drivningsmöten som har observerats följer 

här en sammanfattning av vad som har konstaterats utifrån checklistan som har använts. 

Tabell 3: Sammanställning av observerade stödgrupps- och drivningsmöten 

 Ja Nej 

Följdes mallen för dagordning? 5 st 3 st 
Följdes tidigare arbete upp? 3 st 5 st 
Redovisades de mål delmål som har uppnåtts under vägen? 5 st 3 st 
Höll mötet tiden? 7 st 1 st 
Var alla tänkta närvarande? 2 st 6 st 
Var alla med och diskuterade? 8 st 0 st 
Genomfördes en reflektion på slutet? 5 st 3 st 
Var deltagarna förberedda? 6 st 2 st 
Har gruppen möte minst så ofta som är tänkt? 7 st 1 st 

Utöver Tabell 3 ovan har även ”hur redovisades de saker som togs upp under mötet?” observerats. 
Resultatet visar att på tre möten användes PowerPoint-presentationer, tre möten redovisades 
endast muntligt och två möten använde sig av en teamsite för att redovisa pågående och tidigare 
arbete.  

4.4.6 Nätverksmöten 
En grupp bestående av internkonsulter för VU och verksamhetsutvecklare träffas varannan vecka där 

de varannan gång har ett synergimöte och varannan gång ett drivningsmöte. Dessa möten är 

planerade till att hållas i två timmar där en paus för fika hålls efter en timme. Alla avdelningar som 

har en verksamhetsutvecklare är representerade på dessa möten, dock har inte alla avdelningar en 

sådan. Gruppen består sammanlagt av cirka 15 personer. Alla medverkar utifrån eget intresse för att 

kunna utveckla sig själva och sin avdelnings VU-arbete. Dessa möten är en chans för 

verksamhetsutvecklarna att kommunicera hur VU-arbetet fungerar vid olika avdelningar inom Volvo 

Aero. Detta skapar en möjlighet för uppföljning av positiva och negativa aspekter av detta 

angreppssätt för förändringsarbete. Syftet med synergimöte är att gruppen skall utvecklas och syftet 

med nätverkets drivningsmöte är att utveckla VU-programmet. 

Synergimöten 

Vid det första mötet som observerades var elva personer närvarande. Alla personer i fråga var inte 

närvarande hela mötet, några kom senare, gick tidigare eller var borta delar av mötet. Mötet började 

med att extern person från företaget informerade om mer ingående om en del av Volvo Aeros 

strategiska fokus. Efter detta fördes en diskussion om hur varje enskild person kan bidra till att målet 

nås. Vid denna diskussion framkom att många ansåg att Volvo Aero idag tar så många beslut att de 

till slut inte vet vad de har beslutat om. Volvo Aero måste även bli bättre på att komma igång med 

implementeringar fortare, ofta tar planerings- och förarbete längre tid än vad som anses behövas. 
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Denna information och diskussion pågick under mötets första timme. Under den andra delen av 

mötet följdes en agenda där medlemmarna hade fått skriva upp frågeställningar som de ville lyfta 

fram. Mötet avslutades med en sammanfattning och reflektion på utsatt tid. 

Tio personer var närvarande vid det andra mötet som observerades. Två av dessa personer gick efter 

en och en halv timme. Vid mötets start innehöll agendan inga punkter, efter en diskussion i gruppen 

lades fyra punkter till på listan. Ordförande för mötet hade förberett en övning vars syfte var att 

gruppen tillsammans skulle lösa ett problem på utsatt tid. Detta för att gruppen skulle få öva på att 

koordinera sig, samarbeta och snabbt leverera resultat. Efter gruppövningen återstod en och en halv 

timme av mötet som ägnades åt diskussion kring agendans punkter. Vid diskussionen visade det sig 

att många av deltagarna ansåg att stödgruppsmöten ofta blir till avrapporteringstillfällen och 

reflektionen kring stödet saknas. Det konstaterades även att det är viktigt att förändringsarbete 

definieras ordentligt innan implementeringen genomförs eftersom detta minskar risken för problem 

vid själva implementeringen. Pausen hölls på utsatt tid efter en timme. Handlingsplanen reviderades 

löpande allt eftersom beslut togs. Mötet avslutades i tid med reflektioner där samtliga deltagare 

ansåg att det hade varit ett givande möte som hade väckt många intressanta tankar bland 

individerna.  

Nätverkets drivningsmöten 

På det första observerade mötet närvarade fyra personer varav en person gick iväg på ett annat 

möte efter en timme. Mötet började med att dagens ordförande visade agendan och frågade om 

någon hade någon ytterligare punkt att lägga till på listan. Dagen innan mötet hade information gått 

ut om att Volvo Aero skulle få en ny VD, detta gjorde att diskussionerna till stor del handlade om det 

istället för agendans punkter. Efter pausen uppdaterades handlingsplanen och en slutlig reflektion 

genomfördes. Mötets tidsram på två timmar hölls. 

Vid det andra mötet som observerades var nio personer närvarande, varav en gick efter en timme 

och en av de andra gick tio minuter tidigare. Ordförande började med att visa roliga filmklipp för att 

som denne uttryckte sig: ”ge mötet energi”. Sedan visades agendan och ytterligare punkter lades till 

på den. Punkterna gicks igenom och diskuterades och efter pausen tog ordföranden fram 

handlingsplanen varpå samtliga punkter gicks igenom och uppdaterades. Mötet avslutades med en 

reflektion där alla fick vara kortfattade på grund av tidsbrist för att mötet skulle kunna hålla tiden. 

4.5 Förändringsarbete i form av förändringsprojekt 
När vi hädanefter beskriver projekt i detta kapitel, syftar detta till projekthanteringsmetoder som 

används för samtliga tre projektkategorier, som nämns i avsnitt 1.6 Avgränsningar, och därmed vid 

förbättringsprojekt. Eftersom studien skall behandla icke operativa förändringsarbeten kommer vi att 

benämna Volvo Aeros förbättringsprojekt som förändringsprojekt. 

Projekt definieras som ett tidsbegränsat och definierat uppdrag som skall nå uppsatta mål. 

Inom Volvo Aero innebär detta: 

• ett uppdrag som har en tillfällig organisation  

• ett uppdrag som har ett definierat resultat, avgränsat i tid och kostnader  

• ett uppdrag som är tvärfunktionellt och därmed kräver resurser och betydande insatser från 

ett flertal avdelningar och funktioner 
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4.5.1 Projektfaser 
Projekt på Volvo Aero är uppdelade i fyra delprocesser: initiera, planera, genomföra faser och avsluta 

projekt.  

Projektinitieringen börjar med att en projektbeställare skapar en beställning, därefter skall 

styrgruppsordföranden föreslå en projektledare och en styrgrupp som sedan utses av linjechefen. 

Det är sedan projektledarens roll att vid behov föreslå delprojektledare och en referensgrupp som 

slutligen utses av linjechefen. Styrgruppsordföranden skapar även projektdirektiv som skall 

accepteras av projektledaren, projektledarens chef, styrgruppen och sedan fastställas av 

projektbeställaren.  

Projektdirektivet skall visa vad projektet skall åstadkomma och skall innehålla följande: 

• Syfte med projektet: bakgrund och svar till kundbehov 

• Mål, omfattning och leveransobjekt 

• Krav på kvalitetsstyrning, arbetsmetoder, processer, riskhantering, rapportering samt 

beslutsforum utöver standard beskrivs.  

• Projektstyrform (IS-GDP) 

• Tidpunkt för projektets avslut anges 

• Kostnads- och resursram 

• Övergripande risker, riskavsättningsmarginaler och dess hantering anges 

• Organisation och bemanning (beställare, styrgruppsordförande, styrgrupp och projektledare) 

• Fördelning per fas och olika kostnadsslag / ProfitCenter / beställning.  

• Referenser 

Alla projekt leds utifrån styrprinciper enligt Figur 8 nedan. 

 

Figur 8: Styrprinciper projekt (Från Volvo Aeros intranät) 

Beslutsfora 

Styrgrupps- 

ordförande 

 

Projektledare 

 

Linjeorganisationen 

Skriver projektbeställning. 

Skriver projektdirektiv, definierar styrgrupp samt ansvarar för att 

styrgruppen utövar sina två huvudansvar: 

- Stödfunktion för projektledaren samt 

- Besluts- och styrorgan i syfte att säkra projektets resultat (öppnar  

grind då mål är uppfyllda samt gör rekommendation till beslutsfora vid 

beslutspunkt) 

Generera resultat enligt nedbrutna mål och överenskommen logik. 

Fullt ansvar för att målen i projektdirektivet uppfylls. Vad och när?  

Bekräftar att mål är uppfyllda vid respektive grind.  

Resurser, kompetens, utrustning, systemstöd (IT), arbetsmetoder.  

Vem och hur? 

Beställare 

Frisläpper finansiering för projektet fram till nästa beslutspunkt  
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Vid planering av projekt är syftet att utveckla projektdirektivet i form av konkreta planer och 

undersöka vilka resursbehov som finns. Planer och projektmål skall sedan balanseras med de 

resurser som projektet är tilldelat. Varje projekt planeras och koordineras med ett antal verktyg som 

är till för exempelvis organisation, kostnadsinformation, styrkort, resurser och projektinformation.  

I genomförandefasen hålls möten för att stämma av, driva eller efterfråga resultat, korrigera, 

omplanera, återkoppla samt för att leverera och fakturera. Dessa möten finns i form av 

projektgrupps-, status-, styrgrupps-, gransknings- och kund/leverantörsmöten. När det kommer till 

projektgruppens ansvar skall linjechefen bemanna projektet med personer som har rätt kompetens 

och kvaliteter att utföra givna arbetsuppgifter. Projektledarens ansvar är att planera projektet, 

fördela arbetsuppgifter, minimera risker, säkra projektresultat samt att rapportera resultat till 

styrgruppsordförande och beställare. Medarbetare skall ta fram underlag för och utföra 

överenskommen arbetsuppgift samt samordna med övriga projektmedlemmar och rapportera status 

till projektledaren. Ett förändringsprojekt skall planeras, genomföras och följas upp utifrån IS-GDP-

modellen, information system-global development process (Bilaga L). Denna modell består av sju 

faser i form av: förstudie-, konceptstudie-, utvecklings-, slutlig utvecklings-, industrialiserings-, 

utnyttjande- samt uppföljningsfas. I och mellan dessa faser finns nio grindar där uppnådda resultat, 

en plan för nästa fas och en prognos till projektavslut kontrolleras, Volvo Aero kallar det de tre P’na 

prove, plan och predict. Efter detta tas beslut om projektet skall fortsätta ytterligare en fas. Det 

granskningsdokument som används för formella granskningar benämns som PAP (project assurance 

plan). Detta är ett Exceldokument som består av en projektöverblick, statistik samt checklistor för 

vad som skall ha uppnåtts vid varje grind. Det är inte bara hårda faktorer som följs upp i PAP’en utan 

även mjuka faktorer i form av exempelvis intressenters förhållningssätt till förändringsprojektet och 

dess direkt och indirekt involverade personer. PAP’en används inte bara vid grindarna utan även för 

utvärdering inför styrgruppsmöten som hålls ungefär en gång i månaden. Det anpassas till varje 

projekt, till exempel val av grindar, KPI’er och variabler, och skall visas för styrgruppen. PAP’en 

utvärderas med hjälp av tre färger i form av grön att kriteriet är uppnått, gul att kriteriet inte är 

uppnått men att en plan finns hur denna skall hanteras och röd att kriteriet inte är uppnått och att 

ingen plan finns för hur detta skall hanteras.  

När det kommer till avslutningsfasen skall delprojektledaren sammanställa vad som finns att lära sig 

av projektet i en slutrapport. Detta genom att gå igenom ursprunglig planering, budget, mallar och 

jämföra med erhållet utfall, sammanställa de styrkor och svagheter som identifierats under 

projektet, efterkalkylera genom att jämföra utfall med plan för att kunna skapa information för 

kommande förändringsprojekt samt föreslå aktiviteter för att förebygga likartade problem i 

kommande projekt. Detta görs sedan även av projektledaren för hela förändringsprojektet i form av 

en sammanfattning av samtliga delprojekt. Som sista punkt står det i direktiven att både 

delprojektledare och projektledare för förändringsprojekten gärna får redovisa erfarenhetsutbyte för 

kollegor, övriga berörda och intresserade inom samma disciplin.  

4.5.2 Verktyg vid förändringsprojekt 
Ett verktyg för att ge större tydlighet i projektmålen på individnivå är visible planning. Detta verktyg 

skall användas dagligen i form av att projektgruppen träffas och går igenom varje individs planerade 

aktiviteter för dagen. Projektets status samt alla aktiviteter vecka för vecka visas tydligt på en tavla 

på väggen. Vid varje möte följs även gårdagens arbete upp och ledaren tydliggör kritiska delar och 
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ser till att arbetsfördelningen är jämn. Volvo Aero har den uppfattningen att en ledare skall använda 

visible planning genom att kontinuerligt leda medarbetarna och inte bara informera. Det innebär att 

medarbetarna lättare förstår och därmed kan bidra med nya idéer i projektet. Motsatsen till det är 

att endast få konstaterat för sig vad som gått bra eller dåligt utan större förståelse för vad som har 

hänt eller kommer att ske. Detta leder till att medarbetaren inte blir lika aktiv i kommande händelser. 

