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Sammanfattning 
 
Förmågan att organisera, styra och samordna allt mer internationella företag blir allt 
viktigare. Dagens marknad kräver att organisationerna är flexibla för att kunna svara på 
markandens krav. Såväl organisationsutvecklare som strateger har varit nödsakade att tänka 
i helt nya banor, vilket varit vitaliserande för synen på utvecklingsfrågor. Chefer måste bli 
ledare för att ”förränta” människokapitalet. Analys av en verksamhet omfattar inte bara 
hårddata utan mängder av ”mjuka” faktorer, som visat sig ha stor betydelse för framgång. 
Inriktningsfrågorna har blivit väsentligt mer människoorienterande och fastställandet av 
”målet” har fått vika för angivande av inriktning med etappmål. 
 
På Volvo Wheel Loaders AB i Arvika arbetar man med en ledningsmodell som påverkar 
alla anställda. Modellen är ett kontinuerligt förbättringsarbete i form av en 
verksamhetsutveckling. Ledarna inom programmet har en viktig roll att bemästra. De ska 
fungera som stöd, leda gruppen framåt, se till att man inom grupperna ”översätter” det 
övergripande strategiska fokuseringen till dess avdelnings mål och handlingsplan. Ledarna 
ska även få alla i gruppen att känna sig motiverade, delaktiga samt se till att gruppen har en 
samsyn på den strategiska fokuseringen och företagets/sin egen nuvarande situation. 
 
Syftet med uppsatsen var att utifrån ledaren och medarbetaren betrakta faktorer som 
påverkar det strategiska förändringsarbetets framgång. Detta gjordes genom att tre viktiga 
områden togs fram, ledarskap, delaktighet och motstånd.  
 
Resultatet av studien visade att det är viktigt att förankra och skapa acceptans för visionen, 
målen och strategierna hos alla medarbetare. Övergripande visar enkätsvaren att ledarna 
uppfattar graden av medarbetarnas delaktighet som något lägre än den som medarbetarna 
själva uppgav. Det som kan konstateras genom empirin och teorin är att delaktighet leder 
till framgång åtminstone i fråga om framgång för förändringsarbetet. Anledningar till 
motstånd består oftast i att förändringar gör intrång på trygg mark och att individerna är 
osäkra på hur förändringarna kommer att påverka samt vad det kommer kräva av dem.  



 

 

 

Abstract 
 
The ability to organize, control and coordinate international companies is becoming more 
and more important. Today, organizations have to become more flexible to be able to 
respond to market needs. A new thinking has to make entrance to the organizations, 
developers and strategists of an organization. This new thinking has showed to be vitalizing 
for the development in this area. Managers have to become leaders that capitalize the 
human resources in the right way. Analysis does not just depend on hard factors but also 
softer factors have showed to be of importance for the success in organizations. The focus 
has more turned to human-related issues and the company’s goal has been divided into 
smaller goals. 
 
At Volvo Wheel Loaders in Arvika they are working with a leader program which involves 
all employees in the organization. This program consists of a continuous change progress 
and business development. The leaders have an important roll in the program. They are 
supposed to be supportive, bring the group forward and make sure the group translates the 
strategic focus to their own goals at department level and their own action plan. The leaders 
are also supposed to motivate individuals, make them participative and create a common 
vision for the strategic focus and the company’s situation. 
 
The purpose of this report is to determine which success factors that are important for 
leaders and individuals in the strategic change process. The focus in this report is on three 
different areas, namely leadership, participation and resistance. 
 
The result showed that it is important to gain approval and acceptance by individuals for 
the vision, goal and strategies. The questionnaire showed that leaders in the organization 
experienced that the participation among the employees where less than the employees 
themselves experienced. The empirical and theoretical studies showed that participation is a 
success factor at least for the strategic change process. Reasons for resistance are often 
based on changes in well-known environments and the insecurity of how the change will 
affect individuals of the organization. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund till problemområdet 
 
Alla organisationer har gemensamt att de ska lösa en eller flera uppgifter. Men där slutar 
också likheten, uppgifterna är nämligen högst skiftande (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Efter 
andra världskriget blev det en strävan inom företag att förbättra dess effektivitet. Teoretiker 
inom organisation följde Frederick Taylors fotsteg i ett försök att definiera hur man skulle 
leda organisationseffektiviseringar i form av vetenskapliga ansatser. Den formen av 
inhuman ledning gjorde att ämnen som behandlade ledning av individer tog fart. På 1970-
talet krävde marknaden kvalitet i varor och tjänster, vilket ledde till att organisationer blev 
tvungna att skilja sig från dess konkurrenter genom att tillverka bättre produkter. När sedan 
marknaderna blev mer tillgängliga trappades konkurrensen upp på marknaderna. 
(Appelbaum, 1998) 
 
En allt viktigare del i produktionen av varor och tjänster är kunskaperna hos dem som utför 
arbetet. Tekniken för varuproduktion har blivit alltmer komplicerad samtidigt som enklare 
uppgifter automatiseras mer och mer. (Jacobsen & Thorsvik, 2002) 
 
Under 1990-talet förstärktes en viktig utvecklingstendens som kunde skönjas redan under 
1970-talet, nämligen service- och kunskapsorganisationernas allt större betydelse i det 
moderna samhället. Detta hänger samman med att produktionen av varor och tjänster blivit 
allt mer kunskapsintensiv. Kunskap har blivit en dominerande, ofta helt avgörande 
produktionsfaktor. (Bruzelius & Skärvad, 2004) 
 
Vidare menar Bruzelius & Skärvad att under 1990-talet blev internationalisering allt 
viktigare. Avreglering av marknader, ny teknologi och krav på alltmer omfattande och 
intensifierad utveckling tvingade allt fler organisationer inom allt fler sektorer att agera 
globalt för att kommersiellt exploatera innovationer och möta teknologiska och 
kommersiella hot. Internationaliseringen av de nordiska företagen förstärktes också av en 
allt mer utvidgad Europeisk Union. (Bruzelius & Skärvad, 2004) 
 
Förmågan att organisera, styra och samordna allt mer internationella företag blir allt 
viktigare. Dagens marknad kräver att organisationerna är flexibla för att kunna svara på 
markandens krav (Appelbaum, 1998). 
 

1.1.1 Verksamhetsutveckling Volvo Wheel Loaders AB Arvika 
 
Varje organisation är unik vilket gör det svårt att direkt applicera en befintlig teori och 
arbetssätt utan att anpassa denna till sin egen omgivning. På Volvo Wheel Loaders AB i 
Arvika arbetar man med en ledningsmodell som påverkar alla anställda. Modellen är ett 
kontinuerligt förändringsarbete som har utformats som en verksamhetsutveckling. 
Företaget har fokuserat arbetet kring de viktigaste utmaningarna som man ser, det vill säga 
att man strategiskt fokuserar kring de omvärldsfaktorer som är av största betydelse för 
närvarande. Modellen syftar till en effektiv kommunikation och utnyttjande av alla 
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individers kunskaper och erfarenheter. Man vill se ett förändrat ledarbeteende och som på 
så sätt leder till engagerade medarbetare samt en effektiv organisation. 
 
Ledarna inom programmet har en viktig roll att bemästra. De ska fungera som stöd, leda 
gruppen framåt, se till att man inom grupperna ”översätter” det övergripande strategiska 
fokuseringen till sin avdelnings mål och handlingsplan. Ledarna ska även få alla i gruppen 
att känna sig motiverade, delaktiga samt se till att gruppen har en samsyn på den strategiska 
fokuseringen och företagets/sin egen nuvarande situation. 
 
Denna uppsats kommer att fokusera på ledaren, delaktigheten och motståndet i ett 
strategiskt förändringsarbete. Frågor som kommer att besvaras är, vilka faktorer är viktigast 
för ledaren; hur uppfattas ledarna i ett strategiskt arbete; hur skapar ledarna delaktighet 
samt medarbetarnas uppfattning av att kunna påverka och vara delaktiga i den strategiska 
arbetsprocessen. Vidare kommer även olika faser av motstånd att behandlas. Jag hoppas 
med uppsatsen kunna belysa de viktigaste sätten för ledare att skapa delaktighet, samt 
klarlägga vilka faktorer som skapar delaktighet och reducerar motstånd i organisationen. 
 

1.2 Problematisering av valt ämne 
 

1.2.1 Förändringsarbete 
 
Förändringsarbete är något som kan ske på många olika sätt. Enligt Jacobsen & Thorsvik 
(2002) kan förändring handla om tre förhållanden; förändring av uppgift, teknik och/eller 
mål samt strategi, förändring i organisationens struktur och förändring av organisationens 
kultur. Denna uppsats kommer att betrakta förändring som en förändring i både uppgift, 
mål och strategi men också som en förändring i kultur. 
 
I många år har organisationer och de som arbetar i dem upplevt att förändringstakten ökar. 
Förändringar blir en del av arbetslivet eftersom att organisationerna upplever många olika 
typer av förändringar. Allteftersom företag konsoliderar ökar antalet sammanslagningar och 
förvärv. Trycket på företag att delta på den globala arenan leder oftast till olika 
konkurrenskraftiga och mer strategiska sammanslutningar. Teknologins utvecklingstakt 
pressar organisationer till nya investeringar i teknologi och förändrar sättet att arbeta såväl 
som behandlingen av kunder och leverantörer. Det har de två senaste decennierna även 
etablerats en serie av ledningssätt som förändrat kulturen på företag, till exempel total 
quality management och management re-engineering1. Många organisationer har ett behov 
av att ständigt förändra sin strategi för att kunna vara konkurrenskraftiga. (Balogun & Hope 
Hailey, 2004) 
 
Organisationer genomför förändringar med målet att uppnå en tydlig skillnad i prestationer. 
Målet med att förändra beteenden ligger ofta inom ramen för vad som är accepterat hos 
individen. Den bittra sanningen säger dock att mer än 70 procent av 
förändringsprogrammen misslyckas på grund av att man inte kan eller vet hur man ska 

                                                 
1 Omstrukturering 
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förändras. Det är oftast i ledarskapet som förändringar kan vara som mest svårt att 
genomföra. (Piasecka, 2000) 
 
Enligt Balogun & Hope Hailey (2004) finns det två skolor inom förändringsarbete i 
organisationer. Den första ser förändringar som en kontinuerlig process, med 
organisationsförändringar som en del av deras dagliga arbete, för att kunna hålla jämn takt 
med den föränderliga miljö man arbetar inom. Den andra ser förändringsarbetet som en 
enstaka process för snabbt komma i takt med omgivningen. 
 