Volvo Aero anser att det är viktigt att projektmedlemmar får en genomgång av hela projektet en kort 

stund varje dag. 

En mall för hur en teamsite för förändringsprojekt kan användas har tagits fram. Teamsiten är till för 

att samla förändringsprojektets dokument på samma ställe och därmed skapa en tydligare 

projektöverblick. Fördelen med att ha en mall för detta är enligt en av projektutvecklarna att 

projektledare inte behöver lägga tid på att utveckla en teamsite själva för varje projekt. Dock är detta 

en ny företeelse som endast är implementerat i ett fåtal projekt vid studiens tidpunkt. Problemet 

som projektutvecklaren anser finns är att få projektledare att ändra sina vanor och börja lägga ut allt 

material på teamsiten. 

SPPM, strategisk projektportföljshantering, är ett verktyg som har börjat implementeras vid Volvo 

Aero. Det är tänkt att vara den strategiska drivningen av projekt medan den operativa styrningen är 

styrgrupper och grupperingar av projekten. Denna portfölj är utformad som en matris där det är 

tänkt att samtliga förändringsprojekt vid Volvo Aero skall finnas. I denna matris redovisas de olika 

projektens status samt vilken koppling de har till Volvo Aeros strategiska målområden. Denna matris 

skall redovisas för ledningen en gång i kvartalet och informationen till den samlas in med hjälp av nio 

målområdesansvariga. 

4.6 Uppföljning och kommunikation av förändringsprojekt vid Volvo Aero 
I detta kapitel studerar vi två olika processers huvudprojekt, i form av förändringsprojekt 1 och 

förändringsprojekt 2, som syftar till att hjälpa till att uppnå de mål som finns för processen. Vi har 

sedan valt att titta på två delprojekt i varje förändringsprojekt. Samtliga fakta i detta avsnitt kommer 

från intervjuer med respektive projekt- och delprojektledare. Vid dessa intervjuer har några 

grundläggande punkter funnits som bakgrund till de frågor som har ställts (Bilaga E). För att hålla 

projekten anonyma kommer förändringsprojekten att benämnas med en siffra och delprojekten med 

förändringsprojektens nummer samt en bokstav. 

4.6.1 Förändringsprojekt 1 
I denna operativa huvudprocess följs samtliga förändringsprojekt upp utifrån ett antal KPI’er som 

redovisas och följs upp utifrån ett övergripande styrkort som en gång i månaden följs upp av 

processledningen och en gång i kvartalet av företagsledningen. I detta styrkort används tre olika 

färger för att symbolisera hur de olika förändringsprojektens KPI’er ligger till. Färgerna som används 

för detta är grön som innebär att KPI’n är i fas, gul att KPI’n har ett gap och röd att KPI’n är kritisk. 

Förändringsprojekt 1 består av elva delprojekt där endast några av dessa delprojekt följer IS-GDP-

modellen med tillhörande faser och grindar. Projektledaren anser att det är svårt att hitta bra 

mätetal på förändringar varför förändringsprojekt 1 endast har mätetal för aktiviteterna och inte för 

själva förändringen. Då vissa förändringar som utförs i förändringsprojekt 1 inte går att mäta förrän 

efter ett par år är det svårt att veta exakt vilken förändring som har lett till positivt eller negativt 

resultat. Detta eftersom det är flera bakomliggande faktorer och deras relation till varandra som 
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påverkar resultatet. En uppskattning görs om hur mycket problem som reduceras utifrån 

förändringsprojektets resultat men detta mäts sedan aldrig då det ses som för krångligt. De mätetal, 

som används för att följa upp hur förändringsprojekt 1 går, är arbetad tid kopplat till varje 

grindpassage samt vilken tid och vilka resurser som det tar att passera varje grind jämfört med 

planerat. Samtliga grindar används inte i varje delprojekt utan detta anpassas utifrån det arbete som 

läggs ner och vilken output som fås ut av det. Alla delprojekt använder inte mätetal utan vissa 

använder istället leverabler som skall uppnås. Förändringsprojekt 1 har en teamsite där det även är 

länkat till delprojektens teamsiter. 

Varje delprojekt har en egen styrgrupp där projektledaren är med i samtliga av de elva delprojektens 

styrgrupper. Dessa styrgruppsmöten skall hållas ungefär en gång i månaden i en timme där 

delprojektledarna rapporterar delprojektets status till den egna styrgruppen. Detta rapporteras 

elektroniskt med hjälp av en mall (Bilaga M) och som varje delprojektledare fyller i på 

förändringsprojekt 1’s teamsite inför varje styrgruppsmöte. Utifrån dessa möten skall projektledaren 

sedan sammanställa varje grupps status för att rapportera detta vidare till företagsledningen. 

Projektledaren har enskilda möten med varje delprojektledare varannan vecka i en halvtimme. Om 

det visar sig vara något större problem med förändringsprojektet bokas en till tid in utifrån behov. 

Projektledaren är i sin tur med på ledningens styrgruppsmöte en gång i månaden där denna skall visa 

upp potential för förändringsprojektet samt att motivation finns till att fortsätta arbetet. Varannan 

vecka träffas projektledaren och samtliga delprojektledare för att se till att grupperna inte arbetar 

med samma saker och att de synkas så att de arbetar mot det gemensamma fokus som finns.   

Delprojekt1 A 

Det fanns redan en delvis genomförd förstudie för delprojekt 1 A varför första fasen i IS-GDP-

modellen valdes bort. I övrigt följs IS-GDP-modellen med tillhörande PAP, PAP’en redigerades utifrån 

behov av delprojektledaren som sedan förankrade denna med styrgruppen. Tillsammans med 

styrgruppen valde delprojektledaren även leverabler som agerar som KPI’er mot styrgruppen. 

Delprojektledaren anser att IS-GDP är ett bra stöd för förändringsprojekt eftersom det framtvingar 

viktiga saker som annars lätt hoppas över. Däremot anser denna att projektgrupperna vid 

styrgruppsmöten för en grind borde vara bättre på att även ta upp nästkommande grind för att på 

det sättet få en effektivare uppföljningsmetod. För sin egen skull har delprojektledaren ett system 

som visar på leverablernas status med hjälp av gröna och röda färgmarkeringar. Grönt innebär att 

leverablerna hålls enligt tidplan och rött att de inte gör det. Dessa färgmarkeringar visas inte upp för 

någon utan delprojektstatus kommuniceras endast muntligt vid delprojekt- och styrgruppsmöten om 

något är försenat. Varje vecka hålls ett delprojektmöte via telefon eftersom gruppen till stor del 

består av externa konsulter som inte finns på plats på företaget. En gång i månaden träffas gruppen 

för dessa delprojektmöten för att skapa gemenskap och se till så att alla ser det gemensamma målet.  

Styrgruppsmöten hålls var tredje vecka fram till ”final development”-fasen där delprojektledaren 

anser att det räcker med möte var femte vecka. Delprojektledaren föreslår tidpunkt för 

styrgruppsmötena som sedan projektstyrgruppen rättar sig efter.  

Återkoppling till tidigare grindar görs endast i ”user launch”-grinden, vid de andra grindarna följs 

endast den aktuella grinden upp. Den uppföljning som görs efter avslutat delprojekt är den follow 

up-rapport som är en del av IS-GDP-modellen. Dock anser delprojektledaren att det skulle behövas 

en mer utvecklad metod för att följa upp avslutade förändringsprojekt. På teamsiten finns frisläppta 
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leverabler, aktiviteter, pågående arbete och tidplan. Leverablerna tas inte upp på delprojektmöten 

utan gruppen får själva gå in och titta på teamsiten om de vill se dessa. Att föra samman flera 

delprojekt under ett stort förändringsprojekt är enligt delprojektledaren ett bra sätt att tydliggöra att 

olika projekt kan ha samma fokus. 

Delprojekt 1 B 

Delprojekt 1 B planeras utifrån IS-GDP-modellen där samtliga faser gås igenom. Den tredje och fjärde 

fasen genomförs dock som en fas då arbetet i dessa två faser inte direkt går att särskilja i delprojekt 1 

B. PAP’en är redigerad utifrån det behov som delprojektledaren har ansett att finns. Redigeringen 

har inte skett med stöd från styrgruppen utan delprojektledaren har tagit detta beslut själv. Denna 

anser att styrgruppen borde vara mer intresserade av vad i IS-GDP-modellen som skall vara med i de 

olika delprojekten och inte överlåta hela det ansvaret på delprojektledarna. Utöver den uppföljning 

av PAP’ens mätetal, som sker i samband med de olika grindarna, har delprojekt 1 B även ett antal 

leverabler som används som mätetal. Dessa leverabler bygger på aktiviteter som är kopplade till en 

tidplan. Leverablerna följs sedan upp på delprojektmöten som hålls en gång i veckan. Under mötet 

får varje delprojektmedlem berätta hur dennas arbete fortlöper och utifrån detta fyller 

delprojektledaren i grön, gul eller röd status på leverablerna. Grön betyder att den status som är 

tänkt har uppnåtts, gul att planerad status inte är uppnådd men att gruppen vet hur de skall gå 

tillväga för att komma tillbaka till planerad status och röd innebär att planerad status inte är uppnådd 

och att stöd behövs för att återgå till planerad status. Varannan vecka hålls delprojektmöten i en 

timme och varannan gång i två timmar. På de möten som hålls i två timmar läggs extra fokus på 

riskanalysen, vilka risker som finns och hur dessa skall hanteras. Från början var varje delprojektmöte 

på en timme men gruppen märkte efter ett tag att det behövdes mer tid för att föra en diskussion 

kring riskanalysen varför den extra timmen lades in på vartannat möte.  

Ungefär var femte vecka hålls styrgruppsmöten där delprojektledaren rapporterar status till 

styrgruppen. Vid dessa möten ligger störst fokus på det nuvarande arbetet och vägen till framtida 

målsättningar. Delprojektledarens närmsta chef i funktionsriktningen sitter med i styrgruppen och 

har därmed även i uppgift att delprojekt 1 B’s arbete kommuniceras ut till övriga i funktionen. 

Delprojektledaren saknar en fast struktur för hur teamsiten bör se ut vilket ledde till onödigt mycket 

administrativt arbete i uppstartandet av delprojekt 1 B. 

4.6.2 Förändringsprojekt 2 
Ett liknande övergripande styrkort som förändringsprojekt 1’s operativa huvudprocess har finns även 

för förändringsprojekt 2’s process. Det är dock inget styrkort som är implementerat eller används i 

förändringsarbetet. 

Förändringsprojekt 2 består av elva delprojekt som inte har några fastställda mål från 

huvudprojektet. Utifrån de intervjuer som har gjorts med personer som är delaktiga i delprojekten 

har det framkommit att i stort sett ingen styrning sker från förändringsprojekt 2 och dess 

projektledare. Det finns inga formellt fastställda direktiv för delprojekten. Delprojektledarna får 

istället skapa direktiv och styra delprojekten utifrån eget tycke och delprojektgruppens behov. Något 

gemensamt möte för alla delprojektledare finns inte utan dessa träffar processledningen var för sig. 

Det finns ingen mall för hur denna redovisning skall gå till utan det är upp till delprojektledaren själv 

att redovisa detta. 
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Delprojekt 2 A 

Delprojekt 2 A startades inte som ett delprojekt utan valdes in som detta vid uppstarten av 

förändringsprojekt 2 då det visade sig att vara en del av dess målsättning. Vid intervjutillfället är 

delprojekt 2 A avslutat sedan några månader tillbaka. Delprojekt 2 A använde inte IS-GDP-modellen 

utan det var upp till delprojektledaren att skriva ett direktiv för delprojektet samt att planera för de 

resurser och kompetenser som behövdes. Anledningen till att IS-GDP-modellen inte användes var för 

att delprojektledaren inte såg något mervärde i att använda modellen. De mätetal, i form av 

leverabler, som användes under delprojektet 2 A’s gång utgick från fyra av delprojektets huvuddelar. 

Det enda direkta mätetal som användes var det som kopplades till förändringsprojekt 2’s slutmål. 

Från början hölls styrgruppsmöten varannan vecka men när delprojektet hade kommit igång hölls 

dessa en gång i månaden. Det var delprojektledarens uppgift att bjuda in de personer som denna 

ansåg vara intressenter av delprojektet. Detta innebar att personer från både funktions- och 

processled närvarade. Utöver dessa möten hölls möten med referensgruppen en gång i månaden. 

Denna referensgrupp bestod av dem som påverkades direkt av delprojekt 2 A’s förändring. 

Delprojektledaren valde att ha med hela delprojektgruppen vid styrgruppsmöten för att kunna ge 

bättre feedback till styrgruppen. Delprojekt 2 A redovisade nutida samt framtida arbete endast för 

delprojekt 2 ett fåtal gånger då huvudprojektledaren hörde av sig för att denna i sin tur skulle 

rapportera hur huvudprojektet fortskred. En intern och en extern teamsite fanns för att underlätta 

kommunikationen mellan delprojektmedlemmarna då dessa befann sig på olika orter. Anledningen 

till att det även fanns en extern teamsite var för att berörda leverantörer till delprojekt 2 A skulle 

kunna ha en insyn i arbetet. 

Delprojekt 2 B 

Delprojekt 2 B använder inte IS-GDP-modellen eftersom inget krav finns på detta. De mätetal som 

används är istället satta utifrån vad som skall uppnås med projektet till olika tidpunkter. Varje 

morgon hålls ett möte enligt verktyget visible planning. Detta tycker delprojektledaren är ett bra och 

tydligt sätt att ge en bild av hur statusen för arbetet ligger till och vem som skall göra vad under 

dagen. Denna menade även att det dessa möten gör att delprojektmedlemmarna verkligen presterar 

då de alltid måste redovisa gårdagens genomförda arbete. Varje vecka hålls ett koordinationsmöte 

där delprojektledaren, chefer från linjen (där förändringen sker) samt den aktuella produktledningen 

diskuterar samordning av delprojektet och planerar kommande månadens arbete. Delprojektledaren 

anser att dessa möten hellre skulle vara kortare och varje dag för att kunna implementera 

förändringar i linjen fortare och följa upp förändringens påverkan snabbare. Varannan vecka 

redovisar delprojektledaren för processen vad som är gjort, vad som händer och vad som skall ske 

framöver.  

Delprojekt 2 B har ingen teamsite eftersom delprojektledaren anser detta som onödigt. Denne vill 

hellre ha fler dialoger med intressenterna så att inga missförstånd uppstår på grund av att någon 

person själv har tolkat den information som finns på en teamsite. 
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4.7 Olika kommentarer om Volvo Aeros förändringsarbete 
Nedan följer kommentarer från olika personer, dessa har benämnts med varsin siffra för att hållas 

anonyma. Motivet till detta avsnitt är att belysa kommentarer som har framkommit under informella 

intervjuer men som ändå är av vikt för studiens resultat. Avsnitten behandlar först kommentarer 

kring VU sedan förändringsprojekt för att avslutas med kommentarer gällande hur metoder och 

verktyg kan spridas mellan de olika angreppssätten för förändringsarbete. 

4.7.1 VU 
Projektledare 3 

Projektledare 3 anser att varje enskilt VU-arbete inte bara skall stämmas av med funktionscheferna 

utan även med processcheferna för att skapa bättre samarbetsmöjligheter. Nackdelen som denna ser 

med detta är att det finns en risk att VU-arbetet blir för styrt till skillnad från vad det är tänkt att vara. 

Projektledare 3 anser även att det borde finnas en översikt över alla VU-gruppers arbete så att alla 

får en bättre överblick vad andra i organisationen gör. Detta för att minimera risken för dubbelt 

arbete samt öka möjligheterna för samarbete och lärande av förändringsarbete. 

Projektledare 4 

Projektledare 4 menar att tidigare VU-arbete var mindre tydligt på dennes avdelning, då personalen 

helt själva bestämde vad de skulle arbeta med jämfört med VU-arbete som på senare tid till viss del 

styrs uppifrån, vilket gör att fokus blir tydligare. Både gällande projekt och gällande VU-arbete saknar 

personen en elektronisk hemsida att hämta övergripande information, om olika förändringsarbeten 

som pågår och är avslutade, från. 

Projektledare & verksamhetsutvecklare 1 

Projektledare & verksamhetsutvecklare 1 har valt att även göra en VU-grupp av sin projektgrupp vid 

tidigare VU-arbete. Detta innebar att vissa delar ur projektet lyftes ur och genomfördes som ett VU-

uppdrag. Detta ansåg denna som bra, bland annat för att det i VU-metodiken finns en annan vilja att 

åstadkomma vitalitet än vad det gör i förändringsprojekt. 

Stabschef 1 

Enligt stabschef 1 bör VU-arbetet utgå från de behov som finns i organisationen. Denna menar att 

VU-möten ibland hålls i två timmar utan att någon har någonting att komma med. Därför anser 

denna att det måste finnas energi om VU skall fungera. 

Stabschef 2 

Stabschef 2 anser att om en förbättring för processerna arbetas fram i VU går förändringen oftast 

inte helt igenom. Denna menar att en standardisering för implementeringar utanför den egna 

avdelningen inte finns. Stabschef 2 säger att det är viktigt att verkligen se till att de VU-arbeten som 

genomförs stämmer överens med organisationens övergripande mål. Det är enligt stabschef 2 viktigt 

att det inte sätts en siffra på hur stor förtjänst resultatet av ett VU-arbete innebär om 

kostnadsbesparingen inte kan visas upp i form av exempelvis ökad volym eller minskad personal. 

Med andra ord måste resultatet visa var vinsten tar vägen. Detta är något som stabschef 2 anser att 

Volvo Aero behöver bli bättre på. 
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Funktionsledare 1 

Något som behöver ses över enligt funktionsledare 1 är hur chefer väljer ut VU-ledare. Detta då 

denna anser att det är fel VU-ledare i många VU-grupper vilket gör att VU-arbetets resultat påverkas 

negativt och engagemang fås därmed inte i VU-grupperna. Funktionsledare 1 saknar även mer krav 

på att produktledningen skall arbeta processinriktat. 

Verksamhetsutvecklare 1 

Verksamhetsutvecklare 1 kommenterar att när VU-arbetets huvudområden har varit styrda 

hierarkiskt uppifrån i funktionen och personalen har fått välja område och VU-grupp utifrån intresse 

har detta resulterat i att det inte har blivit så lyckat. Detta då gruppmedlemmarna har känt sig för 

styrda med restriktioner kring ämnesområdena.  

Projektmetodikutvecklare 1 

Projektmetodikutvecklare 1 anser att VU-arbete inte är lika styrt som förändringsprojekt varför det 

kan vara mer inspirerande då personer får arbeta med det de är intresserade av och inte vara styrda 

på samma sätt. 

Verksamhetsutvecklare 2 

Verksamhetsutvecklare 2 berättar att även om det är tänkt att redovisningen av olika VU-gruppers 

resultat skall ske vid halvårsuppföljningarna har många avdelningar valt att låta detta ske vid ett 

separat tillfälle. Detta innebär att olika avdelningar väljer att genomföra redovisningen på olika sätt.  

Verksamhetsutvecklare 2 menar att de mallar som finns inom VU är anpassade för att alla 

medarbetare, oavsett bakgrund och arbetsuppgifter, skall kunna förstå och använda de 

standardmallar som finns. Detta innebär exempelvis att samliga av VU’s mallar är på svenska. 

Avdelningschef 1 

Avdelningschef 1 upplevde att personalen vid dennes avdelning ansåg att det var svårt att ta åt sig 

det nya arbetssättet som VU innebar då de sedan innan redan arbetade med utveckling. Detta 

innebar att det initialt tog tid innan alla hade hittat sin roll i VU-arbetet. Det har sedan starten blivit 

tydligare hur arbetet med VU skall ske och det har börjat ses som en del i den dagliga verksamheten.  

VU-ledare 1 

VU-ledare 1 menar att det har varit lättare att komma igång med VU-arbetet när det har varit mer 

styrt. Denna påpekar dock att då varje person i gruppen har haft sin idé på ämnesområdet har detta 

lett till att en kompromiss behöver göras inom gruppen för att få ihop allas idéer till ett VU-uppdrag. 
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4.7.2 Förändringsprojekt 
Projektledare & verksamhetsutvecklare 1 

Projektledare & verksamhetsutvecklare 1 anser att eftersom PAP’en från början är utformad för IT-

projekt borde en förenklad version av denna tas fram. Detta för att det skall bli lättare för 

projektledare att se vilka punkter som bör vara med och även för att minska det administrativa 

arbetet. Denna anser att det idag går åt för mycket tid till administrativt arbete och till att försöka 

avgöra vilka delar i PAP’en som är relevanta för delprojektet. En annan faktor som gör att onödig tid 

läggs på planering är enligt projektledare & verksamhetsutvecklare 1 att det inte finns en tydlig 

struktur för hur IS-GDP-modellen skall användas i OMS, utan denna länkar endast vidare till en sida 

på intranätet som ligger utanför OMS. Denna saknar därför en tydligare förklaring i OMS hur 

modellen skall användas vid förändringsarbete, för i nuläget måste projektledarna själva till stor del 

försöka förstå det tänkta arbetssättet. 

Stabschef 2 

Enligt stabschef 2 görs internrevisioner i processerna men i övrigt är det brist på uppföljningar över 

hur olika förändringar har påverkat processerna, positivt eller negativt. Denna anser att detta är en 

följd av att Volvo Aero ännu inte har vant sig vid att arbeta i processled. 

Projektmetodikutvecklare 2 

Projektmetodikutvecklare 2 anser att på projektgruppsnivå bör dagliga möten hållas för att följa upp 

projektens status. Mindre projekt bör enligt denna anpassas utifrån den försäkringsnivå som det 

finns behov av och menar att det kan bli för krångligt att arbeta utifrån IS-GDP-modellen i mindre 

projekt. Projektmetodikutvecklare 2 menar att Volvo Aero ännu inte har vuxit in i arbetssättet som 

IS-GDP-modellen innebär. När det gäller förändringsarbete i processled anser denna att många har 

svårt att ta till sig detta då de är vana att endast se till sin egen avdelnings resultat och inte ser 

avdelningens del i processen.  

Projektmetodikutvecklare 2 berättar även att det en gång halvåret hålls seminarier med samtliga 

projektledare. Syftet med dessa seminarier är att bygga kontaktnät samt kompetens- och 

erfarenhetsöverföring.  

Verksamhetsutvecklare 2 

Verksamhetsutvecklare 2 säger att de standardmallar som används vid förändringsprojekt är riktade 

till projektledarna snarare än projektgruppen. Därför kan vissa av förändringsprojektets mallar kräva 

mer av användaren och i vissa fall behöver projektledarna utbildning för att kunna hantera mallarna 

på rätt sätt. 

Projektmetodikutvecklare 3 

Projektmetodikutvecklare 3 berättar att det en gång per år hålls en undersökning där de anställda får 

ge feedback om vad de tycker om sina närmsta ledare. De huvudområden i denna feedback som 

ledarna bedöms utifrån är respekt, samarbete, delegering, påverkan, prestationsfeedback samt 

internt information och kommunikation. En gång i halvåret hålls ett nätverksmöte där samtliga 

projektledare träffas för att utbyta erfarenheter kring förändringsprojektens arbete. 
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4.7.3 VU/Förändringsprojekt 
Projektledare 4 

Det finns enligt projektledare 4 inget bra stöd, i de flesta förändringsprojekten, för den dagliga 

uppföljningen. Denna anser därför att visible planning borde spridas bättre inom Volvo Aeros 

samtliga förändringsarbeten för att få in en bättre rutin kring daglig uppföljning.  

Projektledare & verksamhetsutvecklare 1 

Projektledare & verksamhetsutvecklare 1 har i och med sina två roller i uppgift att försöka se de 

kopplingar som finns mellan processens projekt och avdelningens VU-arbete för att underlätta 

samarbete mellan grupper som har liknande fokus och arbetssätt. Detta både för att slippa dubbelt 

arbete och för att grupperna skall kunna lära av varandra. 

Delprocessledare 1 

Delprocessledare 1 anser att det saknas knytpunkter mellan funktions- och processled, då framförallt 

mellan VU-arbete och förändringsprojekt. Denna anser att det tar tid att ställa om arbetssätt till 

processled varför förståelse för de båda arbetssätten behöver skapas hos medarbetarna. 

Funktionsledare 2 

På funktionsledare 2’s avdelning följs förändringsarbeten upp kontinuerligt i upp till sex månader 

efter dess avslut och sedan ligger det på medarbetarnas ansvar att förändringarna följs. 

Funktionsledare 2 anser att en revision bör införskaffas för att följa upp förändringar senare. Denna 

anser även att det är viktigt att avgränsa större uppdrag och dela upp dessa i flera mindre uppdrag 

för att det skall bli lättare att se vad som skall åstadkommas och även bli lättare att mäta om målen 

har uppnåtts. Denna talar även om vikten av att sätta ut tidpunkter för när delmål skall vara 

uppnådda. Detta för att arbetet skall bli effektivt då personer måste nå målen i tid och inte kan dra ut 

på det på samma sätt som de kan om ingen tidsram är satt. 