1.2.2 Strategisk process 
 
Inom det företagsekonomiska ämnesområdet har strategins betydelse en kort historia på 
cirka 30 till 40 år. Inom det militära området, där begreppet har sitt ursprung, har strategin 
tusenåriga traditioner. (Bengtsson & Skärvad, 2001) 
 
När strategibegreppet började användas i den företagsekonomiska vokabulären var det 
främst i betydelsen ”konsten att utnyttja företagets resurser i syfte att uppnå företagets 
mål”. I strikt mening gäller strategi hur målen ska uppnås. Vid strategiarbete är emellertid 
själva målformuleringen en naturlig del av arbetet. Formuleringen av mål och strategier 
hänger så nära ihop att man vid strategiarbete i praktiken nästan alltid ägnar sig åt både mål 
och strategier. När en organisation presenterar sin målsättning, kompletteras målsättningen 
oftast med strategierna för att uppnå målet. När en organisation presenterar sina strategier 
relateras dessa ofta till företagets mål. (Bruzelius & Skärvad, 2004) 
 
Såväl organisationsutvecklare som strateger har varit nödsakade att tänka i helt nya banor, 
vilket varit vitaliserande för synen på utvecklingsfrågor. Chefer måste bli ledare för att 
”förränta” människokapitalet. Analys omfattar inte bara hårddata utan mängder av ”mjuka” 
faktorer, som visat sig ha stor betydelse för framgång i verksamheten. Inriktningsfrågorna 
har blivit väsentligt mer människoorienterande och fastställandet av ”målet” har fått vika 
för angivande av inriktning med etappmål. (Karlöf, 1990) 
 

1.2.3 Ledarskap 
 
Många empiriska studier har gjorts med målet att identifiera speciella kvalitéer eller 
karaktärer för ledare. Olika variabler har valts och analyserats i ett försök att bidra med en 
vetenskaplig baserad lista av bra ledarskapsförmågor. Dock har ingen förklaring av 
ledaregenskaper blivit allmänt accepterad. (Tait, 1996) 
 
Genom åren har ledarskap blivit definierad och framställts på många olika sätt. Det som har 
återkommit i nästan alla klassifikationer av ledarskap är att ledarskap är en process som 
hjälper grupper av individer att uppnå ett gemensamt mål. (Northhouse, 2001) 
 
Efterhand som kunskap blir den viktigaste resursen för en organisation, ökar också behovet 
att utveckla arbetsvillkor och samarbetsformer som underlättar kompetensstyrning, 
kreativitet och omställning i organisationen. Detta betyder att traditionella ledarskapsformer 
som vägledning, styrning, samordning och kontroll inte längre är ändamålsenliga. 
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(Bruzelius & Skärvad, 2004) Nya förhållningssätt förväntas växa fram i chefernas 
personliga ledningsstil. Bland annat kommer detta att ta sig uttryck i nya krav som chefer 
kommer att ha på sina medarbetare. (Ahltorp, 1998) 
 

1.2.4 Ledarens betydelse, Delaktighet och Motstånd 
 
Beredskapen hos individer för att klara en förändring finns enligt Balogun & Hope Hailey 
(2004) på två nivåer. Den första är hur pass medvetna medarbetarna är om anledningen till 
förändring. Den andra nivån är på hur pass delaktiga de är i förändringsarbetet som 
påverkas av individuella förändringar, attityder eller sättet att arbeta på. 
 
I början av 1980-talet kom rad studier av organisationskulturen i olika amerikanska företag. 
Dessa studier beskrev hur kulturelement kan främja eller försvåra medarbetarnas 
engagemang och motivation i arbetet samt hur viktig dessa faktorer är för att skapa 
framgång. (Jacobsen & Thorsvik, 2002) 
 
Allt fler tycks mena att de effektivaste organisationerna bygger sin ledning på en 
gemensam uppsättning förtroendeskapande värderingar och normer och inte på användning 
av traditionella byråkratiskt- administrativa styrmedel. (ibid.) 
 
Att införa delaktighet i en organisation är också en form av förändring som kan medföra en 
del problem. Det finns många exempel där införande eller så kallad implementering av 
något nytt motarbetas i en organisation. Två väl dokumenterade skäl till motstånd är att det 
finns olika maktkoncentrationer inom en och samma organisation och att det kan finnas en 
förändringströghet hos de anställda. (Paldanius, 1999) 
 
Enligt Ahrenfelt (2001) har en förändringsledare, när denne arbetat sig igenom en lång 
förberedelseprocess ökat sin kunskap om området, vilket medför att han har en större 
förståelse för motiven och behoven bakom förändringen. Ledaren har då lagt egen 
tveksamhet och eget förändringsmotstånd bakom sig och är medveten om att 
organisationen måste genomföra förändringen. Ledarens egen förståelse och hans egen 
motivation har nått den nivå då den mentala energin frigörs i riktning mot mål utan 
motstånd, men med full motivation. Vidare menar Ahrenfelt att ledaren då kan hamna i en 
fallgrop. Ledaren kan projicera sin egen förståelse på sina medarbetare. Härigenom skapar 
ledaren en bild där medarbetaren har lika stor förståelse och lika hög motivation som 
ledaren själv. 
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1.3 Syfte 
 
Genom en förstudie i ämnet fördjupades kunskaperna kring strategiska förändringsarbeten 
och det gick att fokusera på de områden som var av störst vikt för ämnet. Dessa områden 
var ledarskap, delaktighet och motstånd. Det första området handlar om ledaren och boken 
Manöverbarhet av Ericsson & Ramquist (2000) tar upp ämnet ledarskap som avgörande för 
hur man bygger ett förändringsarbete i verksamheten. Den andra fokuseringen ligger i 
delaktighet och efter en genomförd förstudie ansågs området viktigt för förändringsarbetets 
framgång vilket gjorde det viktigt att undersöka. Det avslutande området handlar om 
motstånd i förändringsarbetet. Motstånd är något som man i ett förändringsarbete måste 
räkna med och hantera på rätt sätt, detta område har en naturlig koppling till både ledarskap 
och delaktighet. Om ett företag vill bli mer lättmanövrerat och konkurrenskraftigt så måste 
alla få chansen att engagera sig i företagets framtid (Ericsson & Ramquist, 2000). 
 
Detta leder sedermera fram till frågeställningarna, 
 

• Hur kan ledare i ett strategiskt förändringsarbete skapa de rätta förutsättningarna 
för framgång i arbetet?  

 

• Hur upplever ledarna delaktigheten, och delaktighetens vikt för framgång, i ett 
strategiskt förändringsarbete? Skapar delaktighet i ett strategiskt förändringsarbete 

framgång?  

 

• Vilka är orsakerna till motstånd i ett strategiskt förändringsarbete och hur arbetar 
ledare för att övervinna motståndet? 

 
Det är viktigt att fastslå hur ledarna själva ser på sitt arbete för att kunna analysera hur 
förändringsarbetets ledarskap bedrivs. Det är också av vikt att undersöka hur 
organisationsmedlemmarna ser på ledarnas arbete då förstudien gav en uppfattning om att 
medlemmarna har avgörande betydelse för förändringsarbetets framgång. Det är också 
intressant att undersöka hur medlemmarna uppfattar det strategiska arbetet, hur viktigt det 
anses vara för fabrikens framgång och om medarbetarna anser sig ha möjligheter att 
påverka arbetet. 

1.4 Avgränsningar 
 
Denna uppsats avgränsas till att undersöka strategiskt ledarskap inom ett redan 
implementerat och kontinuerligt förändringsarbete. Det kommer vidare inte förklaras 
ingående hur ett förändringsarbete framgångsrikt genomförs. Det är dock viktigt att förstå 
under vilka förhållanden som det strategiska ledarskapet genomförs. Därför kommer ämnet 
förändringsarbete att tas upp som det ramverk inom vilket förändringsledarna arbetar. 
 
Uppsatsen kommer att ta upp ledarskap som ett verktyg i ett strategiskt förändringsarbete 
och inte hur ledarskapet bedrivs i produktion och montering. Vidare kommer endast 
individernas inställning och delaktighet i det pågående kontinuerliga förändringsarbetet 
ligga som grund för arbetets empiri. 
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1.5 Begreppsförklaring och förtydliganden 
 
För att enkelt kunna följa med i arbetet är det viktigt att förståelsen för återkommande 
centrala begrepp förklaras mer ingående. Författarens egen syn på begreppen kommer att 
ges i slutet på varje förklaringsstycke. 
 

1.5.1 Ledarskap 
 
Ledarskap är ett snårigt ord, eftersom det kan associera till en person och vederbörandes 
egenskaper, till en process där ”ledda” leds, eller till en produkt där ledarskap är resultatet 
av personens ”processande” (Karlöf, 1989).  
 
För att definiera ledarskap är det naturligt att leta efter förhållanden mellan ledarskap och 
chefskap. För många betyder chefskap ord som effektivitet, planering, pappersarbete, 
procedurer, regleringar, kontroll och konsekvent. Ledarskap är ofta mer associerat med ord 
som risktagande, dynamik, kreativitet, förändring och vision. En del säger att ledarskap är 
fundamentalt mer värdeskapande än chefskapet. (Hughes, 2002) 
 
Kotter (1990) menar att ledarskap och chefskap är två olika saker. Den övergripande 
funktionen av chefskap är att ge direktiv och kontinuitet till en organisation medan 
ledarskapets primära funktion är att skapa förändring och rörelse. Chefskap handlar om att 
hitta ordning och stabilitet medan ledarskap är att söka anpassningsbara och konstruktiva 
förändringar. 
 
Chefskap är inriktat på att utveckla planer för hur man kan göra saker bättre medan 
ledarskap ser förbättringsmöjligheter ur flera olika perspektiv. Det involverar att ta till sig 
många olika antydningar som skulle kunna indikera på uppkomna möjligheter eller 
problem och sätta en kurs som skulle maximera framtida framgångar. (Kotter, 1990) 
 
Ledarskap är processen att påverka en organisation, eller en grupp inom en organisation, 
med sina försök att uppnå ett mål. Med detta menas att ledaren inte nödvändigtvis är en 
individ i toppen av en organisation, snarare någon som har en position byggt på inflytande. 
(Johnson & Scholes 2002) 
 
Vidare menar Johnson & Scholes (2002) att framgångsrika ledare i litteraturen beskrivits ha 
speciella personliga egenskaper. Dessa inkluderar visionär förmåga, vara bra på grupper 
och gruppdynamik, ha en förmåga att analysera och lära sig själv, en förmåga att klara av 
komplexa situationer, egna riktlinjer och självförtroende. Karakteristiska ledare har också 
förmågan att beskriva komplexa problem på ett enkelt sätt samt skapa engagemang och 
leda individers energi åt rätt håll. 
 
Författarens syn på ledarskap 
 
I denna uppsats kommer ledarskap, enligt författaren, att tolkas definieras som en 

tvåvägskommunikation där ledarskapet ses ur processperspektivet där en eller flera 

personer influerar en grupp av individer att genom en dialog uppnå ett gemensamt mål. 
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Ledaren kommer alltså ses som en person vilken försöker tillgodose gruppens krav på bästa 
möjliga sätt. Men uppsatsen kommer även att ta upp hinder som både ledaren och gruppen 
kan möta i processen. 
 
Ledarskap och chefskap är två begrepp som återkommande jämförs i litteraturen. 
Uppsatsen kommer inte att använda sig av det ena eller det andra begreppet utan utgår från 
att båda begreppen ingår i ett framgångsrikt ledarskap. 
 