Verksamhetsutvecklare 2 

Olika grupper, både VU-grupper och projektgrupper, har enligt verksamhetsutvecklare 2 dålig koll på 

vad andra grupper gör som de skulle kunna ha nytta av i sitt eget arbete. Denna anser även att Volvo 

Aero är duktiga på att planera och dokumentera men sämre på att genomföra, leverera och avsluta. 

Volvo Aero måste enligt verksamhetsutvecklaren fokusera på rätt saker att jobba med då det görs en 

massa förändringsarbete som inte är viktiga.  

Projektledare 5 

Projektledare 5 är förvånad över att VU-metodiken inte sprider sig inom Volvo Aeros övriga 

verksamhet då denna person anser att det är en bra och effektiv metodik för styrning och coachning 

vid förändringsarbete. 

Projektledare 6 

Projektledare 6 anser att ingen riktigt vet skillnaden på funktions- och processled varför dessa 

skillnader borde tydliggöras inom organisationen. Denna saknar även en samlad bild över samtliga 

VU-arbeten, detta för att tydligare kunna koppla dessa till förändringsprojekt med liknande fokus. 
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Avdelningschef 1 

Samtliga VU-ledare och projektledare, inom avdelningschef 1’s avdelning, har möte tillsammans med 

ansvariga chefer en gång i månaden under en och en halv timme. Vissa VU-uppdrag har varit 

gränsöverskridande i form av att de har påverkat andra delar av processkedjan. Detta har inneburit 

att personal från gränsande delprocesser har fått involverats i VU-uppdragen. 
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5 Analys och tolkning 
Volvo Aero delar upp sitt förändringsarbete i VU samt förändringsprojekt och vi har i den teoretiska 

referensramen gjort det antagandet att tidigare forskning kring förändringsprojekt kan tillämpas 

generellt på förändringsarbete. Detta gör att vi hädanefter kommer att benämna all information från 

den teoretiska referensramen som förändringsarbete även om den har benämnts som projekt 

tidigare. Detta för att tydligare särskilja Volvo Aeros förändringsprojekt mot för vad vi i den 

teoretiska referensramen benämner som projekt. 

Viss upprepning och överlappning kan komma att ske i detta kapitel eftersom många områden går in 

i varandra. 

5.1 Förändringsarbete 
Volvo Aeros verksamhetsplan, och därmed strategiska fokus, skall uppnås med hjälp av VU och 

förändringsprojekt som angreppssätt varför grundtanken är att målen med dessa förändringsarbeten 

skall stämma överens med Volvo Aeros strategi. Detta är en betydande del i förändringsarbete enligt 

Giovannini (2004), Neely et al (1997) och Sanger (1998) som menar att förändringsarbetets mål skall 

överensstämma med hela organisationens strategi. Dock anser några personer vid Volvo Aero att alla 

VU-arbeten inte är utformade utifrån organisationens strategi eftersom många VU-grupper får 

arbeta helt utifrån eget intresse. Vi anser att VU-arbete till viss del borde styras av ledningen för att 

undvika att förändringsarbete som inte överensstämmer med Volvo Aeros strategi genomförs. Ett 

exempel på detta kan vara genom att de olika VU-grupperna måste redovisa och få sitt förslag på 

förändringsarbete godkänt av ledningsgruppen vid de olika avdelningarna. Det skall ske genom att 

VU-grupperna skall kunna motivera kopplingen mellan det tänkta förändringsarbetet och det 

strategiska fokus som Volvo Aero har. Detta för att som Miller (2004) anser bibehålla energin och 

stimulera lärandet hos medarbetarna genom att låta dessa var med och påverka och förändra de 

delar i verksamheten som de är intresserade av. Förändringars mål skall enligt Liu och Walker (1998) 

vara satta av en person som har en helhetsbild över de delar i organisationen som påverkas eller är 

intressenter av förändringsarbetet på något annat vis. Vi anser att detta uppnås då projektdirektiven 

för förändringsprojekt kontrolleras och godkänns av styrgruppen samt förändringsarbetets beställare 

eftersom dessa personer tillsammans skall ha en helhetsbild över Volvo Aero.  

De stöd- och styrgruppsmöten som finns i Volvo Aeros förändringsarbete är enligt oss ett exempel på 

ett viktigt stöd från ledare och chefer. Detta stämmer överens med vad Munns och Bjeirmi (1996) 

anser: att stöd från exempelvis ledare och chefer är en central del gällande förändringsarbete. Även 

Eve (2007) tar upp vikten av att använda sig av coachning och mentorskap. Den coach som används 

som stöd vid VU-arbete är enligt oss också ett effektivt sätt att få stöd i form av en utomståendes 

feedback på gruppens arbete. Denna coach får enligt oss gärna komma från en annan funktion som 

inte är i kontakt med VU-gruppen men ändå är en intressent av detta förändringsarbete. Vi anser att 

coachrollen även bör implementeras i Volvo Aeros förändringsprojekt men här anser vi inte att 

coachen behöver komma från en annan funktion. Detta eftersom kompetensen i projektgruppen 

redan finns från olika funktioner då förändringsprojekt utgår från processen. Munns och Bjeirmi 

(1996) menar att projektledningsverktyg skall utgöras av existerande strukturer och resurser. Då en 

del av våra förslag i detta analyskapitel kommer att innebära att verktyg och metoder för VU även 

skall tillämpas på förändringsprojekt eller vice versa anser vi att de åsikter Munns och Bjeirmi (1996) 
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har är ett argument för att utveckla eller modifiera redan existerande verktyg istället för att skapa 

helt nya. Ett ytterligare argument för att tillämpa samma verktyg för både förändringsprojekt och VU 

är att det blir mer standardiserade arbetssätt som enligt Becker och Ghedini (2005) underlättar 

förändringsarbete. Vi har under studien sett och hört av anställda att även de tycker att det är 

konstigt att inte fler av de verktyg som finns inom företaget sprids mellan de olika angreppssätten för 

förändringsarbete.  

5.2 Uppföljning 

5.2.1 Kontroll-, mät- och projekthanteringssystem 
Volvo Aero har ännu inte helt kunnat dra nytta av det projekthanteringssystem, i form av IS-GDP-

modellen, som de har implementerat vilket enligt Eve (2007) är vanligt i många stora organisationer. 

Anledningen till att vi anser detta är för att vi har uppfattat att många projektledare inte anser att 

modellen är tillämpbar på alla förändringsprojekt. Vi anser att detta grundar sig i brist på kunskap om 

hur modellen skall användas och att många tror att den är krångligare än den är. Eve (2007) menar 

att för att få positiva effekter av ett projekthanteringssystem skall användarna ha utvecklad kunskap 

och kompetens om hur det skall användas och vilka effekter som kan uppnås med det. Därför anser 

vi att samtliga projektledare vid Volvo Aero bör få en grundlig utbildning i hur och varför modellen 

skall användas vid förändringsarbeten.  

Kennerley och Neely (2003) och Johnson et al (2001) menar att mätsystem för att följa upp 

förändringar bör ha en process för att granska, utveckla och förändra mätningar, ha personal med 

rätt kompetens att använda systemet samt att systemet skall vara flexibelt, klara av insamlingen, 

analysen och rapporteringen av data. För att åter ta IS-GDP-modellen som exempel finns det i och 

med den ett existerande system som skall klara av detta. Som ovan nämnt anser vi dock att det finns 

brister i personalens kompetens om hur de skall använda sig av modellen. Projektledare har sagt att 

IS-GDP-modellen inte är tillräckligt flexibel för att klara av alla typer av förändringsprojekt. Vi menar 

att systemet är flexibelt och att bristerna istället återfinns i projektledarnas kunskap om modellen. 

Därför anser vi återigen att samtliga projektledare vid Volvo Aero bör få en grundlig utbildning i hur 

och varför modellen skall användas vid förändringsarbete. Vi anser att VU har en uppföljningsprocess 

för att granska, utveckla och förändra mätningar eftersom detta skall göras vid de drivningsmöten, 

stödgruppsmöten och halvårsuppföljningar som hålls. I den del av VU-arbetet som vi har observerat 

anser vi att VU-ledare och medarbetare har den kompetens som behövs för att använda sig av och 

arbeta utifrån den uppföljningsprocess som finns. Vi anser dock att VU-arbetet inte är flexibelt 

eftersom det i förväg är bestämt hur ofta uppföljningsmöten skall hållas. Grundstrukturen för 

uppföljningen anser vi är bra men vi vill även se att VU-ledare sätter in fler uppföljningsmöten utifrån 

förändringsarbetets behov. 

Det som enligt Bauer et al (2004) och Neely et al (1997) symboliserar ett bra uppföljningssystem för 

förändringsarbete är att det skall finnas en tydlig bild mellan strategi, kritiska framgångsfaktorer och 

mått på alla nivåer. Vi menar att dessa samband tydligare syns i förändringsprojekten än i VU 

eftersom VU är mer anpassat utifrån medarbetarnas intresse. En annan anledning till att vi anser att 

sambandet är svårare att se i VU är att det inte finns en övergripande bild över vad varje VU-grupp 

egentligen har åstadkommit, vad de skulle ha åstadkommit och hur det hänger ihop med det 

strategiska fokus som dels avdelningen men även Volvo Aero som helhet har. Detta går att se 
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tydligare i förändringsprojekten eftersom den övergripande bilden styrs hårdare uppifrån och även 

ses tydligare i och med det övergripande styrkortet. Den strategiska projektportföljsmatrisen är en 

annan metod för att skapa tydligare samband mellan olika förändringsprojekts mål och 

organisationens strategi. Uppföljningsprocesser vid förändringsarbete skall enligt Bauer et al (2004) 

klara av att presentera resultat som reflekterar förändringens samband och hierarkier. De 

huvudprojekt som finns i Volvo Aeros två operativa huvudprocesser är enligt oss ett bra sätt att visa 

de olika delprojektens samband och tydliggöra att olika delprojekt arbetar mot samma huvudmål och 

har samma strategiska fokus. Detta kan göras ännu tydligare med hjälp av det månadsmöte som hålls 

i förändringsprojekt 1, med delprojektledare och huvudprojektledare. Där presenteras 

delförändringarnas samband och resultat samtidigt som de jämförs med huvudprojektets mål. Det 

övergripande styrkortet som skall användas av samtliga projekt ger enligt oss inte detta samband 

utan snarare bara resultat angående hur de olika projekten går. Inom VU saknas denna överblick 

varför sambanden också blir svårare att se på en övergripande nivå. Stödgruppsmöten gör att en viss 

överblick över sambanden fås eftersom olika VU-arbeten i samma funktion redovisas. Vi anser dock 

att en tydligare överblick längre ner i organisationen, som samtliga kan ta del av, behövs för att 

undvika dubbelt arbete och för att kunna kontrollera resultat av olika förändringsarbeten. 

I VU följs mjuka faktorer upp i form av vitaliteten samt vilka problem som finns i förändringsarbetet. 

Därför anser vi att VU har lyckats med att inte endast mäta finansiella faktorer och tid som är viktigt 

enligt Bradley (2002), Kennerley och Neely (2002) samt Rozenes et al (2006). Eftersom PAP’en 

innehåller en del punkter av mjuk karaktär skall inte bara hårda faktorer följas upp. Detta är dock, 

som vi tidigare nämnt, ett arbetsverktyg som inte används av alla förändringsprojekt och de KPI’er 

som projektledarna har valt ut själva är inte av mjuk karaktär vid de förändringsprojekt som vi har 

observerat. Något vi saknar i båda Volvo Aeros angreppssätt för förändringsarbete är attityd- och 

prestationsundersökningar, bland användare och intressenter till förändringsarbetet, som enligt 

Bradley (2002) är ett sätt att bedöma mjuka mål och förändringsfaktorer. Vi anser att detta bör göras 

med hjälp av en enkätundersökning en gång i mitten av projektet och en gång i slutet. Den första 

undersökningen bör göras för att få en överblick över vad olika personer anser om projektet och den 

slutliga undersökningen bör sedan visa på om någon förändring har skett och hur den i så fall har 

uppfattats. Resultatet från båda undersökningarna bör redovisas, en kort tid efter att de har 

genomförts, för förändringsgruppen, dess intressenter och styr-/stödgruppen. 

5.2.2 Uppföljning vid nyckelhändelser eller kontrollpunkter 
Både Njaa (2008) och Gustafson et al (2003) anser att uppföljningar av förändringsarbeten bör 

genomföras vid speciella kontrollpunkter eller nyckelhändelser i förändringsarbetet. Hädanefter 

kommer vi inte att särskilja på dessa utan kalla dem för nyckelhändelser då vi anser att båda 

begreppen avser samma företeelse. Enligt Njaa (2008) bör denna uppföljning ske vid uppstarten, vid 

planeringsprocessen, innan driftstarten samt vid implementeringen av förändringsarbetet. Utifrån 

detta anser vi att uppföljning vid nyckelhändelser redan används i Volvo Aeros förändringsprojekt i 

form av den grinduppföljning som genomförs med hjälp av PAP’en. Eftersom Volvo Aeros metod för 

detta består av nio nyckelhändelser som anpassas utifrån behov anser vi att den är bättre än den 

formen Njaa (2008) föreslår med fyra nyckelhändelser. I VU-arbetet saknas denna typ av uppföljning 

då den genomförs enligt jämna tidpunkter och inte utifrån nyckelhändelser. Då VU-arbetet är tänkt 

att inte vara lika styrt som förändringsprojekt anser vi att IS-GDP-modellen kan vara onödig att 

använda här och vi anser att den enklare formen som Njaa (2008) föreslår räcker att använda. 
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Gustafson et al (2003) anser att ett förändringsarbete kan följas upp genom att poängsättas och att 

detta bör ske upprepande gånger under ett förändringsarbete. Denna poängsättning anser vi att kan 

jämföras med det traffic light-system som vissa förändringsarbeten vid Volvo Aero använder sig av. 

Dock kan inga värderingar ses om hur stor betydelse olika faktorer har för förändringsarbetet, vilket 

enligt Neely et al (1997) är viktigt, och därmed kan förändringsinsatser inte prioriteras utifrån detta. 

Vid poängsättning anser vi att det blir tydligare vilka aktiviteter som bör prioriteras för att hålla 

projektet på rätt spår varför vi anser att detta bör användas av Volvo Aero. 

5.2.3 Styrkort och KPI’er 
Det balanserade styrkortet är enligt Sanger (1998) en metod för att inte bara mäta vad som har hänt 

utan även reflektera kring varför det hände samt försöka förutse framtida beteende och 

prestationer. Dessa mätningar sker med hjälp av olika KPI’er som enligt Giovannini (2004), Neely et al 

(1997) och Sanger (1998) skall bestämmas utifrån den strategi som grundar sig i organisationens 

vision och affärsidé. På Volvo Aero bygger de observerade delprojekten i förändringsprojekt 1 sina 

KPI’er utifrån aktiviteter på tidplanen. Hos delprojekt 1 A är det projektledaren som bestämmer hur 

denna anser att KPI’ernas status ligger till och för endast en diskussion med gruppen om det är någon 

KPI som är röd och framtida KPI’er diskuteras inte vid projekt- eller styrgruppsmöten. Det förs vid 

delprojekt 1 B’s möten en diskussion och en reflektion för att komma fram till hur statusen på de 

olika KPI’erna ligger till och varför. Vid grindar och styrgruppsmöten försöker de även förutse 

framtida arbete och KPI’er samt de problem och möjligheter som kan tänkas uppkomma på vägen. 

Delprojekten i förändringsprojekt 2 använder sig endast av slutmålen som KPI’er. Dessa KPI’er följs 

upp regelbundet men inga specifika delmål finns utan de mäter endast hur långt det är kvar till 

uppfyllandet av slutmålen. Förändringsprojekt 2’s delprojekt redovisar det nutida och framtida 

arbetet vid styrgrupps-, koordinations- och/eller processmöten. Vi anser att de observerade 

förändringsprojektgrupperna har en kontinuerlig uppföljning för att reflektera kring vad som har hänt 

och varför samt förutse framtida beteende. Dock är KPI’erna inte anpassade efter detta i 

förändringsprojekt 2 utan endast i förändringsprojekt 1 där detta är en del i det övergripande 

styrkortet och därmed även i delstyrkorten. Vi anser även att PAP’en är ett styrkort. Detta då den 

innehåller aktiviteter för att se vad som har hänt och ett fält för kommentarer samt krav som måste 

uppfyllas för att få gå vidare till nästa fas i förändringsprojektet. I VU-arbetet anser vi att 

dagordningen för drivningsmötet tillsammans med vitalitetsmallen används som ett styrkort. Där 

hålls reflektioner kring hur arbetet går, vad som har påverkat det, hur VU-grupperna ligger till mot de 

slutliga målen samt vad gruppen skall arbeta med framöver. De KPI’er som används är ribborna och 

vitaliteten, som därmed mäter både hårda och mjuka faktorer.  

5.2.4 Möten 
VU-arbetets struktur innebär att drivningsmöten skall hållas var fjortonde dag och stödgruppsmöten 

en gång i månaden. Enligt Kanter (2004) bör regelbundna uppföljningsmöten hållas vid 

förändringsarbete, dessa möten bör enligt Taskinen och Smeds (1999) samt Walton (2006) hållas en 

gång i veckan. Utöver dessa möten anser Walton (2006) att ett mer omfattande uppföljningsmöte 

bör hållas en gång i månaden. Utifrån detta anser vi att de VU-grupper som har förändringsarbeten 

som kräver mycket tid av gruppmedlemmarna bör träffas en gång i veckan för ett kombinerat arbets- 

och drivningsmöte. Detta för att den kontinuerliga uppföljningen och stödet från resterande 

gruppmedlemmar inte skall ske för sällan då detta skulle kunna innebära att förändringsarbetet blir 

stillastående under längre perioder. Det finns en rekommendation för att visible planning skall ske 
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varje dag varför detta är en typ av möte som skall förekomma bland förändringsprojekten, vilket vi 

har konstaterat att det inte gör i alla förändringsprojekt. I Volvo Aeros struktur för förändringsprojekt 

finns det inga direktiv om hur ofta mer omfattande möten bör hållas men vi anser att en 

rekommendation bör finnas att projektmöten skall hållas en gång i veckan och styrgruppsmöten en 

gång i månaden. Dock anser vi att både VU-möten och förändringsprojektmöten bör anpassas efter 

förändringens situation och inte vara allt för styrt av direktiv. 

På Volvo Aero finns det i VU-strukturen mallar för dagordning och vad som skall tas upp på olika 

möten. Förändringsprojekten har inga mallar för detta utan där är det upp till projektledaren och 

styrgruppsordföranden hur dagordningen skall se ut. Det är viktigt att ledaren för mötet är väl 

förberedd och har en agenda för vad som skall följas upp på mötet enligt Fransisco (2007) och Kanter 

(2004). Fransisco (2007) påpekar även att det är viktigt att mötet inte hålls helt utifrån standard utan 

att det ses som en process. Vi anser att det är bra att ha mallar att utgå från men något att komma 

ihåg är att dessa mallar skall anpassas utifrån det egna förändringsarbetets behov. En annan fördel vi 

ser med att använda mallar är att det ger ett standardiserat arbetssätt som utförs kontinuerligt. 

Detta eftersom samma saker överlag följs upp från möte till möte. Därför anser vi att även 

förändringsprojekten vid Volvo Aero bör ha någon sorts mötesmallar att utgå ifrån. Varje möte bör 

innehålla ett avslut där mötets effektivitet utvärderas enligt Fransisco (2007) vilket är något som 

finns med i de olika mötesmallar som finns för VU och även har genomförts vid de flesta möten som 

vi har observerat. Det finns inget uttalat direktiv för detta i förändringsprojekten varför vi anser att 

en rekommendation för detta bör finnas i projektstrukturen gällande möten. 

Att hålla workshops är enligt Zink et al (2008) ett sätt att identifiera behov av förbättringar genom att 

hålla en engagerande dialog med de anställda. Vi anser att VU’s halvårsuppföljningar är ett bra 

exempel på detta eftersom ledare och medarbetare då har chansen att ge sina åsikter om vad som 

bör förbättras i VU-strukturen, vad som redan fungerar bra samt hur förbättringarna skulle kunna 

genomföras. Denna typ av uppföljning sker med projektledarna i form av nätverksmöten som hålls en 

gång i halvåret. För att identifiera behov av förbättringar i hela Volvo Aeros förändringsarbete anser 

vi att det, utöver de ovan nämnda halvårsuppföljningarna, även bör hållas en halvårsuppföljning med 

samtliga projekt- och verksamhetsutvecklare. Detta för att kontinuerligt förbättra och ta del av 

varandras metoder för att skapa effektivt förändringsarbete inom hela organisationen.  

5.2.5 Feedback 
Samtliga möten som vi har observerat inom VU har inneburit att feedback fås på olika sätt både från 

andra medarbetare och från andra ledare och i förändringsprojekten har vi sett att detta görs i bland 

annat styrgruppsmöten, projektmöten och visible planning. Detta tas upp av Smith (2003) som anser 

att det är viktigt att lyssna till medarbetarna och att deras behov uppmärksammas för att uppnå 

effektivare förändringsarbeten.  Det är enligt DeNisi och Kluger (2000) även viktigt med feedback för 

att motivera de anställda till att prestera så bra som möjligt.  

Feedback hjälper enligt Liu och Walker (1998) till att omvandla erfarenheter från tidigare 

förändringsarbeten för att med hjälp av dessa ta fram nya mål att sträva emot. Ett exempel när detta 

sker på Volvo Aero är vid de halvårsuppföljningar som genomförs där avdelningschefer får feedback 

om vad medarbetare och VU-ledare anser om tidigare VU-arbete. Enligt oss är det bra att ha 

kontinuerliga feedbacktillfällen som Volvo Aero har eftersom det ges feedback från olika håll vid de 



   

54 

 

regelbundna möten som hålls. Fördelen med detta anser vi är att i och med att feedbacken sker 

kontinuerligt hålls förändringsarbetet mer uppdaterat.  Nackdelen enligt oss med att en stor del av 

feedbacken sker på möten är att åsikter inte är anonyma vilket kan göra att vis information aldrig 

kommer fram. Vi anser att denna anonyma feedback kan erhållas med hjälp av de tidigare föreslagna 

attityd- och prestationsundersökningarna. 

5.3 Kommunikation och redovisning 
Enligt Walton (2006) skall kommunikation ske vid rätt tidpunkt inom samtliga faser i 

förändringsarbetet. En stor del av Volvo Aeros kommunikation både internt och externt i projekt- och 

VU-grupper sker i samband med de möten som finns. Vi anser att det är bra att 

kommunikationsmöten hålls kontinuerligt och att kommunikationen sker ansikte-mot-ansikte vilket 

enligt Klein (1996) är att föredra. Dock skulle vi vilja se att stödgruppsmöten i VU-arbetet anpassas 

mer till rätt tidpunkt och inte bara vara satta till att alltid ske med en månads mellanrum. Att ha 

mötet vid en viss tidpunkt varje månad anser vi är bra men att det skall vara möjligt att flytta det 

utifrån behov om detta görs i god tid före mötet eftersom det enligt Fransisco (2007) är viktigt att de 

inbjudna i god tid förbereds på att mötet skall hållas. Vi anser att detta är bättre implementerat i 

Volvo Aeros förändringsprojekt där möten verkar vara mer anpassade till förändringens situation. I 

och med att en stor del av kommunikationen sker i samband med de möten som hålls anser vi att det 

är viktigt att de som inte har kunnat närvara vid ett möte ändå får information om vad som har 

diskuterats och vilka beslut som har tagits. Klein (1996) menar att det är bra att använda sig av flera 

medier vid kommunikation av förändringsarbete. Vi anser därför att mötesledare vid Volvo Aero 

efter mötet bör skriva en kort sammanfattning om det viktigaste som uppkommit under mötet och 

skicka ut det i elektroniskt format. Detta eftersom vi vid våra observationer har märkt att det oftast 

saknas någon eller flera personer som var tänkta att närvara vid mötet och att skicka det elektroniskt 

är enligt Zack Jr (2002) en snabb kommunikationsväg. Det skulle även innebära att de som har varit 

på mötet får en kort repetition av det. 

Rodrígues et al (2008) anser att det inom förändringsgrupper är viktigt med tillit och interna 

förpliktelser. Detta är något som kan ses i VU-arbetet i form av att vitaliteten följs upp och att VU–

arbetets grund är att ledarna har en tilltro till att alla kan vara med och bidra i förändringsarbetet. I 

förändringsprojekt saknar vi en uppföljning av vitalitet men ser istället fördelar med visible planning 

för det interna åtagandet inom förändringsgruppen. Genom att varje morgon gå igenom vad varje 

enskild person har gjort och skall göra skapas enligt oss en positiv arbetspress som innebär att 

medarbetarna känner sig pushade att prestera. Direkt övervakning är enligt Klein (1996) den mest 

effektiva kommunikationskanalen vilket vi ser som ytterligare en anledning till varför visible planning 

är ett bra verktyg för att följa upp och kommunicera förändringsarbete. 

Något som Volvo Aero använder sig av i VU-arbetet är halvårsuppföljningar där en dialog förs med 

medarbetare och ledare vilket är viktigt vid kommunicerandet av mål och tillvägagångssätt enligt Zink 

et al (2008). En brist på denna typ av dialog finns bland förändringsprojekten. Vi kan dock se problem 

i att veta vilka personer som i så fall skulle närvara vid dessa uppföljningar på medarbetarnivå i 

processen då det är svårt att dela upp dessa på något annat sätt än genom funktionsavdelningarna.  
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En viktig del i kommunikationen gällande förändringsarbeten är att veta hur projektet påverkar och 

påverkas av andra aktiviteter och förändringsarbeten i organisationen enligt Zink et al (2008). Den 

strategiska projektportföljsmatrisen som finns över samtliga förändringsprojekt anser vi därför även 

bör tillämpas i VU-arbetet. Detta för att få en översiktsbild över vilka förändringsarbeten som pågår. 