1.5.2 Delaktighet 
 
En definition av delaktighet ges av Nationalencyklopedin som lyder; aktiv medverkan och 
som vidare förklaring ges, känslan att vara till nytta eller ha medinflytande. Enligt Burnes 
(2004) ges delaktighet (eng: participation) en förklaring som processen med att involvera 

människor i beslutsfattande och förändringsaktiviteter inom en organisation. En annan 
förklaring som ger en mer strategisk inriktning på delaktighet ges av Bruzelius och Skärvad 
(2004), medarbetaren vill bidra till att visionen förverkligas, gör vad som förväntas samt 

tar ansvar och egna initiativ. 
 
Begreppet delaktighet aktualiseras framförallt i frågan om ansvaret för arbetsuppgiftens 
utförande finns hos arbetaren eller någon annan. Det kan betraktas som självklart att en 
arbetare ansvarar för att arbetsuppgiften utförs på rätt sätt i meningen att individen alltid 
kan välja att ta konsekvensen av felaktigt utförda arbetsuppgifter. Men om man gör 
antagandet att arbetsliv också inkluderar svårdefinierade begrepp som kvalitet, trygghet, 
säkerhet och arbetstillfredställelse så blir situationen mer komplex. (Paldanius, 1999) 
 
Enligt Locke & Schweiger (1979) kan man definiera delaktighet på bland annat dessa sätt. 
 

• Engagemang 
• Känsla av skyldighet till arbetet för arbetsgruppens bästa 
• Speciell managementstil 
• Ett lagstiftat sätt för arbetare att påverka den organisation de arbetar i 
• Delegering 
• Gruppdeltagande eller gruppbeslut 
• Jämlikhet i påverkan eller maktdeltagande 

 
Författarens syn på delaktighet 
 
Utifrån de definitioner och de studier som genomförts har en syn på delaktighet växt fram 
som lyder, delaktighet är att kunna påverka och ha medinflytande i processen som 

involverar beslutsfattande och förändringsaktiviteter inom en oragnisation. Detta medför i 
en organisation att de anställda kan få större inflytande i ett strategiskt förändringsarbete 
genom att arbetsformerna i organisationen förändras. Att ha förståelse och hög motivation 
kan öka förutsättningarna för delaktighet. 
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1.5.3 Framgång i det strategiska förändringsarbetet 
 
Det är viktigt att förtydliga begreppet framgång, begreppet återkommer genomgående i 
rapporten och för att författarens bild av begreppet ska förstås kommer här en lite mer 
ingående förklaring av begreppet. 
 
Framgång ges av Nationalencyklopedin en definition som lyder, gott resultat av 

(målinriktad) verksamhet. Gott resultat inom en verksamhet kan man få på olika plan och 
strategi handlar egentligen om en organisations övergripande prestation. Det strategiska 
förändringsarbetets framgång kan alltså bestå av individuella, organisatoriska, produktiva 
och ekonomiska framgångar. 
 
Författarens förtydligande av framgångsrikt strategiskt förändringsarbete består av fyra 
delar. Den första delen är att framgång genom förändringsarbetet uppnås genom att man på 
individuell nivå får en förbättrad förståelse och medinflytande i företagets långsiktiga 
arbete. Organisatoriska planet av framgång består av att organisationen har en mycket hög 
grad av mognad. Detta innebär att man får en samsyn, öppenhet, förståelse och struktur i 
sin verksamhet. Den produktiva framgången består i att genom förändringsarbetet, och 
ständiga förbättringar, kunna öka produktiviteten i organisationen. Den slutliga ekonomiska 
framgången består i att man genom förbättringar får en ökad omsättning.  
 
Alla fyra delarna av framgång hänger ihop på ett eller annat sätt och det är svårt att avgöra 
exakt vad framgång, i stort, kommer av. Enligt författaren är framgången, för 
förändringsarbetet, på lång sikt alltid beroende av ekonomisk framgång för hela 
verksamheten. 
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2 Metod 
 
Metodkapitlet ämnar reda ut olika ställningstaganden som författaren gjort samt utreda de 
begrepp och val som ligger till grund för uppsatsen. Vidare kommer forskningsansats, 
undersökningsansats, tillvägagångssättet och metodproblemen att tas upp. 
 

2.1 Forskningsansats 
 
Inom metodläran skiljer man ofta på metoderna kvalitativt och kvantitativt angreppssätt. 
Det är viktigt att klargöra skillnaderna för dessa samt vilket angreppssätt som ligger till 
grund för uppsatsen. Därför har författaren valt att brett presentera dessa två metoder. Det 
är dock inte två metoder det är frågan om utan snarare två grupper av metoder med vissa 
gemensamma kännetecken (Andersen, 1994). 
 
Utgångspunkten för de kvantitativa metoderna är att det som man studerar ska göras 
mätbart och att undersökningsresultaten ska presenteras numeriskt. Kvantifiering är en 
fråga om graden av precision vid observerandet. Om vi vill ha precisa observationer måste 
vi objektivt mäta dem. Den här uppfattningen om vetenskaplighet har helt klart inspirerats 
av den logiska positivismens idéer om en enhetsvetenskap, och utgångspunkten är ofta det 
naturvetenskapliga forskningsidealet. (Andersen, 1994) 
 
Utgångspunkten för de kvalitativa metoderna är att varje fenomen består av en unik 
kombination av kvaliteter eller egenskaper, och att man därför inte kan mäta och väga det. 
Vidare förefaller många företrädare för den kvalitativa metodiken att lägga vikt vid att 
forskningsobjektet uppfattas som ett subjekt, och ser forskningsprocessen som en 
kommunikationsrelation, det vill säga att forskaren deltar i en tvåvägskommunikation. 
(ibid.) 
 
Genom att denna uppsats syftar till att fördjupa förståelsen för ledarskap, delaktighet och 
motstånd kommer uppsatsen till största del bestå av ett kvalitativt angreppssätt. Det sätt 
som är ämnat användas till denna del är främst djupintervjuer med ledare på en hög 
hierarkisk nivå i företaget. Detta kommer att göras för att, genom tvåvägskommunikation, 
få en djup förståelse för hur de tolkar situationen. Delar av arbetet kommer dock att utgöras 
av kvantitativa delar som ska kunna komplettera de kvalitativa metoder som används. Detta 
är för att analysen av hur ledarna uppfattas ska kunna sammanställas på ett rationellt sätt. 
 
Det finns två olika angreppssätt i forskning, den deduktiva och den induktiva (Ericsson & 
Wiedersheim, 1997). Det deduktiva angreppssättet utgår ifrån en teori och formar en 
hypotes som är testbara påståenden om verkligheten. Genom logisk slutledning kommer 
man sedan fram till resultat. Det induktiva angreppssättet utgår ifrån skilda fenomen i 
verkligheten och sluter det till mer generella utsagor som teorier och modeller. (ibid.) 
 
Rapporten kommer att skrivas på ett deduktivt angreppssätt. Eftersom rapporten baserats på 
ett redan implementerat förändringsarbete och att författaren efter förstudier insåg vad det 
enligt teorin var som utgjorde kärnan i arbetet utgick författaren ifrån teorin för att sedan 
anpassa den till empirin. 
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2.2 Undersökningsansats 
 
Fallstudien är särskilt lämpligt verktyg för forskare som arbetar på egen hand, eftersom de 
rymmer möjligheten att på djupet studera en avgränsad aspekt av ett problem under en 
begränsad tidsrymd. (Bell, 2000)  
 
Surveyundersökningen är en annan ansats som man kan använda sig av. Syftet med 
surveyundersökning är att skaffa fram information som kan analyseras för att få fram 
mönster och för att kunna göra jämförelser (ibid.). 
 
Den stora fördelen med fallstudiemetoden är att den gör det möjligt för forskaren att 
koncentrera sig på en speciell händelse eller företeelse och försöka få fram de faktorer som 
inverkar på företeelsen i fråga. Dessa processer kan lätt förbli dolda i en 
surveyundersökning men ändå vara avgörande för hur ett system eller en organisation 
fungerar. (ibid.) 
 
Svårigheten med fallstudien är att ett ensamt fall aldrig fullt ut kan representera 
verkligheten. Det betyder att man måste vara försiktig med de slutsatser man drar. 
Slutsatserna kan ses som indicier och får kanske värde först när det finns andra indicier som 
pekar åt samma håll och som inhämtats genom andra forskningsmetoder. (Ejvegård, 2003) 
 
Då arbetet görs mot ett företag, väljer författaren att se detta arbete som en fallstudie. 
Fallstudier innebär enligt Ericsson & Wiedersheim (1997) att man undersöker ett fåtal 
objekt i en mängd avseenden. Detta stämmer bra överens med syftet för detta arbete.   
 

2.3 Tillvägagångssätt 
 

2.3.1 Litteraturstudie 
 
När man ska bedriva litteraturstudier uppstår frågan hur man ska finna den mest relevanta 
litteraturen. Det är vanligen bäst att gå från den allmänna till den speciella litteraturen, och 
från den senaste till den äldre. Om man börjar med den senaste allmänna litteraturen på 
ämnesområdet får man bredast möjliga täckning av det, och hänvisningar till värdefull äldre 
litteratur. (Andersen, 1994) 
 
Arbetet började i en förstudie där författaren sökte relevant litteratur för ämnet. Den 
litteratur som då fanns blev grund för ämnet och de fortsatta studierna. Litteraturen som 
eftersöktes till förstudien hämtades mestadels från grundläggande organisationsböcker. 
Även boken Manöverbarhet av Ericsson & Ramqvuist (2000) låg som grund till förstudien. 
Förstudiens syfte var att bilda sig en uppfattning om hur strategiskt arbete utförs i en 
förändringsprocess samt hur man på företaget arbetade med förändringsarbete. 
 
Vidare till själva huvudstudien krävdes mer specifik litteratur som behandlade ämnen som 
ledarskap, strategiskt ledarskap, delaktighet i förändringsprocesser, motstånd och 
strategiskt arbete. Denna litteratur var svårare att finna då litteratur som behandlar dessa 
ämnen sällan är kopplade till varandra i litteraturen utan ämnena är oftast skrivna enskilt. 
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2.3.2 Datainsamling 
 
Här presenteras de metoder som används för att få in de data som ligger till grund för 
arbetet.  
 
Förstudie 

För att få en inblick i hur verksamhetsutveckling och förändringsarbete fungerar på 
fallföretaget inleddes arbetet med föreliggande intervjuer. Förstudien är dock inte 
presenterad i arbetet då denna till stor del syftade till att fördjupa författarens förståelse för 
ämnet. Fyra intervjuer genomfördes med personer i ledningsposition som deltagit i 
förändringsarbetet sedan starten. Detta gav en fördjupad kunskap om förändringsarbetet 
samt en bild av hur man byggt upp verksamhetsutvecklingen sedan 2000. 
 
Det finns flera fördelar med en fallstudie. Forskaren kan skjuta upp problemformuleringen 
till ett senare stadium i sitt arbete. Det kan till och med vara så att han inledningsvis inte har 
några klara frågor eller hypoteser att utgå ifrån. (Ejvegård, 2003) 
 
Genom de inledande intervjuerna skapades en uppfattning om vilka faktorer som var av 
störst betydelse för att förändringsarbetet, enligt intervjupersonerna, förblir framgångsrikt. 
Utifrån intervjuerna samt en inledande litteraturstudie togs forskningsfrågorna för arbetet 
fram. 
 
Huvudstudie 
Fallstudien är vanligen mycket användbar i de flesta vetenskapliga undersökning och då 
som en alternativ forskningsväg tillsammans med andra metoder (Ejvegård, 2003). När 
man är tvungen att själv samla in eller låta samla in data finns i huvudsak två tekniker att 
tillgå, enkät och intervju. Dessa kan användas var och en för sig eller i kombination och 
genomföras enkelt eller mer komplicerat. Mycket allmänt kan man säga att enkättekniken 
är billigare men ger sämre resultat än intervjutekniken. (Ericsson & Wiedersheim, 1997) 
 
Det gäller att noga göra klart för sig vad man vill veta och till vad informationen ska 
användas, liksom vem som ska använda den. Detta bestämmer i hög grad undersökningens 
uppläggning och omfattning. Vilken är den bästa metoden eller kombinationen av metoder 
för att samla in den avsedda informationen? (ibid.) 
 
För att få en uppfattning om hur man på fallföretaget arbetar med/upplever ledning, 
delaktighet och motstånd i förändringsarbetet ansågs en kombination av intervjuer och 
enkäter ge bästa resultat. Eftersom forskningsfrågorna berör hur ledare kan skapa framgång 
samt hur de uppfattar delaktigheten i förändringsarbetet, ansågs både intervjuer och enkäter 
vara lämpligt att genomföras med dem. De ledare som deltog i intervjuer och enkäter var de 
som har underordnade produktionsledare som är med i förändringsarbetet. För att sedan få 
en bild av hur delaktiga produktionsledarna anser sig vara i de olika delarna av 
förändringsarbetet samt om man anser att delaktighet är en viktig del av framgång i 
förändringsarbetet, ansågs en enkät vara mest lämpad för att kunna nå ut till alla 
produktionsledare. 
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Både intervjuerna och enkäterna utformades utifrån den analysmodell som tagits fram. 
Detta gjordes för att på ett strukturerat sätt få med de viktiga delarna som 
förändringsarbetet berör. Det blir dessutom lättare att analysera resultatet av den data som 
fås in av intervjuerna och enkäterna.  
 

2.4 Metodproblem 
 
I fallstudier kommer uttolkaren in på ett påtagligt sätt. Möjligheten att mäta är inte alltid det 
centrala I utredningar. Intresset är i stället ofta inriktat på att skapa ett nytt språk med nya 
begrepp. Fallstudier har kommit att användas som metod vid förändringsarbete till exempel 
i samband med en organisationsutveckling. Utredaren måste då skaffa sig en ingående 
kunskap om organisationen och dess aktörer. Han måste utveckla språk och begrepp som är 
anpassade till undersökningen och söka förståelse snarare än orsakssamband. (Ericsson & 
Wiedersheim, 1997) 
 
För att kunna genomföra fallstudien har mycket arbete lagts ned på att försöka förstå och 
skapa kunskap om ämnet. Då en del av kunskapen om området har fåtts genom 
fallstudieföretaget kan en del av den kunskapen ha blivit något begränsad. Genom att sedan 
analysera ledarskap och delaktighet ner till och med produktionsledarnivå är det svårt att 
dra ett generellt resultat över hur delaktigheten ser ut på fabriken. Dock gjorde 
tidsbegränsningen för arbetet att omfattningen av undersökningen var tvungen att 
begränsas. 
 
Eftersom arbetet är genomfört på ett fallstudieföretag gör det svårt att dra generella 
paralleller med andra organisationer. 
 

2.4.1 Validitet 
 
Med validitet avses att man som forskare verkligen mäter det man avser mäta. 
Validitetsmätning är svårare än reliabilitetsprövning. Strängt taget kan den endast ske om 
man har något annat mått på det man mäter att jämföra med. Det kan konstateras att vid låg 
reliabilitet hos ett mätinstrument blir också validiteten låg. God reliabilitet är en nödvändig 
men inte tillräcklig förutsättning för god validitet. Vi kan alltså ha en mycket hög 
reliabilitet men ändå sakna validitet. (Ejvegård, 2003) 
 
När man genomför intervjuer är det svårt att exakt avgöra om det är verkligheten som man 
får beskriven då man inte har undersökt exempelvis ledarskapet i skarpa situationer. För att 
undersöka hur ledarna upplever ledarskap, delaktighet och motstånd gjordes intervjuer för 
att kunna få möjlighet att ställa följdfrågor samt ingående ta reda på de mest väsentliga 
faktorerna som påverkar ledarskapet och delaktigheten i förändringsarbetet.  
 
Enkätsvaren kan ifrågasättas om de beskrev de verkliga förhållandena. Frågorna är 
utformade så att det ska framgå på flertalet frågor det som efterfrågas. Men eftersom det 
inte finns något jämförelseenkät så är det en brist i validitet. Enkäten genomfördes på en 
liten population vilket kan vara en brist men detta kan enligt författaren ändå ses som 
indikationer på de verkliga förhållandena. 
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2.4.2 Reliabilitet 
 
Reliabilitet innebär att ett mätinstrument ska ge tillförlitliga och stabila utslag (Ericsson & 
Wiedersheim, 1997). Enkäter och intervjuer är, i och med fallstudien, svåra att säga att de 
skulle ge samma utslag om man skulle upprepa försöket. Detta beror på att situationen för 
förändringsarbetet är specifik och förändras med tiden. 
 
Genom att intervjuerna har använts sig av öppna frågor har en viss reduktion av 
osäkerheten i reliabiliteten skett. Medarbetarenkäterna fick en svarsfrekvens på 85 procent 
vilket kan anses vara relativt hög och ledarenkäterna fick en svarsfrekvens på 100 procent 
vilket kan anses vara en grund för god reliabilitet.  
 
Författaren anser att en relativt god reliabilitet har uppnåtts i de empiriska studierna. Alla 
intervjuer och enkäter har utformats efter analysmodellen vilket har gett en bra struktur på 
frågorna. Genomgående har frågorna också utformats och ställts av samma person. 
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3 Teoretisk referensram 
 

3.1 Ledarskap 
 
Ledarskap är en rad handlingar som utövas av en eller flera personer. Eftersom det är svårt 
att skilja handling från de handlande personerna får teorier om ledning ofta en stark 
inriktning på ledaren som person. Det mesta av den tidigaste ledarskapslitteraturen ägnades 
till exempel åt problemet om det finns speciella personlighetsdrag som kännetecknar bra 
ledare. Ledarskap har till avsikt att få andra människor att göra något, därmed kopplas 
ledarskap till teorier om motivation, sociala relationer, gruppbildning och gruppdynamik. 
Inom ledarskapsteorin har man lagt huvudvikten vid att studera vilket slags ledarbeteende 
och ledarstil som är mest effektivt när det gäller att påverka andras beteende och 
grupprocesser. Ledarskap ska bidra till att organisationen når sina mål. Detta innebär att 
fördela arbetsuppgifter och resurser mellan enskilda individer och grupper av medlemmar i 
organisationen och på bästa sätt skapa förutsättningar för lösning av arbetsuppgifterna. 
Därmed knyts ledarskapet till teorier om hur organisationer bör utformas. (Jacobsen & 
Thorsvik, 2002) 
 
Enligt Ahltorp (1998) får den tidigare ledartypen som vann auktoritet genom sin överlägsna 
expertis och sitt kunnande nu i stället stå tillbaka för coachen och lagspelaren, vars 
framgång beror på i vad mån han eller hon förmår locka fram det bästa ur medarbetarna. 
Chefen/ledaren som har sinne för att komponera effektiva team och som kan bevaka 
omvärlden och framtiden, som kan leda genom idéer och som utövar ett visionärt 
ledarskap, blir mest framgångsrik. 
 

3.2 Strategiskt ledarskap 
 
Ett sätt som man definierar strategiskt ledarskap på är, enligt Karlöf & Söderberg (1989) 
följande; Strategiskt ledarskap är förmågan att tillämpa perspektivseende och se mönster i 
omvärldens utveckling. Utifrån detta ska ledaren kunna identifiera förändringsbehov för 
den egna organisationen avseende såväl sammanhang som innehåll. Strategiskt ledarskap 
innebär också utarbetande av strategier, planer och program för förändringsarbetet. Ledaren 
ska kunna förmedla kunskaper om förändringsarbete och tillhandahålla verktyg. Denne ska 
också kunna mobilisera energi genom övertygelse och ledningsförmåga samt inlärning i 
organisationen för att åstadkomma förändring. 
 
Den verklige strategiske tänkaren förstår den fulla vidden av alternativ som ligger framför 
honom och väger ständigt fördelar och nackdelar för vart och ett av dem, varför han kan 
reagera flexibelt för de oundvikliga förändringar som företaget alltid ställs inför. Och det är 
denna flexibilitet som i sin tur ökar möjligheterna för framgång. (Ohmae, 1985) 
 
Strategiska ledare har vissa egenskaper som är avgörande för framgång i ledarskapet, enligt 
Johnson & Scholes (2002). I den strategiska utformningsfasen ska ledaren ha en förmåga 
att förstå och sätta igång arbetet utifrån detaljerade analyser samtidigt som denne ska ha ett 
visionärt tänkande om framtiden. För att uppnå en organisations tillit till en strategi måste 
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ledaren ha en insyn i framtiden och fortfarande vara handlingskraftig för att få saker gjorda. 
För att undvika status quo i en organisation måste den strategiska ledaren kunna bibehålla 
trovärdigheten och leda individer i förändringen samtidigt som denne måste se till att 
individerna inte tar saker för givet och fortsätter som förut. Vid kommunikation av 
strategiska intentioner är det viktigt att den strategiska ledaren kan sammanfatta komplexa 
frågor så att alla kan förstå dessa. När strategin sätts i handling är det viktigt att den 
strategiska ledaren kan behålla organisationens prestationer samtidigt som gamla 
värderingar och sättet att arbeta på bryts ner. 
 
Det är en utmanande uppgift att klarlägga flexibilitet, insikt och känslighet till det 
strategiska sammanhanget. Strategiska ledaren ska engagera andra och se till att de 
nuvarande prestationerna bibehålls samtidigt som förändringen ska ledas. Av allt att döma 
använder sig den strategiska ledaren av olika förhållningssätt för att leda en förändring, det 
vill säga att ledaren fokuserar mer eller mindre på vissa delar av det strategiska 
ledningssättet. (Ibid.) 
 
Enligt Jacobsen & Thorsvik (2002) handlar det idag mycket om ”värdebaserat” ledarskap. 
Detta går i korthet ut på att ledare måste formulera och kommunicera en vision och 
värderingar som ger organisationen mening, och som är av sådan karaktär att anställda 
känner att det som organisationen sysslar med är viktigt och därför väljer att engagera sig i 
dess arbete. 
 