Utöver detta anser vi att en länk till avslutade förändringsarbeten bör finnas i denna projektportfölj. 

Vi tror att en sådan matris skulle kunna minimera risken för dubbelt arbete samt att olika 

förändringsarbeten skulle kunna lära av varandra vilket även har efterfrågats av några VU- och 

förändringsprojektledare. I och med att Volvo Aero är en organisation med många anställda har de 

även många hierarkiska funktionsnivåer. Detta gör att brus, som Jobber (2007) nämner i 

kommunikationsprocessen, uppstår vid flera tillfällen då information skall förmedlas mellan flera 

nivåer och därmed flera personer. Vi anser därför att det är extra viktigt med återmatningen från 

mottagaren av informationen till informationskällan. Vi tror att matrisen minimerar risken för 

missförstånd i kommunikationen eftersom den ger mottagaren en synlig överblick och inte bara en 

muntlig.   

5.3.1 Dokumentation 
Något som tillämpas inom VU är att större delen av uppföljningsdokumentationen sker enligt 

standard och samtliga mallar för detta återfinns i OMS. Detta är enligt Becker och Ghedini (2005) 

viktigt då de menar att dokumentation av uppföljning skall vara gemensam och stämma överens med 

organisationens policy och standard samt att denna sker kontinuerligt. När det gäller 

förändringsprojekt finns PAP’en som standard om projektet utgår från IS-GDP-modellen men som vi 

har nämnt använder inte alla förändringsprojekt sig av denna modell och har då heller ingen 

standardmall för dokumentation. I dessa fall är det istället upp till projektledaren att avgöra hur 

dokumentationen skall se ut. En viss uppföljningsdokumentation sker även vid slutrapporten av 

förändringsprojektet. För att dokumentation, som Becker och Ghedini (2005) anser, skall leda till att 

onödiga handlingar lättare undviks och att kritiska punkter i förändringsarbetet identifieras anser vi 

att det är viktigt med standardiserade dokument. Detta för att det enligt oss ger ett stöd till 

projektledaren för att försäkra denna om att rätt saker följs upp i dokumentationen.  

Det är enligt Eve (2007) och Neely et al (1997) viktigt med en strukturerad metod och dokumentation 

som är enkel att använda genom alla nivåer i organisationen. Enligt en av verksamhetsutvecklarna är 

detta tillämpat inom VU men inte inom förändringsprojekt på samma sätt eftersom 

dokumentationen inte berör alla som i VU-arbetet. Dokumentation skall vara anpassad för att kunna 

användas av berörda personer varför vi anser att samtliga medarbetare inte behöver förstå all 

dokumentation kring förändringsarbetet. Dock anser vi att det är viktigt att den information som 

berör samtliga medarbetare dokumenteras på ett sätt så att alla förstår, kan ta del av och kan 

använda sig av den. 

Ett sätt att underlätta hanteringen av uppföljningsdokument och reducera responstiden från 

förändringsarbetets deltagare är enligt Zack Jr (2002) genom att använda projektwebbsidor. Detta 

används på Volvo Aero i form av att förändringsarbeten får en teamsite. Om en sådan skall användas 

är det upp till den ansvariga för förändringsarbetet. Vi anser att fördelarna med en teamsite är att 

alla i förändringsarbetet kommer åt och kan se andras arbete och hur förändringsarbetet går. Då en 

standardmall för en teamsite finns anser vi att denna bör spridas bättre i organisationen eftersom 
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bland annat en av projektledarna har efterfrågat stöd i detta arbete. Vi anser som denna 

projektledare att onödig tid läggs på att skapa teamsiter när det redan finns en mall för detta. 

5.3.2 Traffic light-rapportering 
Bauer et al (2004) anser att traffic light-rapportering är ett av de rapporteringssystem som används 

mest vilket vi kan se stämmer på Volvo Aero. Där använder sig flera VU-grupper och 

förändringsprojekt av detta och det finns även med i en del av de övergripande 

projektuppföljningsverktygen. En fördel med detta system är enligt Bauer et al (2004) att det kan ses 

som ett protokoll för vilka aktiviteter som pågår vilket vissa förändringsarbeten vid Volvo Aero 

använder det som. Det används även för att symbolisera hur olika mätetal eller förändringsarbeten 

som helhet ligger till. Eftersom olika avdelningar och förändringsarbeten har olika betydelse för 

färgerna kan det enligt oss uppstå vissa missförstånd om personer uppfattar färgerna olika på grund 

av att färgerna har haft en annan betydelse i andra sammanhang. Därför anser vi att en standard för 

de olika färgernas betydelse bör tas fram av Volvo Aero. 

5.3.3 Funktions- och processled 
Det är enligt Kennerfalk och Klefsjö (1995) viktigt att organisationer ökar den horisontella 

kommunikationen som de anser behövs för att säkra att alla beslut i organisationen kan baseras på 

rätt grunder. Dessa menar att alla är ansvariga för att kontinuerligt förbättra organisationens 

processer. I och med detta anser vi att en idé kan vara att låta en del av VU-arbetet ske direkt i 

processled. Detta eftersom arbetet i VU sker genom att samtliga medarbetare kontinuerligt får vara 

med och förbättra organisationen utifrån den egna funktionen. Vi anser att det är viktigt att 

medarbetarna även får vara med och göra detta i processled. Det finns VU-grupper som stödjer och 

förbättrar vissa delprocesser men då är gruppmedlemmarna från samma funktion. Vi vill se VU-

grupper där medlemmarna kommer från processen och inte funktionen. Dock vill vi fortfarande ha 

kvar VU-grupper där gruppen är uppbyggd av medarbetare från samma funktion, detta eftersom 

funktionen enligt Kennerfalk och Klefsjö (1995) tillåter och stödjer specialisering i och med att 

personalen har liknande kompetens. Ett annat motiv för detta är som Klein (1996) anser att 

funktionens linjehierarki är den mest effektiva kommunikationskanalen inom organisationen. 
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5.4 Sammanfattning och reflektion kring analys och tolkning 
I Tabell 4 nedan följer en sammanfattning av huruvida Volvo Aeros olika angreppssätt för 

förändringsarbete överensstämmer bra eller mindre bra med tidigare forskning inom området. 

Tabell 4: Sammanfattning av analys 

 Nuläge VU Nuläge  
förändringsprojekt 

Kommentar/åtgärd 

Mål kopplade mot strategi och satta av 
person med helhetsbild. 

Mindre bra Bra 
Mål godkännas av ledare i 

VU 

Stöd, coachning och mentorskap Bra Mindre bra Införa coachroll i projekt 

Kunskap och kompetens om 
projekthanteringssystem 

Bra Mindre bra 
Utbilda projektledare 

Flexibel uppföljningsstruktur Mindre bra Bra 
Anpassa VU’s möten efter 

situation 

Tydlig nivå- och helhetsbild över 
förändringsarbetet 

Mindre bra Bra 
Införa övergripande 
”styrkort” även i VU 

Uppföljning av mjuka faktorer 

Bra Mindre bra 

Införa coach i projekt samt 
prestations- och 

attitydundersökningar i 
båda angreppssätten 

Uppföljning vid nyckelhändelser Mindre bra Bra 
Införa Njaa’s (2008) 
kontrollpunkter i VU 

Användandet av traffic light-rapportering Bra Bra Dock införa standardisering 

Styrkort och KPI’er 
Bra Bra 

Finns, även om ej formellt 
alltid uttalat, i båda 

angreppssätten 

Mötens regelbundenhet Bra Bra 
Anpassa efter situation i VU 
och införa direktiv i projekt 

Standardmallar Bra Mindre bra 
Införa flexibla mötesmallar i 

projekt 

Halvårsuppföljningar 
Bra Bra 

Införa halvårsuppföljningar 
med både projektledare 

och verksamhetsutvecklare 

Flera kommunikationsmedier 

Mindre bra Mindre bra 

Införa 
mötessammanfattningar i 
elektroniskt format i båda 

angreppssätten 

Tillit och interna förpliktelser 

Bra Bra 

Bra tack vare 
vitalitetsuppföljning i VU 

och visible planning i 
projekt 

Översiktsbild 

Mindre bra Bra 

Införa en översiktsbild i VU 
som påminner om den 

strategiska 
projektportföljsmatrisen 

Dokumentation enkel att använda 
Bra Bra 

Se till att den förstås av alla 
som behöver använda den, 

främst i projekten 

Elektronisk hemsida Mindre bra Bra 
Införa i VU-grupper som är 
avdelningsöverskridande  

Funktions- och processled Mindre bra Bra 
Införa VU-grupper med 

medlemmar från processen 
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Vi har i detta kapitel jämfört den tidigare forskning som vi har tagit upp i den teoretiska 

referensramen med den empiri som vi har samlat in på Volvo Aero. Denna analys och tolkning har 

jämförts utifrån följande avsnitt: förändringsarbete, uppföljning samt kommunikation och 

redovisning. Uppföljning är sedan uppdelat i delavsnitten: kontroll-, mät- och 

projekthanteringssystem, uppföljning vid nyckelhändelser och kontrollpunkter, styrkort och KPI’er, 

möten samt feedback. Kommunikation och redovisning är uppdelat i: dokumentation, traffic light-

rapportering samt funktions- och processled. Vi har utifrån dessa avsnitt analyserat och tolkat vilka 

möjligheter och problem som vi anser finns med Volvo Aeros metod för uppföljningar vid 

förändringsarbeten. Detta för att i nästa kapitel kunna besvara våra forskningsfrågor med hjälp av 

den analys och tolkning som vi har gjort. 
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6 Slutsatser 

6.1 Svar på forskningsfrågor 
Vilka metoder för uppföljning och kommunikation av förändringsarbeten används av Volvo Aero? 

De metoder som används vid Volvo Aero för uppföljning och kommunikation av förändringsarbeten 

är uppföljningssystem i form av IS-GDP-modellen med tillhörande PAP som därmed även innebär 

uppföljningsdokumentation av förändringsarbeten. Dokumentationen genomförs vid många 

förändringsarbeten med hjälp av traffic light-rapportering och teamsiter. Styrkort och KPI’er är en 

annan metod som används, detta kan ses i VU samt i förändringsprojekt i och med PAP’en och den 

strategiska projektportföljsmatrisen. Slutligen används samtliga VU-möten samt visible planning som 

ett sätt att kontinuerligt följa upp förändringsarbetet och är de tillfällen där feedback tydligast 

framkommer som uppföljningsform.  

Vilka möjligheter och problem finns med Volvo Aeros metoder för uppföljning och kommunikation 

av förändringsarbeten? 

Volvo Aero har existerande metoder, enligt svaret på forskningsfrågan ovan, för att granska, 

utveckla, förändra och kommunicera uppföljningar av förändringsarbete. Positivt med VU’s 

uppföljningsstruktur i form av möten är att det är en kontinuerlig uppföljningsstruktur som efterföljs, 

dock är den inte flexibel vilket hindrar uppföljningen från att vara situationsanpassad. Ett problem 

som finns med IS-GDP-modellen är att den inte används till fullo av alla förändringsprojekt på grund 

av bristande kunskap hos projektledarna om hur den fungerar.  

I förändringsprojekten ses en tydlig bild mellan strategi, framgångsfaktorer och mått i och med det 

övergripande styrkortet samt den strategiska projektportföljsmatrisen. Denna övergripande bild 

saknas dock i VU då det inte finns något motsvarande samlingsdokument över samtliga VU-grupper. 

Det övergripande styrkortet, PAP’en, dagordningen för drivningsmöte och vitalitetsmallen mäter inte 

bara vad som har hänt utan reflekterar också kring varför det har hänt och försöker att förutse 

framtida beteende och prestationer. Dock återkommer problemet med att projektledare inte fullt ut 

använder IS-GDP-modellen vilket innebär att PAP’en inte heller används. Det övergripande styrkortet 

används inte heller av alla. Förändringsprojekten följs upp vid specifika nyckelhändelser, i och med 

grindarna i IS-GDP-modellen, vilket saknas i VU-arbetet. 