3.2.1 Visionärt ledarskap 
 
Dagens företagsvärld kräver ett orubbligt engagemang för förändring och en tydlig 
upplevelse av den rätta riktningen. Visionärt ledarskap är mekanismen som ska hantera 
dessa förändringar, mobilisera den energi som krävs för att implementera förändringarna 
och formulera de ideal som formar strategin. Ledarna kan ge sina medarbetare en känsla av 
mening och omvandla deras arbete till positiva insatser. (Whittington, 2002) 
 
Om man studerar människor som lyckas utveckla någonting, har de nästan alltid haft en 
vision om hur världen ska se ut. Vision betyder drömsyn. Med en vision väljs handlingarna, 
så att de leder i riktning mot förverkligande av visionen. Detta kallas för visionsstyrning. 
Det är alltså visionen som styr beteendet. (Karlöf & Söderberg, 1989) 
 
Enligt Ahltorp (1998) är inspiration från ledare och ledning väldigt viktigt. De som jobbar i 
en mellanställning måste få del av ledningens visioner för verksamheten, så att de kan 
besjälas av samma idéer och få medarbetarna att dra åt samma håll. Visionen ska ange 
företagets färdriktning. Långsiktiga mål och visioner måste finnas som en styrka och 
inspirationskälla för att man ska klara av att parera de kortsiktiga steg som måste göras 
under resans gång. 
 
En ovillkorlig förutsättning för att kunna arbeta med visioner är att man accepterar och har 
förståelse för att ingen människa kan köpas eller tvingas till att internalisera visioner i sin 
person. Människor engagerar sig nämligen helhjärtat endast i sådana visioner som de själva 
har valt och godkänt som visioner med betydelse för deras liv. (Andersen, 1991) 
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Detta gör det nödvändigt för industrisamhällets ledare att förändra sitt sätt att tänka. 
Tidigare föreföll det möjligt att köpa medarbetare till nästan allt. Det hängde samman med 
att jobbet upplevdes som ett instrument för senare lycka. Tillfälligt kan det förefalla möjligt 
för ledningen att köpa eller tvinga människor till att engagera sig i visioner, eventuellt 
genom stora löneförhöjningar eller hot om avsked, men det är endast kortsiktigt och ytligt. 
(ibid.) 
 
Visioner måste ha en sådan karaktär och ett sådant innehåll att medarbetarna genom egen 
drivkraft får lust att leva med och efter visionerna. Visioner bör vara engagerande för såväl 
ledare som medarbetare, i annat fall kommer de inte att fungera som visioner. Härigenom 
skiljer de sig väsentligt från strategier. Strategier talar till hjärnan, medan visioner ska tala 
till hjärtat. (ibid.) 
 

3.2.2 Strategisk dialog 
 
Enligt Borgbrant (1987) är en avgörande faktor för att åstadkomma en effektiv 
ledningsfunktion arbetslagens sätt att fungera och i vad mån ledningsformen mellan chefer 
och medarbetare karakteriseras av en ”strategisk dialog”. Det vill säga att i arbetslag på alla 
nivåer i organisationen för diskussioner kring förändringar i omvärlden som ger nya 
förutsättningar att arbeta efter samt analysera hur dessa påverkar den enskilde individens 
arbete och organisationens uppbyggnad. Denna analys görs alltså ”utifrån och in”. Det är 
också väsentligt att en analys görs ”inifrån och ut”, det vill säga att utgångspunkten tas i 
enskilda individers upplevelser av sin arbetssituation där uppmärksamhet ges till exempel 
arbetsmiljö, arbetsmotivation, medinflytande och ansvar i arbetet. I den strategiska dialogen 
kommer chefer och medarbetare öppet fram till hur man ska gå vidare för att i nuläget nå de 
mål som fastställts. 
 
Att leda ett arbetslag på ett effektivt sätt innebär inte att chefen får hela gruppen att 
acceptera hans egen uppfattning och gör sina egna idéer till gruppens. Det innebär snarare 
att genom dialog på ett konstruktivt sätt bygga upp en gemensam syn utifrån vars och ens 
kunskap och föreställningar om ett aktuellt problemområde. När väl denna bild är formad är 
det viktigt att man beslutar om åtgärder och följer upp i vad mån de överenskomna 
åtgärderna vidtagits eller inte. (Borgbrant, 1987) 
 
Att tillvarata och utveckla resurser inom företaget är en av ledningens viktigaste uppgifter. 
Kraven blir allt större på företagsledarens förmåga att avläsa, förstå och hantera faktorer 
både i organisationen och dess omvärld. Marknadskrav, teknikutveckling, lönsamhetskrav 
ska kunna hanteras på ett framgångsrikt sätt. Naturligtvis gäller också att personalens behov 
och krav respekteras och tillvaratas. (ibid.) 
 
Strategisk dialog för utveckling av verksamheten betonar lagarbetet där chef och 
medarbetare i arbetslag på alla nivåer i organisationen involveras i lednings- och 
förändringsarbetet. Dialogen har ett strategiskt syfte genom att behandla marknadskrav, 
affärsidé, ägarintresse, inflytande från tekniska innovationer, påverkan av olika externa 
organisationer och intressegrupper. Men också enskilda individers upplevelse av 
arbetsuppgifter, arbetssituationen i stort är viktiga inslag. (Ibid.) 
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3.3 Förändringsarbete 
 
Förändringar kan gälla olika saker, ha olika framväxt, ha olika varaktighet samt vara av 
olika omfattning. Förändringar kan till exempel handla om att förändra affärsidé, 
organisationsform eller organisationskultur. Förändringar kan vara tillfälliga eller 
långsiktigt bestående. Förändringar kan drivas fram av självinsikt eller tvingas fram utifrån. 
Förändringar är av olika omfattning och kan innebära allt från förfining och finslipning av 
rutiner, produkter och processer, till stora genomgripande förändringar som innebär ett helt 
nytt sätt att se på, utforma och driva en verksamhet. (Bruzelius & Skärvad, 2004) 
 
Förändringsbehovet kan ha sin grund i strategiska frågor men också i brister inom själva 
organisationen. Förändringsbehovet kan alltså gälla allt ifrån verksamhetsinriktning, 
arbetsuppgifter, arbetsformer, teknisk utrustning och administrativa system till personalens 
kompetens. Men det kan också gälla själva ledningsfunktionen och de ledningsformer som 
tillämpas. (Borgbrant, 1987) 
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Figur 1: Olika typer av förändring, Johson & Scholes (2002) 

 
Enligt Johnson & Scholes (2002) finns det olika typer av förändringar (se figur 1). 
Anpassning är förändring som kan förenas med det nuvarande tankesättet och växer stegvis. 
Denna typ av förändring är den vanligaste inom en organisation. Rekonstruktion är den typ 
av förändring som kan ske mycket snabbt och kan medföra kaos i organisationen. 
Rekonstruktion behöver inte innebära fundamentala förändringar i tankesättet. Evolution är 
en förändring av strategi som innebär att tankesättet i organisationen stegvis måste 
förändras. Det kan vara ledare i organisationen som genom analyser kommit fram till att 
man måste förändras. Förändringen måste då vara planerad och tid måste finnas för att 
genomföra förändringen. Ett annat sätt som evolution kan ses på är genom en att man ser en 
organisation som ett lärande system, som kontinuerligt anpassar strategierna efter 
förändringar i omvärlden. Revolution är en förändring som kräver snabba och stora 
strategiska förändringar i tankesättet. Dessa kan uppstå i situationer där resultaten kräver en 
förändring, exempelvis när vinsterna uteblivit eller vid hot om nedläggning. 
 
Förändringar kan ske på olika sätt i en organisation och enligt Jacobsen & Thorsvik kan en 
förändring ha olika dimensioner. De beskriver fyra dimensioner som de anser är extra 
centrala. Den första dimensionen är hur omfattande förändringen är eller som författarna 
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kallar den, revolution kontra evolution. En vanlig skiljelinje går mellan inkrementella och 
strategiska förändringar, eller mellan revolution och evolution. Den andra dimensionen är 
om förändringen bygger på förväntningar (proaktiv) eller är en reaktion på förhållanden 
som redan har förändrats (reaktiv). Den tredje dimensionen är förändringens innehåll, är 
förändringen strukturell eller kulturell. Strukturförändringar inriktas i huvudsak på 
förändringar i arbetsfördelning, specialisering, samordning, styrning och belöningssystem. 
Kulturförändringar inriktas i högre grad på att ändra personers attityder, åsikter och 
uppfattningar. Slutligen kan förändringar kategoriseras efter i vilken utsträckning de är 
planerade eller inte planerade. Planerade förändringar är förändringar byggda på lärande, 
där aktörerna aktivt anpassar organisationen till nya förhållanden. (Jacobsen & Thorsvik, 
2002) 
 
Enligt Ahrenfelt (2001) finns det två typer av förändringar, förändring av första ordningen 
och förändring av andra ordningen. Med förändring av första ordningen menas en 
förändring inom systemet, det vill säga en övergång från ett inre tillstånd till ett annat utan 
att systemet självt förändras. Vi tänker på samma sätt, vi identifierar samma metoder som 
tidigare. Verktygen vid denna typ av förändring kan kallas ”mer eller mindre, av samma 
sort”. Begreppet förnyelse ligger inom första ordningens ram. Vi förnyar något som redan 
finns. Förnyelse och förbättring ligger betydelsemässigt nära varandra. Vid en förändring 
av andra ordningen däremot, förändras hela systemet vilket i praktiken innebär att det 
organisatoriska tänkandet och agerandet förändras kvalitativt. Vid en förändring av första 
ordningen förändrar man inte organisatoriska tankemönster och organisatoriskt agerande. 
Istället görs nya kombinationer av gamla mönster vilket håller kvar organisationen inom 
den gamla traditionen och systemet är kvar intakt och oförändrat. Vid en förändring av 
andra ordningen däremot, förändras både tankemönster som verklighetsbeskrivning och 
agerande vilket innebär att hela systemet är förändrat. Verkligheten ses i ett nytt ljus och 
med en ny annorlunda förståelse. Nya problem upptäcks liksom nya lösningar hittas till 
gamla problem. En del av de gamla problemen som organisationen kämpat med i flera år 
kanske inte längre uppfattas som problematiska. Allt är förändrat och verkligheten ser 
annorlunda ut, vilket i sin tur ger ett helt nytt beslutsunderlag. Ett nytt beslutsunderlag 
hjälper i sin tur till ett nytt agerande. 
 

3.3.1 Förändringsprocessen 
 
Olika typer av förändringar kan också bli kategoriserade beroende på om fokus ligger på 
individer, grupper eller system. Det finns också olika typer av förändringsmodeller, de tre 
största är inkrementella modellen, den strukturella modellen och den kontinuerliga 
förändrings modellen. (Burnes, 2004) Figur 2 sammanfattar de olika typerna av förändring 
som enligt Burnes täcker de flesta förändringssituationer. Det finns dock andra förändringar 
som kan läggas till, eller som skär igenom flera av situationerna eller helt enkelt inte är 
inkluderade nedan. (Burnes, 2004) 
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Figur 2: Förändringsmatrisen, Burnes (2004) 

 
Enligt Karlöf & Söderberg (1989) har förändringsarbetet sedan mitten av 1980-talet en 
annan karaktär än tidigare. Förändringsarbetet har mer karaktären av förändrade 
förutsättningar, omprövning av verksamhetens existensgrund och ändrad inriktning i form 
av strategiutveckling och visionärt ledarskap. 
 
Det är allmänt känt att man under en förändring bör känna till tre olika stadier, nuvarande, 
framtida och förändringsstadiet. För att kunna fastställa det nuvarande organisationsstadiet 
bör man känna till organisationens konkurrenssituation och dess behov av förändring. Man 
bör också ha förståelse för den interna organisationen. Det är också nödvändigt att man 
utvecklar någon slags vision för hur den framtida organisationen ska se ut. 
Förändringsstadiet, eller processen med att förändra organisationen från nuvarande stadium 
till ett förväntat framtida stadium, kan endast ske då det nuvarande samt det framtida stadiet 
är klargjort. (Balogun & Hope Hailey, 2002) 
 
Förändringsstadiet, eller förändringsprocessen, får oftast mindre uppmärksamhet än de två 
övriga stadierna. Implementeringsstadiet har tidigare förklarats som direkt planering av 
förändringen med dålig hänsyn till ledning av processen i sig. Förändringsstadiet är inte lik 
vare sig nuvarande eller framtida stadiet. Det är inte möjligt att förflytta sig från nuvarande 
till framtida stadiet över en natt. Det kan vara möjligt att återanställa eller omlokalisera 
människor över en helg, men att förändra beteenden hos människorna och speciellt förändra 
en organisations övertygelse tar mycket längre tid. (ibid.) 
 

3.4 Strategiskt arbete 
 
Strategi är ofta oklart definierat begrepp. Det har existerat ett otal definitioner, alltifrån 
planeringsepokens strukturerande långtidshorisont till mer diffusa varianter av generell 
karaktär. (Karlöf, 1990) 
 
Strategibegreppet har i tilltagande grad kommit att förknippas med konkurrensfördelar, 
företagets position relativt kunder och konkurrenter, samt principer för resursfördelning. 
Vad som ofta avses med strategibegreppet är således ett sammanhängande 
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handlingsmönster som syftar till att bli unik, uppnå konkurrensfördelar, förbättra positionen 
gentemot kunderna och fördela resurser. I det moderna storföretaget finns strategier på flera 
organisatoriska nivåer. Det finns koncernstrategier, affärsområdesstrategier, 
divisionsstrategier, affärsenhetsstrategier och funktionsstrategier. (Bengtsson & Skärvad, 
2001) 
 
Johnson & Scholes (2002) beskriver strategi som berör alla aktiviteter inom en 
organisation. Det är även processen med att matcha alla organisationens aktiviteter med 
dess omgivning samt processen med att matcha alla aktiviteter med dess resurs kapaciteten. 
Strategi är något som har en stor inverkan på resurser och påverkar alla operationella 
beslut. Strategin blir påverkad av värderingar och övertygelse av dem som har makt i ett 
företag samt att den påverkar de långsiktiga besluten i ett företag.  
 
Det finns många olika syner på strategi som kommer från olika tidsepoker och olika skolor. 
Whittington (2002) tar upp fyra generiska perspektiv på strategi. Det första är det klassiska 
perspektivet, som är det äldsta och fortfarande det mest inflytelserika synsättet. Det bygger 
på den rationella planeringsmetodik som är dominerande i läroböckerna. Det andra är 
evolutionistiska perspektivet och det utgår ifrån den fatalistiska metafor som den biologiska 
evolutionsteorin rymmer men ersätter marknadens disciplin med djungelns lag. Det tredje 
är det processuella perspektivet och där läggs tyngden på den bristfälliga karaktär som allt 
mänskligt liv uppvisar och man försöker att pragmatiskt anpassa strategin efter de 
ofullkomliga processer som både organisationer och marknaden rymmer. Det sista är det 
systemteoretiska perspektivet och det är relativistiskt till sin karaktär och menar att 
strategins mål och medel med nödvändighet är kopplade till den kultur och maktfördelning 
som man hittar i de lokala sociala system där strategin implementeras. 
 

3.4.1 Strategiprocessen 
 
Med strategisk process avses en serie handlingar som beskriver hur ett företag förändras 
med tiden. Med ett sådant synsätt får historiska händelser stor betydelse. Ett sådant förlopp 
beskrivs ofta som en linjär process där separata observationer av de olika stadierna kan 
göras vid olika tidpunkter. Detta betyder emellertid inte att ett sådant sätt att se på 
strategiska processer är det enda rätta, i många fall löper man till och med risken att 
åstadkomma konstlade skillnader mellan de olika utvecklingsfaserna. Därför är detta 
troligtvis ett orealistiskt och onaturligt sätt att betrakta strategiutveckling. (Roos, Krogh & 
Roos, 2004) 
 
Man delar ofta in strategiprocessen i tre faser. Dessa är analysfasen, 
strategiformuleringsfasen och genomförandefasen. I analysfasen analyseras, med 
utgångspunkt från företagets övergripande affärsidé, hot och möjligheter i företagets 
omvärld. Vidare struktureras starka och svaga sidor i företaget. Detta ligger till grund för 
formulering av mål och strategier som via handlingsprogram genomförs och följs 
upp.(Bengtsson & Skärvad, 2001) 
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Figur 3: Strategiprocessen, Bengtsson & Skärvad (2001) 
 
Om man tänker sig en process som består av en rad handlingar finns det ofta under något 
stadium i processen aktiviteter som genomförs parallellt med varandra. I andra fall är 
genomförandet av en aktivitet beroende av att man sett det slutliga utfallet av tidigare 
aktiviteter. Man kan också tänka sig fall där en aktivitet avbryts för att korrigeras i 
förhållande till genomförandet eller utfallet av andra aktiviteter. En av de faktorer som haft 
stor inverkan på hur man idag ser på strategiska processer är skillnaden mellan utformandet 
och genomförandet av strategier. Traditionellt har man förbundit strategiska processer med 
själva implementeringsfasen, oberoende av den process som i realiteten pågår när 
strategierna utvecklas. I dag inser många att detta är en ohållbar åtskillnad. Utformandet av 
strategier måste ses som en integrerad del av den strategiska processen. (Roos, Krogh & 
Roos, 2004) 
 

3.5 Ledning av ett strategiskt förändringsarbete 
 
Den som leder en förändring måste fundera på vilken typ av ledarskap de tar på sig. Detta 
är också beroende på vilket sammanhang som förändringen sker inom. (Johnson & Scholes, 
2002) I utvecklingsarbetet ska människor involveras på ett eller annat sätt. De ska förändra 
arbetssätt och/eller attityder.(Karlöf & Söderberg, 1989) 
 
Implementeringen av en förändringsprocess har också implikationer för dess ledare. Det 
kan vara att ledarna måste lösa de problem som uppstår vid specifika förändringar och hålla 
förändringen vid liv. De kan också vara så att ledarna måste undersöka själva naturen av 
förändringen och sättet som individer reagerar på förändringen. Feltolkningar och 
oförutsedda resultat är inte bara troliga utan sker väldigt sannolikt. Det är därför mycket 
viktigt att försöka se förändringsprocessen ur mottagarens perspektiv.(ibid.) 
 
Vid ledarskapsinblandning i förändringsarbetet är det viktigt att etablera några mätbara 
faktorer för framgång baserade på det önskvärda resultatet. Förändringsresultatet ska 
beskriva det beteende som krävs av individerna och av den typ av resultat de är förväntade 
att producera i framtiden. (ibid.) 
 
Ledning av förändringsarbete syftar till att säkerställa att det som var planerat att hända 
verkligen händer men också att uppmärksamma och leda det oförutsedda. (ibid.) 
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Ett flertal böcker tar upp ett antal olika sätt som en strategisk förändring kan ledas på i olika 
situationer och med olika grader av delaktighet. Johnson & Scholes (2002) beskriver 
flertalet av dessa olika möjligheter i en tabell som är representativ för flertalet källor. 
 

 
Förändrings-

typ 
 

Medel/Sammanhang Fördelar Problem 
Omständighet 
för effektivitet 

Utbildning och 
kommunikation 

Gruppsamtal förutsätter 
internalisering av 
strategisk logik och 
förtroende för högsta 
ledningen 

Får kontroll över 
bristfällig 
information. 

Tidskrävande. 
Riktning eller 
framsteg är oklara. 

Samarbete  

Engagemang i 
strategiutformningens 
agenda och/eller 
lösande av strategiska 
frågor. 

Ökat ägande av ett 
beslut eller 
process. Kan öka 
kvaliteten på 
besluten. 

Tidskrävande. 
Lösningar/Resultat 
kan komma ur 
befintliga 
omständigheter. 

Stegvis växande 
förändring eller 
långsiktigt 
horisontell 
förändring. 

Ingripande 

Förändringsagenter står 
för koordinationen/ 
kontrollen och delegerar 
delar av förändringen 

Processen är 
guidad/kontrollerad 
men 
engagemanget 
finns. 

Risk för 
manipulation av 
tolkningar. 

Stegvis växande 
förändringar eller 
förändringar som 
inte är i kris. 

Styrd 
förändring 

Användning av högsta 
ledning för att 
bestämma riktning och 
mening med 
förändringen. 

Klarhet och 
snabbhet. 

Risk för bristande 
acceptans och 
dålig förståelse för 
strategin. 

Ombildande 
förändring. 

Framtvingad 

Tydligt utnyttjande av 
makt genom beroende. 

Kan vara 
framgångsrikt i 
kriser eller 
förvirrande 
omständigheter 

Minst 
framgångsrikt om 
det inte är kris. 

Krissituationer, 
snabba 
ombildande 
förändringar eller 
förändringar i 
autoritära 
kulturer. 

 
Figur 4: Ledning av olika förändringstyper, Johnson & Scholes (2003) 

 

3.5.1 Ledarens roll i förändringsarbetet 
 
I diskussioner som kretsar kring strategiska förändringar läggs det alltför ofta en övertro till 
individer i toppen av en organisation. Dessa strategiska ledare är viktiga men i olika 
organisationsmiljöer, förändringssituationer och förändringsprocesser är det värdefullt att 
tänka mer på förändringsagenterna. (Johnson & Scholes, 2002) I det här avsnittet ses 
ledaren som en förändringsagent. Det beror på att en förändringsagent kan vara både en 
ledare i organisationstoppen men också en ledare i en grupp som driver förändringen. 
Enligt Wolvén (2000) krävs det förändringsagenter som ansvarar för 
organisationsförändringarna. Vanligtvis utgörs dessa av personer eller grupper med makt, 
till exempel verkställande direktörer eller andra ledare inom organisationen. Denna 
funktion kan dock också fyllas av andra personer eller grupper vars främsta ambition är att 
begränsa andras makt, eller att aktivt medverka till att ersätta existerande 
maktgrupperingar. Förändringsagenten kan också utgöras av en person eller av en grupp 
som särskilt väljs ut för att genomföra vissa förändringar, till exempel konsulter. Vilken 
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förändringsagent som kommer att väljas beror i hög grad på de rådande omständigheterna, 
till exempel vilken typ av förändring som ska genomföras och i vilken omfattning, i vilken 
takt förändringen ska genomföras, och till vilka kostnader. 
 