En brist med förändringsprojektens möten är att det inte finns några uttalade direktiv för hur ofta de 

bör hållas, förutom visible planning, och heller inga mallar för hur dagordningen bör se ut. Dessa 

mallar finns för både drivnings- och stödgruppsmöten inom VU, dessa bör dock introduceras som en 

mall som kan förändras av respektive VU-ledare utifrån behov. VU’s mötesmallar innehåller en 

avslutande reflektion av mötet vilket saknas i förändringsprojektens mötesstruktur varför detta 

innebär att vitaliteten i dessa projekt inte kan följas upp på samma sätt som i VU. Genom att mäta 

vitaliteten skapas en positiv intern förpliktelse i VU-arbetet vilket uppnås med hjälp av visible 

planning i förändringsprojekten. Det tas hänsyn till mjuka faktorer i förändringsarbetet i VU och finns 

även till viss del i PAP’en, dock saknas det där faktorer som på samma sätt som i VU tar upp gruppens 

engagemang.  
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I förändringsprojekten sker kommunikationen i form av möten vid behov, medan det i VU sker 

utifrån schemalagda tidpunkter och inte är anpassat utifrån förändringsarbetets behov och/eller 

situation. För att identifiera behov av förändringar och föra en dialog med de anställda använder VU 

halvårsuppföljningar, någon liknande process finns inte för förändringsprojekten. Övrig dialog sker i 

VU-strukturens och förändringsprojektens samtliga möten och teamsiter. Fördelen med att ha 

dialogen vid möten är att kommunikationen hålls ansikte-mot-ansikte. Den feedback som 

förekommer inom förändringsarbete sker till stor del vid de möten som hålls. Extern feedback 

förekommer bland VU-grupperna i form av coacher, denna typ av extern feedback saknas i 

förändringsprojekten. Positivt med VU’s dokumentation är att det finns mallar och att den sker enligt 

standard vilket även kan ses i PAP’en i förändringsprojekten. Användandet av traffic light-

rapportering är utbrett inom många av Volvo Aeros förändringsarbeten men det finns ingen standard 

för hur de olika färgerna skall användas.  

6.2 Återkoppling till syfte 
Syftet med studien är att utveckla en metod för hur en organisation kan gå tillväga med kontinuerlig 

uppföljning av förändringsarbeten.  

Utifrån studien som har gjorts kommer vi här att presentera ett förslag på hur kontinuerliga 

uppföljningar kan genomföras och kommuniceras i en organisation. Det är viktigt med kontinuerliga 

uppföljningar som är flexibla, vilket kan uppnås genom att uppföljningarna sker vid specifika 

nyckelhändelser i förändringsarbetet. Dessa nyckelhändelser kan vara bestämda utifrån olika faser 

som förändringsarbeten går igenom. Omfattningen på förändringsarbetet bör därför avgöra hur 

många nyckelhändelser som den kontinuerliga uppföljningen skall utgå från. Den kontinuerliga 

uppföljningen bör bestå av ett balanserat styrkort som är uppdelat i olika KPI’er som inte bara mäter 

tid och finansiella faktorer utan även mjuka faktorer. Som en del av den kontinuerliga uppföljningen 

är det viktigt med gruppens engagemang, detta kan följas upp med hjälp av en utomstående coach 

till förändringsgruppen. Ett bra sätt att redovisa mätetalen på är genom traffic light-rapportering. 

Mätetalen bör värderas och viktas enskilt och i förhållande till varandra samt mot det slutliga målet. 

Möten är ett bra sätt att kommunicera och följa upp förändringsarbetet kontinuerligt utöver de 

nyckelhändelser som är föreslaget ovan. Vid ett förändringsarbete som det arbetas heltid med bör 

förändringsledaren tillsammans med deltagarna hålla ett kort morgonmöte varje dag där reflektion 

sker kring gårdagens arbete och dagens arbete struktureras upp. Vid ett mindre omfattande 

förändringsarbete rekommenderar vi att möten hålls en gång i veckan. För både mer och mindre 

omfattande förändringsarbeten krävs ett mer ingående månadsmöte där tidplan, finansiella faktorer 

och hur förändringsgruppens arbete fungerar mot förändringens mål följs upp och kommuniceras 

inom gruppen. Detta är även ett lämpligt tillfälle att låta coachen närvara och ge feedback till 

förändringsgruppen. Utöver möten är en elektronisk hemsida ett snabbt och lättåtkomligt sätt att 

kommunicera och redovisa förändringsarbetets kontinuerliga uppföljningar, dess resultat samt samla 

förändringsarbetets alla dokument så att samtliga förändringsdeltagare har tillgång till dem.   
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7 Avslutande diskussion 

7.1 Teoretiskt och praktiskt bidrag 
Vår fallstudie har visat på hur kontinuerliga uppföljningar av förändringsarbeten kan genomföras och 

kommuniceras, vilket det fanns bristande kunskaper kring i tidigare forskning. Studien har visat att 

tidigare forskning kring uppföljning av projekt och kommunikationen inom projekt även kan tillämpas 

på uppföljning av och kommunikationen i förändringsarbeten. 

I och med denna studie har vi arbetat fram förbättringsförslag för hur Volvo Aero kan effektivisera 

den kontinuerliga uppföljningen och kommunikationen av sina förändringsarbeten. Genom våra 

förslag hoppas vi att Volvo Aero kan uppnå sina strategiska mål på ett mer lärande sätt. 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 
Då vi har studerat ett fallföretag anser vi att studien skulle kunna genomföras vid flera olika 

organisationer. Ett argument för detta är att få en mer övergripande och jämförande bild över hur 

olika organisationer arbetar med kontinuerliga uppföljningar av förändringsarbeten och hur dessa 

förändringsarbeten kommuniceras internt i organisationen.  

Vår studie behandlar endast kommunikation av förändringsarbete i funktions- och processled till viss 

del, därför anser vi att ytterligare forskning kring detta bör genomföras för att få en djupare 

förståelse för hur en organisation bör kommunicera ut olika förändringsarbeten och dess resultat till 

hela organisationen. Vår studie bygger på en organisation med två olika angreppssätt för 

förändringsarbete varför forskning om en organisation som endast använder ett angreppssätt också 

bör genomföras. 

Denna studie har inte gått in djupare på exakt vilka KPI’er som bör användas varför en studie som tar 

upp detta bör genomföras. Detta för att organisationer skall kunna veta om de kontinuerligt mäter 

rätt saker vid förändringsarbete och får rätt effekter av mätningarna. 

7.3 Rekommendation till Volvo Aero 
VU styrs vid vissa avdelningar på så sätt att en ledare måste godkänna förslaget på förändringsarbete 

innan det får påbörjas. Vi anser att detta är något som borde införas som en standard vid samtliga 

avdelningar. Detta för att säkerställa att de VU-arbeten som utförs överensstämmer med 

organisationens strategi. Godkännandet anser vi bör göras av avdelningens ledare med stöttning från 

verksamhetsutvecklaren vid avdelningen. I och med detta anser vi även att varje avdelning, i alla fall 

på högre nivå, bör ha en ansvarig verksamhetsutvecklare. 

Vi anser att Volvo Aero borde genomföra en undersökning bland projektledarna för att se hur stor 

bristen på kunskap om IS-GDP-modellen egentligen är. Vi har endast intervjuat ett fåtal projekt- och 

delprojektledare där bristen på kunskap verkar vara stor. Dock kan vi inte veta om detta stämmer för 

alla projektledare eller om det endast är de intervjuade som har brist på denna kunskap. Om det i en 

sådan undersökning visar sig att det finns en brist på kunskap anser vi att en utbildning bör hållas för 

samtliga projektledare. Vid denna utbildning vill vi att det skall visas konkreta exempel på hur IS-GDP-

modellen kan användas i förändringsprojekten. Detta då det bland projektledarna som vi har 
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intervjuat verkar som att tidigare information mest har varit för att förklara vad modellen är och inte 

hur den skall användas i praktiken. 

Genom att använda den form av uppföljning vid nyckelhändelser som Njaa (2008), sidnr 10, föreslår 

menar vi att VU kan uppnå en uppföljning som liknar grinduppföljningen i IS-GDP-modellen. Detta 

skulle innebära en mer flexibel uppföljning som inte bara tar hänsyn till olika tidpunkter i 

förändringsarbetet utan även arbetets olika faser. Ett annat sätt att få uppföljningsstrukturen i VU 

mer flexibel är att de stödgruppsmöten som hålls skall vara satta till att återkomma en gång i 

månaden men vi ser gärna att dessa möten skall vara anpassningsbara utifrån förändringsarbetets 

situation. Detta kan exempelvis behövas vid uppstarten och avslutningsfasen på VU-arbetet då vår 

uppfattning är att det är då mest arbete läggs ner på det.  

De förbättringar som vi anser kan ske inom förändringsprojektens mötesstruktur är att införa ett 

direktiv för hur en mötesmall på styrgruppsmöten skall se ut. Detta eftersom det i nuläget saknas då 

det är upp till styrgruppsordförande att skapa en dagordning för mötet. Vi anser att det i denna 

mötesmall bör ingå en avslutande punkt som säger att reflektion över mötets effektivitet skall hållas 

med samtliga deltagare på mötet. Visible planning verkar enligt oss vara en effektiv mötes- och 

uppföljningsstruktur varför vi anser att den bör introduceras bland fler förändringsprojekt så fort som 

möjligt. 

För att identifiera behov av förbättringar i hela Volvo Aeros förändringsarbete anser vi att det bör 

hållas en uppföljning med samtliga projekt- och verksamhetsutvecklare en gång i halvåret. Detta för 

att kontinuerligt förbättra och ta del av varandras metoder och verktyg för att skapa ett effektivt 

förändringsarbete inom hela organisationen.  

För att få ett tydligare samband mellan hur olika förändringsprojekts delprojekt arbetar mot samma 

strategiska fokus bör förändringsprojekt 2 börja använda sig av det övergripande styrkortet, som 

redan finns tillgängligt, så snart som möjligt. Detta för att de olika delprojekten också skall veta vilka 

de andra delprojekten i förändringsprojekt 2 är samt för att få en kontinuerlig uppföljning och inblick 

i hela förändringsprojektet. Det övergripande styrkortet följs upp med hjälp av traffic light-

rapportering där färgerna har samma betydelse för samtliga projekt. Dock anser vi att en 

standardisering bör införas i hela Volvo Aero för hur de olika färgerna skall tolkas. Detta eftersom 

rapporteringssystemet även används i andra sammanhang i olika förändringsarbeten varför färgerna 

kan tolkas fel om ingen standard för detta finns. 

Det stöd som coachen i VU-arbetet innebär bör enligt oss implementeras i förändringsprojekten. 

Detta för att uppnå ett externt stöd i projektgruppen samt att denna coach skall kunna vara med och 

utvärdera gruppens samarbete och engagemang. Vi bedömer att detta även kan leda till en möjlighet 

att få in en mätning av mjuka faktorer i förändringsprojekten. För att få in mer mjuka faktorer i båda 

angreppssätten för förändringsarbete kan attityd- och prestationsundersökningar vara en möjlighet. 

Vårt förslag är att utgå från det 360-gradiga feedbacksystem som Newbold (2008) förespråkar (Bilaga 

B).  

För att kunna utnyttja VU-arbetet på ett effektivare sätt anser vi att Volvo Aero bör införa VU-

grupper som arbetar helt i processled. Ett argument för detta är att de dagliga förbättringarna skall 

kunna förbättra processerna utifrån grupper som tillsammans har en helhetsbild över processen. I 
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nuläget består grupperna av personer från samma funktion och oftast samma avdelning vilket gör att 

de har en mer begränsad syn på processen som helhet. Införs sådana grupper betyder det att 

medlemmarna kanske inte springer på varandra dagligen på samma sätt som VU-grupper som består 

av personer från samma avdelning och/eller funktion. Detta gör att vi bedömer det som viktigt att de 

VU-grupperna skall ha ett enkelt sätt att kommunicera på, varför vi anser att teamsiter kan vara till 

fördel för dessa grupper. 

Vår studie gällande förändringsprojekt på Volvo Aero grundar sig i ett relativt nystartat 

förändringsprojekt, förändringsprojekt 2, samt ett mer etablerat förändringsprojekt, 

förändringsprojekt 1. Därmed har vi valt att ha en avslutande rekommendation till förändringsprojekt 

2 om vad detta bör införa. Rekommendationen grundar sig i vad vi har sett leder till ett effektivt 

förändringsarbete utifrån förändringsprojekt 1 och tidigare forskning om förändringsarbete. 

Vad förändringsprojekt 2 bör införa: 

• Se till att förändringsprojektets övergripande mål bryts ner till realiserbara mål för varje 
delprojekt (Detta för att kunna se att varje delprojekt arbetar mot det övergripande målet.) 

• Låt delprojekten vara mer styrda utifrån förändringsprojektet för att säkerställa att 
delprojekten arbetar mot rätt övergripande mål 

• Ha möten där samtliga delprojektledare träffas åtminstone en gång i månaden (Detta för att 
lära av varandra och få insyn i de andra delprojekten för att få en bättre bild över 
förändringsprojektet som helhet.) 