En förändringsagent ska samordna och stödja förändringsprocessens olika faser. Det kan 
vara så att förändringsagenterna är involverade för att generera idéer, samla data, detalj- 
planera, utveckla följdriktiga förändringssätt, identifiera kritiska faktorer samt vara ombud 
för förändringsarbetets grupper eller uppgifter. Förändringsagenterna är inte fullt ut 
ansvariga för förändringsprocessen men dom blir involverade i den och bygger upp 
processen. De övervakar framstegen och ser till att förändringen blir av. En fördel här är att 
man inte bara involverar organisationsmedlemmar för att generera idéer, men också delvis i 
implementeringen av lösningar. Exempelvis kan de som kommer med idéer också få 
ansvara för koordinering och kontroll över implementeringsfasen av den strategiska 
förändringen. Denna involvering kan ge ökat engagemang för förändringen. (Johson & 
Scholes, 2002) 
 
Förändringsagenter måste utveckla egenskaper som sin analytiska förmåga, omdöme och 
implementeringsförmåga. Alla dessa är viktiga. Utan analytiska förmågan kan man lockas 
av att applicera redan färdiga förändringsrecept utan omdöme. Man kan också utan 
analytisk förmåga missa de mest kritiska aspekterna av förändringens sammanhang. 
Processen kan då tendera till att bli en planeringsövning som aldrig kommer till användning 
i organisationens verklighet. (Balogun & Hope Hailey, 2004) 
 
Den analytiska förmågan gör att man kan gräva sig djupt ner i organisationen, förstå dess 
kultur och förstå de motivationsfaktorer som finns. Även förmågan att se organisationen ur 
ett holistiskt perspektiv ökar. (ibid.) 
 
Förmågan att kunna bedöma vilka som är de mest kritiska egenskaperna i sammanhanget är 
också viktig för förändringsagenten. Förändringsagenten måste kunna prioritera eller väga 
organisationens egenskaper som denne finner, och bedöma hur kritiska dessa är för 
förändringsprocessen. Den betydelsefullaste egenskapen för förändringsagenten är att man 
ska kunna inse vad som är viktigast i den speciella förändringssituationen. (ibid.) 
 
Slutligen ska förändringsagenten ha förmågan att leda implementeringen av förändringen. 
Ledarskap är också praktisk förmåga och inte bara analytisk förmåga, det är om att få saker 
gjorda. Två betydelsefulla aspekter i implementeringsfasen är att kunna avgöra vilka 
åtgärder som måste göras vid förändring och i vilken ordning som de ska göras. (ibid.) 
 

3.5.2 Utbildning och kommunikation 
 
Utbildning och kommunikation handlar om att förmedla orsakerna och meningen med en 
strategisk förändring. Det kan vara användbart då problem i förändringsarbetet beror på 
dålig information eller avsaknaden av information. Det finns dock ett problem med detta 
sätt att leda förändringen. Om det är många som är involverade i förändringen kan ledarna 
använda sig av att kommunicera med hjälp av allmänna genomgångar av förändringen, 
detta kan leda till att de som blir informerade inte får en chans att tillgodogöra sig av 
informationen. Problem kan också uppstå då avsaknaden av muntligt förtroende finns 
mellan ledarna och de anställda. (Johnson & Scholes, 2002) 
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Enligt Wolvén (2000) kan man genom utbildning och kommunikation bättre förstå idéerna 
och logiken i förändringarna. Samtal, förklaringar och viss utbildning kan då underlätta 
genom att de anställda bättre förstår syften, motiv och idéer bakom förändringsprocessen 
liksom förändringsprocessen i sig. Kommunikationen kan också leda till att de får ökat 
förtroende både för dem som står bakom förändringarna och för dem som genomför dessa. 
 
En utbildningsstrategi innebär att man försöker utbilda människor i att ta till sig en ny 
vision och nya mål och teorin är att deras beteende ska förändras som följd av utbildningen. 
Studiecirklar är ett exempel på detta, charmkurser ett annat och diverse chefs- och 
ledarutbildningsprogram ett tredje. Utbildning leder väldigt sällan till beteendeförändring. 
Beteende måste övas i verkligheten och utbildningssituationen ligger alltid en bit från 
denna. Det är därför extra viktigt att förpacka utbildningen i förhållande till verkligheten, så 
att de som kommer tillbaka från en utbildningsinsats känner igen sig och får möjlighet att 
omedelbart öva det nya beteendet och befästa det i rutinen. (Karlöf & Söderberg, 1989) 
 

3.5.3 Ledning genom samarbete 
 
Samarbete eller delaktighet i förändringsarbetet handlar om att involvera de som berörs av 
förändringen i identifikationen av de strategiska frågorna, fastställandet av den strategiska 
arbetsordningen, den strategiska beslutsprocessen eller planeringen av den strategiska 
förändringen. Detta kan vara ett bra sätt för att öka ”ägandeskapet” av besluten i 
förändringsprocessen och öka engagemanget till den. Det kan innebära involvering av 
gruppernas hopsättning eller uppgifternas utformning. Resultatet av detta angreppssätt kan 
vara högre kvalitet än om man inte använder sättet. Studiegrupper kan vara ett sätt att 
involvera organisationsmedlemmarna i arbetet, i studiegrupperna kan man behandla 
strategiska frågor, bidra med lösningar på breda strategiska problem och driva 
förändringsmekanismer till rutinmässiga aspekter. Risken med detta är att man har svårt att 
frångå det redan existerande tankesättet. (Johnson & Scholes, 2002) 
 

3.5.4 Styrt strategiskt förändringsarbete 
 
Styrning av en förändring involverar att man utnyttjar ledningens tillåtelse för att inrätta en 
klar framtida strategi och hur förändringen ska genomföras. Det är en toppstyrd ledning av 
en strategisk förändring. De brukar utvecklas av någon på en ledningsposition i 
organisationen med klar vision och strategiskt avsikt. (Johnson & Scholes, 2002) 
 
Styrning av en förändring kan också liknas med en expertstrategi som Karlöf & Söderberg 
(1989) beskriver. En expertstrategi innebär att en expert anlitas som självständigt och 
analytiskt funderar ut vad som behöver göras och som sedan kommer med 
rekommendationer i rapportform. Det är ett klassiskt angreppssätt för konsulter, men har 
den starka begränsningen att människor inte är med från början och sedan känner sig hotade 
av att inte förstå vad det handlar om. I en del fall till exempel när man har en starkt 
fokuserad fråga som behöver lösas på mycket kort tid, kan detta vara den enda möjligheten, 
men den sker alltid till priset av människors bristande engagemang vid genomförandet.  
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I sin mest extrema form kan man även framtvinga en förändring. Det medför att man med 
direktiv och tvång genomför förändringen. Då används maktfaktorn tydligt i förändringen 
och sättet kan vara nödvändig i krissituationer. (Johnson & Scholes, 2002) 
 

3.6 Delaktighet i ett strategiskt förändringsarbete 
 
En central plats i teorierna om motivation och prestation är möjligheten att bestämma över 
den egna arbetssituationen, åtminstone i viss grad (Jacobsen & Thorsvik 2002). För att en 
organisation ska kunna dra nytta av det engagemang, som en vision kan generera, krävs att 
medarbetarna omfattar denna vision och känner delaktighet med den, detta är viktigt men 
ingalunda enkelt. (Bruzelius & Skärvad, 2004) 
 
En typ av delaktighet har Karlöf & Söderberg (1989) valt att kalla samverkansstrategin. 
Den går ut på att man redan från början utvecklar framtida arbetssätt tillsammans med dem 
som kommer att beröras. Visioner, mål och aktivitetsplaner utvecklas tillsammans. Hinder 
analyseras tillsammans liksom hur man ska gå runt dem. Ytligt sett tar denna strategi en 
massa tid. Det man emellertid vinner är att det inte behövs något förankringsarbete eller 
säljarbete för de nya lösningarna. De är redan förankrade. Ägarskapet till lösningarna finns 
också hos människorna själva och därmed lojaliteten mot lösningarna. Det svåra med denna 
modell är oftast att cheferna inte har tillräckligt med is i magen för att orka med en länga 
period av synbar inaktivitet och ”flumsnack” som äger rum i början. De kan sedan inte 
heller peka tillbaka på några dramatiska insatser, som de själva hittat på, när de i efterhand 
utvärderar arbetet. 
 
För att en förändring ska skapas och målen uppnås måste medarbetarna vara fullt delaktiga 
i processen. Det innebär dock inte, att de inte ska göra motstånd mot förändringen eller 
uppträda som nickedockor och jönsiga ja-sägare. Att chefers och medarbetares motstånd 
mot förändring kan vara både kreativ och ofta till och med nödvändig kan verka paradoxalt 
och skrämmande. (Ahrenfelt, 2001) 
 

3.6.1 Delaktighetens motiv 
 
Delaktighetens betydelse och motiv beror på ur vilket perspektiv man betraktar begreppet. 
På samma sätt beror olika motiv för att öka graden av eller införa delaktighet på ett 
bakomliggande perspektiv. (Paldanius, 1999) 
 
Enligt van Otter (1983) finns det fyra olika motiv för delaktighet. Det första skälet benämns 
”effektivitetsmotiv” och innebär att man vill öka produktiviteten, öka flexibiliteten samt få 
lägre frånvaro. Perspektivet bakom motivet är således ekonomiskt. Delaktighet från ett 
ekonomiskt perspektiv är oftast ett instrument för ledningen. I sin mest snäva form är då 
delaktigheten endast ett instrument för att öka produktivitet och ekonomisk avkastning. De 
sociala aspekterna är här underordnande. 
 

Det andra motivet benämns ”motivationsmotiv” och innebär en betoning på humanisering 
av arbete. Motivets tyngdpunkt handlar om att förbättra möjligheten för delaktighet i 
arbetssituationen. Motivet utgår således från att ökad delaktighet leder till högre 
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välbefinnande och motivation hos människor. Att öka motivationen grundas i ett 
ekonomiskt perspektiv och att närma sig det goda arbetet utgår från ett humanistiskt 
perspektiv. (van Otter, 1983) 
 

Det tredje motivet benämns som det ”antropologiska motivet” och innebär att delaktigheten 
startar med antaganden om att människan är mån om den produkt eller tjänst hon 
producerar. Den centrala antropologiska frågan lyder om anställda som uppskattar sitt 
arbete och dess konsekvenser kan undanhållas beslutfattande över produkten.(ibid.) 
 