• Använda det övergripande styrkortet som redan är framtaget för förändringsprojektet 

• Använda mallar för presentation av de olika delprojektens arbetsutveckling 

• Införa mätetal som skall vara gemensamt användbara för samtliga delprojekt 

• Börja använda IS-GDP-modellen för att kontinuerligt kunna följa upp vid 
förändringsprojektets och delprojektens nyckelhändelser 
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Bilaga A Krav på mätsystem 1 (1) 

 

 

Bilaga A – Krav på mätsystem 
Neely et al (1997) föreslår att följande punktlista kan användas för att utvärdera mätsystem. 

Mätsystemet bör: 

• härleda från strategi 

• vara enkelt att förstå 

• ge rätt feedback vid rätt tidpunkt 

• baseras på kvantiteter som kan påverkas, eller kontrolleras, av användaren eller i samarbete 

med andra 

• reflektera över ”affärsprocessen” 

• relatera till specifika mål 

• vara relevant 

• vara en del av ledningssystemet 

• vara tydligt definierad 

• ha visuell inverkan 

• fokusera på förbättringar 

• vara konsekvent (så länge det bibehåller dess innebörd med tiden) 

• ge snabb feedback 

• ha ett tydligt syfte 

• vara baserat på ett tydligt definierat tillvägagångssätt och rätt data 

• hellre använda förhållanden än exakta siffror 

• använda data som automatiskt är insamlad som en del av en process så ofta som det är 

möjligt   

• rapporteras i ett enkelt och logiskt format 

• baseras på trender snarare än en ögonblickssituation 

• ge information 

• vara precis – vara exakt över vad som mäts 

• vara objektiv – inte baserad på åsikter. 
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Bilaga B – Checklista för 360-gradigt feedbacksystem 
Steg 1. Vad är ditt syfte? 

• Vem och vad vill din organisation mäta? Vad vill du att de här personerna skall göra 

annorlunda, i linje med organisationens mål? 

• Vad kommer personerna att göra med feedbacken? Kommer den endast att användas i 

utbildningssyfte? Vilka utvecklingsaktiviteter kommer att stödjas senare? 

 

Steg 2. Är organisationen redo? 

• Kommer kulturen att stödja givandet och mottagandet av feedback? Kommer personerna att 

vara rättvisa och ärliga? Kommer de ge tid till att fullfölja undersökningen? 

• Har du redan ett robust kompetens- eller beteenderamverk som kan omvandlas till ett 

frågeformulär eller behöver någon del köpas in eller konstrueras? 

 

Steg 3. Har du förberett grunden? 

• Har du kommunicerat organisationens mål och vision till samtliga personal så att de förstår i 

vilken riktning organisationen rör sig och varför? 

• Har du gjort personalen medveten om sambandet mellan 360-gradig feedback och 

organisationens mål? 

• Accepterar de att avtalet är konfidentiellt – till exempel att även om resultatet tillhör 

individerna kommer organisatorisk data att granskas och delas anonymt med överordnade 

chefer? 

• Förstår de hur den 360-gradiga värderingsprocessen ser ut? Har du uppfyllt förväntningar i 

form av tid och insatser? Inkluderar detta alla mått? 

• Har du införskaffat personer med rätt kompetens för att ge och ta emot konstruktiv 

feedback? 

• Vad förväntar personalen sig för resultat? När skall den 360-gradiga feedbacken upprepas? 

• Har du tillmötesgått allas intressen? 

 

Steg 4. Hur kommer den 360-gradiga feedbackundersökningen att genomföras? 

• Har frågeformuläret (och svarsalternativen) blivit kontrollerade och värderade av en 

yrkespsykolog? 

• Kommer det att ske online? Har alla tillgång till internet? Hur säkert är systemet? 

• Är undersökningen öppen tillräckligt länge? Vem kommer att hålla reda på utvecklingen och 

skicka påminnelser? Hur skall du säkerställa att undersökningen inte försenas på grund av att 

vissa inte genomför den i tid? 

• Kommer resultatet att redovisas elektroniskt eller på papper? Kommer det att levereras till 

feedbackcoacher som sedan kommer att redovisa det för de aktuella individerna? 

• Hur kommer resultatet att levereras – individuellt eller i grupp? Vem kommer att leverera 

det? Är denna kvalificerad feedbackcoach? 
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Steg 5. Hur kommer den 360-gradiga feedbacken att levereras? 

• Har du tränade feedbackcoacher som kan leverera resultatet på ett lämpligt sätt (med 

hänseende till sekretess, känslighet och kunskapsnivåer)? Om inte, har du en budget för att 

ta in externa coacher för att genomföra det arbetet? 

• Kan du leverera resultatet i form av en workshop, för att därmed skynda på processen och 

reducera kostnader? 

• Har du ett robust utvecklingsverktyg som kan användas för att samla in lärandet i form av en 

handlingsplan? 

• Kommer det att finnas kapital tillgängligt för att utvecklande aktiviteter skall kunna 

genomföras? 

• Kommer du att värdera trender och mönster på specifika nivåer/områden i organisationen? 

Kommer vissa av dessa mötas av organisationsvida utvecklingsaktiviteter? 

• När kommer en upprepande undersökning att genomföras för att kartlägga utvecklingen som 

deltagarna har gjort?    
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Bilaga C – Sökord 
360-degree feedback 

Balanced scorecard 

Change complexity 

Change continuity 

Change evaluation 

Change feedback 

Change in two dimensions 

Change management 

Change model 

Change organizational structure 

Change processes 

Change project feedback 

Change project model 

Change to process oriented 

Change work 

Communication 

Communication model 

Complexity 

Consistency 

Consistency in evaluation 

Constant evaluation 

Contingency planning  

Continuous evaluation 

Continuous evolutionary cycle 

Continuous feedback 

Continuous improvements  

Control systems 

Coordination between functions 

Cross-functional communication 

Documenting project status 

Effective change 

Evaluation 

Evaluation complexity 

Evaluation systems 

Feedback continuity 

Feedback loops 

Feedback process 

Feedback systems 

Function oriented 

Implement change 

Implement process 

Importance of feedback 

Importance of measurement system 

KPI 

Managing continuous change 

Measure business performance 

Measure project change 

Measuring change 

Measuring project success 

Meetings 

Operational development 

Operational management system 

Optimal resourcing  

Organizational change 

Organizational effectiveness 

Performance management 

Performance measurement 

Periodic project reviews 

Presentation of project 

Presentation of business results 

Process management 

Process organization 

Process oriented 

Process oriented organization 

Project checkup 

Project communication model 

Project desirability 

Project documentation 

Project documentation complexity 

Project evaluations 

Project feedback 

Project health checks 

Project life cycle 

Project monitoring 

Project optimization 

Project presentation 

Reporting of project status 

Systematic evaluation 

TQM 

Why change work
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Bilaga D – Checklista vid observationer 
Punkterna i denna checklista är skriven utan inbördes ordning. 

• Följs mallen för dagordning? 

• Följs tidigare arbete upp? 

• Redovisas de delmål som har uppnåtts under vägen? 

• Håller mötet tiden? 

• Är alla tänkta närvarande? 

• Är alla med och diskuterar? 

• Genomförs en reflektion på slutet? 

• Är deltagarna förberedda? 

• Har gruppen möten minst så ofta som är tänkt? 

• Hur redovisades de saker som togs upp under mötet? 
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Bilaga E – Checklista för intervjuer med projektledare 
Punkterna i denna checklista är skriven utan inbördes ordning. 

• Utgår projektgruppens arbete utifrån IS-GDP-modellen? 

• Hur ofta hålls olika sorters möten? 

• Vilken sorts mätetal används? 

- Bara hårda eller även mjuka? 

• Hur följs arbetet upp? 

• Hur följs förändringen upp? 

• Hur redovisas uppföljningen och av vem både internt och extern i projektgruppen? 

• Används några projektverktyg och i så fall vilka? 

• Hur går kommunikationen internt och externt i projektgruppen till? 

• Finns det någon sorts koppling mellan projektet och något annat projekt eller med en VU-

grupp?
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Bilaga F – Mall för VU-ribba 

VU - Ribba 

Delprogram VU grupp 

  

VU-ledare Coach 

  

Deltagare Datum 

  
 

Gruppens förbättringsområde 

 
 

Gruppens mål –Ribba 

 
 

Plats för graf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Genomförda aktiviteter (de viktigaste) 

 
 

Intäktspotential (kr/år) 

 
 

Andra effekter av ribban 

 
 
 
 

Status Gruppens område/ribba stöder följande strategiskt fokus 
  Inte startad/vilande  
 
  Pågår 
 
  Avslutad 
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Bilaga G – Dagordning för stödgruppsmöte 
1.  Varför sitter vi här?  

- Det strategiska resonemanget aktualiseras. Stödgruppens uppgift aktualiseras. 

2. Hur går det med det fokuserade området/na?  
- Mätetal redovisas. 

3. VU-ledare och respektive coach rapporterar från samtliga VU-grupper.  

- VU-gruppens eventuella behov av stöd och åtgärder diskuteras. 

4. Behov av åtgärder för att stärka, förnya eller förbättra VU-processen som helhet diskuteras.  

- Stödgruppens handlingsplan följs upp och förnyas under mötets gång. 

5. Vad har vi lärt oss idag? 

- Vad har VU-gruppen rapporterat? Vad kan vi ta för lärdomar av det? 
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Bilaga H – Vitalitet i VU-arbete 

Vitalitet i VU-arbetet 
 

Delprogram VU-grupp VU-ledare 

Coach Datum 

 

 

 Ja Nej Kommentarer 

Hålls alla planerade drivningsmöten?    

Medverkar coach vid vartannat drivningsmöte 

och vid stödgruppsmötet? 

   

Använder gruppen den rekommenderade 

dagordningen? 

   

Har gruppen en eller flera ribbor (gruppens 

mål) för sitt område? 

   

Har gruppen börjat mäta?    

Har gruppen en tydlig handlingsplan med 

aktiviteter kopplade till ribban? 

   

Bidrar alla gruppmedlemmar aktivt i 

förbättringsarbetet? 

   

 

Fyll i blanketten och tag med till din stödgrupp 
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Bilaga I – Rapportering av VU-arbete, avdelning A och B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Resultat ex. 

• Fokus: Under arbete, Nytt på ”G” 

• Rapporterad besparing 

• Avslutade ribbor 

 

Hur mår VU-programmet? 

• Svårigheter 

• …… 

• Möjligheter 

• …… 

 

Vad händer/vad jobbar vi med 
just nu? 

• …… 

• …… 

• …… 

Det här behöver vi ta tag i! 

• …… 

• …… 

• …… 
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Bilaga J – Rapportering av VU-arbete, avdelning E 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VU grupp x – Titel på förbättringsområde 

Namn på gruppmedlemmar 

 
Beskrivning av området 

• xxxx 

Angreppssätt 

• xxxx 

Hur området stöttar fokuset 

• xxxx 

Möjligheter 

Eventuella hinder 

• xxxx 

Nästa steg 

• xxxx 

 

Tidplan 

• xxxx 

Ribba/or 

• Gärna en graf 
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Bilaga K – Dagordning för drivningsmöte  
1. Varför sitter vi här? 

- Det strategiska resonemanget aktualiseras. Hur går det med våra övergripande mål? 

Mätetal redovisas! 

2. Hur går det för oss? 

- Gruppens ribbor redovisas och diskuteras. 

3. Vad är åtgärdat sedan förra mötet? 

- Handlingsplanen följs upp och förnyas. 

4. Vad återstår att göra för att nå våra mål? 

- Nya punkter förs in på handlingsplanen 

5. Vad har vi lärt oss idag? 

- Reflektera över mötet, saker vi gjort bra eller som kan göras på annat sätt.
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Bilaga L – IS-GDP-modellen 

 

Svensk översättning av de olika faserna och grindarna: 

Förstudiefas - Konceptstudiefas - Utvecklingfas - Slutlig utvecklingsfas - Industrialiseringsfas - 

Implementeringsfas -Uppföljningsfas 

Förändringsinitiativsgrind - Visionsgrind - Konceptstudiegrind - Utvecklingsgrind - Slutlig 

utvecklingsgrind - Användarstartsgrind - Releasegrind - Slutgrind – Uppföljningsrapport
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Bilaga M – Redovisningsmall för förändringsprojekt 1 
MallProjekt 

 

 

Projektledare 

Uppdaterat datum 

Status 

nu 

Prognos 

20XX 

Åtgärdsplan 

Key Points    

Projects Budget XXMSEK    

Requirement fulfillment    

Product Cost    

Gate Fulfillment 
  XX% uppfyllnadsgrad i XX-YY-ZZ (senast genomförda 

grind) 

 

 

 

 

 

 

Definitioner: 

På mål 

 Under mål – åtgärder implementerade och beräknas ta oss tillbaka på mål 

Under mål – åtgärder beräknas otillräckliga för att ta oss tillbaka på mål 

 

 Positiv trend 

 

 Negativ trend 

 

 Stabil trend 

Syfte:  

• Xyz 

• Xyz 

• Xyz 

• Xyz 