Det sista motivet som von Otter (1983) tar upp är ”det fundamentala motivet” vilket 
innebär en fundamental förändring av maktfördelningen inom organisationen. 
 
Författarna Balogun & Hope Hailey (2004) menar dock att delaktighet är ett begränsat 
samarbete. Principen att engagemang leder till större delaktighet rättfärdigar fortfarande 
den här typen av förändring. Men medarbetarna ska bara vara delaktiga i vissa delar av 
förändringen, de delar som berör hur de önskvärda förändringarna kan uppnås ska 
involvera medarbetare. Exempelvis kan medarbetarna få reda på den övergripande visionen 
och förändringsmålen för företaget, de ska sedan leda i riktning mot till exempel förbättrad 
effektivitet, förbättrad produktivitet eller att eliminera störningar. Man kan sedan på 
medarbetarnivå fundera på vad som de måste göra annorlunda för att uppnå den 
övergripande visionen. (Balogun & Hope-Hailey, 2004) 
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3.6.2 Grad av delaktighet 
 
Jacobsen & Thorsvik (2002) beskriver deltagande som ett av de mest centrala elementen i 
det som vissa kallar en personalpolitik för att skapa hög prestation och starkt engagemang. 
Vidare beskriver de i figur 5 graden av hur deltagandet kan skifta. 
 

 
 

Figur 5: Graden av anställdas deltagande i beslutsprocesser, Jacobsen & Thorsvik (2002) 
 

3.6.3 Delaktighetens villkor 
 
För att kunna skapa delaktighet i ett förändringsarbete tar Burnes (2004) upp fyra viktiga 
delar som en organisation måste genomföra.  
 
Den första delen handlar om att organisationen kontinuerlig bör informera de anställda om 
framtiden, framtida marknad och konkurrens, kunders behov samt hur det går för de 
viktigaste konkurrenterna. Målet är att göra de anställda medvetna om vad kunder vill och 
inte vill samt belysa organisationens brister. (Burnes, 2004) 
 
Att klargöra och tala för visionen samt förklara den strategiska planen är vitala bitar i denna 
del. Genom detta gör man att organisationsmedlemmarna förstår förändringarna på ett 
annat sätt och att förändring är något som är ofrånkomligt och görs för att kunna säkra 
framtiden för organisationen. Det är också nödvändigt att använda sig av informella samt 
formella kanaler för kommunikation. (ibid.) 
 
Genom att ge kontinuerlig återkoppling på hur den individuella processen och förändringen 
fortskrider kan organisationen få uppmärksamhet på skillnaden mellan den verkliga 
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prestationen och den önskade nuvarande och framtida prestationen. Återkopplingen måste 
vara på ett sätt som gör att individer kan ta till sig av den och agera på den. (ibid.) 
 
Att ge individer befogenhet och kunnande för att ta sig an förbättringsarbete gör att 
individer blir mer mottagliga för återkoppling då de känner att de kan påverka och förbättra 
situationen. Återkoppling kan uppmuntra de berörda att börja fundera på hur deras 
prestationer kan förbättras och förbereda dem för behovet av förändring. Öppenhet hjälper 
individer att förstå behovet av förändring vilket är ett viktigt steg på vägen för att uppnå en 
förändring. (ibid.) 
 
Ett av de största misstagen företag kan göra när man introducerar en förändring är att man 
misslyckas med att inse och ta hand om befogad rädsla från ledare och medarbetare. Även 
om individers fokus ligger på den kommande förändringen så tenderar man att se tillbaka 
på resultaten av tidigare förändringar. Organisationer måste förstå att förändringar skapar 
osäkerhet och att några individer och grupper kommer att motsätta sig förändringen om de 
är oroliga för konsekvenserna av denna. (ibid.) 
 
För att kunna reducera motstånd och skapa positiva attityder till förändringen bör 
organisationen offentliggöra projekt som ligger som förebilder för förändringsarbetet och 
de positiva effekter förändring kan ha för de anställda. Detta medför inte att misstag ska 
gömmas eller dåligt resultat ignoreras, man ska istället utvärdera, förklara och lära sig av 
dem. Individerna i förändringsarbetet ska bli uppmuntrade, förvänta sig och offentliggöra 
positiva resultat för förändringsarbetet. (ibid.) 
 

3.6.4 Förutsättningar för delaktighet 
 
Verksamhetsutveckling kan enbart ske genom en förändring av normer, attityder och motiv 
hos de anställda. (Paldanius, 1999) 
 
Winter (1989) har identifierat viktiga förutsättningar för delaktighet som gemensamma 
föreställningar om verksamhetens mål, rådande värderingar, aktuella maktförhållanden och 
organisationskulturens viktiga symboler. Om ett förändringsprogram ska lyckas måste 
ideologi, mål och arbetsformer vara synkron med den ordinarie verksamhetens traditioner. 
Det bygger på god kännedom om organisationens förutsättningar. Ytterligare en viktig 
aspekt vid förändringsarbete är omorientering. För att få till stånd en omorientering menar 
man att det är nödvändigt att ha eller att uppnå ett smidigt utbyte av information upp och 
ner i hierarkin. Kritisk information från fältet måste komma till ledningens kännedom vilket 
i sig förutsätter att ledningen har ett förtroendekapital som grundlägges i uppfattningar om 
rättvisa, handlingskraft, rättrådighet och förståelse. 
 
Wolvén (2000) beskriver Herzbergs (1966) teorier om arbetsmotivation. Det finns 
hygienfaktorer/yttre faktorer och motivationsfaktorer/inre faktorer. Hygienfaktorerna är 
faktorer som, förenklat uttryckt, kan förhindra en låg arbetstillfredställelse/vantrivsel och 
därmed också indirekt underlätta motivationsprocessen. Exempel på hygienfaktorerna är 
arbetsledning, personalpolitik, lön och fysiskmiljö. Motivationsfaktorer är sådana som 
direkt skapar hög motivation. Exempel på hygienfaktorer är ledarskap, klara företagsmål, 
sociala relationer och arbets- och miljöbetingelser. 
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Herzbergs huvudpoäng är, enligt Wolvén (2000), att vi för att göra människor motiverade 
och tillfredsställda i arbetslivet, måste skapa ett klimat där arbetsuppgifterna står i centrum. 
Detta innebär också att arbetsuppgifterna bör anpassas efter individernas intressen, 
ambitioner och kapacitet, att arbetet bör rymma möjligheter till eget ansvarstagande och att 
företagsledningen och de anställda tillsammans bör bestämma normer för goda och dåliga 
prestationer, vilka kan revideras allteftersom individerna utvecklas. 
 

3.6.5 Delaktighet och engagemang 
 
Hall (1990) betraktar engagemanget som den enda källan till vitalitet och energi på 
arbetsplatsen, men också som det främsta medlet till hälsa i kompetensprocessen. Ett 
engagerande arbete ger människor en känsla av rörelse, stimulans och utveckling som 
behövs för livsprocesserna. Om detta engagemang däremot saknas, och man betraktar 
arbetet med likgiltighet eller missnöje, är risken stor att man missköter det. Då kommer 
arbetet troligen inte att gynna hälsa och välbefinnande, utan snarare att leda till 
försämringar i hälsotillståndet. 
 
Det är viktigt att förstå att det personliga inflytandet utgör själva kärnan i engagemanget. 
Detta kräver att människor som deltagit i planeringen av hur arbetet bäst ska utföras, också 
får inflytande över vad som senare ska hända. Människor måste helt enkelt få bekräftelse på 
att de kan påverka arbetsprocessen, samtidigt som de ges makt att genomföra vad som 
behöver göras och över det som ledningen ombett dem att fatta beslut om. Ledningen måste 
därför hela tiden befrämja och underhålla de anställdas känsla av personlig makt, av att den 
enskilde kan få saker och ting att hända, och att man kan påverka vad som ska göras både 
nu och i framtiden. (Hall, 1990) 
 

3.6.6 Delaktighetens betydelse 
 
Forskningsresultaten kring vilka effekter deltagande har tycks tillhöra de mer entydiga 
inom organisationsteorin. Det visar sig att ju mer de anställda deltar, desto högre 
prestationer upplever organisationen, på både individ- och organisationsnivå. Det finns 
också en klar tendens till att deltagande är en av de viktigaste faktorerna vid sidan av att ha 
ett jobb med hög motivationspotential för att skapa tillhörighet till organisationen. 
(Jacobsen & Thornsvik, 2002) 
 
Några förhållandevis vedertagna principer och nyckelfaktorer om ett förändringsprojekts 
framgång eller misslyckande är enligt Paldanius (1999) följande. Forskning har visat att 
den främsta faktorn för ett lyckat förändringsarbete är delaktighet. Genom delaktighet ökar 
de deltagarnas engagemang och benägenheten att uppmärksamma och acceptera. En annan 
viktig faktor är klara uppgifter. Man bör alltid sträva efter så klara planer och krav som 
möjligt. Alla individer har ett eget perspektiv med vilket de tolkar information. Ytterligare 
en viktig faktor är tidig framgång. Framgång är en motivator och ger de anställda en känsla 
av att klara det nya. Några andra faktorer av betydelse är icke hotande återkoppling, att de 
anställda får kontinuerlig information om hur de ligger till, vad som åstadkommits, eller 
olika typer av förstärkning, till exempel att styra en förändring genom att uppmärksamma 
det som är bra och tona ned det som är sämre eller att man skapar en känsla av lokalt 
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avgörande med aktivt stöd från ledning och resurspersoner. Ett tydligt drag i detta är dock 
att det handlar om de anställda som mer eller mindre passiva mottagare ska fås att ta emot 
förändringsarbetet så som ledningen har förhoppningar om det. 
 

3.7 Motstånd i ett strategiskt förändringsarbete 
 
Att människor är motståndare till förändringar behöver inte nödvändigtvis ses som något 
negativt, eftersom detta motstånd också bidrar till att organisationen blir mer stabil, och 
människors beteenden blir mer förutsägbara. Samtidigt kan dock detta förändringsmotstånd 
förhindra nödvändiga reformeringar i organisationens utveckling och skapa konflikter när 
sådana förändringar ska genomföras. (Robbins, 1990)  
 
Även Burnes (2004) menar på att motstånd inte nödvändigtvis är något negativt. Motstånd 
kan vara en signal att något är fel med förändringsprocessen eller dess syfte snarare än att 
det är något konstigt med de som motsätter sig. Motstånd påminner organisationen om att 
den inte har övervägt alla konsekvenser av förändringen och tvingar den till att revidera 
planerna. Med detta följer att de som står bakom förändringsarbetet måste vara 
uppmärksamma på motstånd både i fråga om vilka konsekvenser motståndet kan få samt 
vilka de underliggande orsakerna kan vara. 
 
Enligt Wolvén (2000) finns det fem individuella orsaker till motstånd och fem 
organisatoriska hinder mot förändringar. De individuella motstånden består av vanor, 
trygghet, ekonomiska faktorer, fruktan inför det okända och selektivt 
informationsutnyttjande. De organisatoriska hindren består av strukturella hinder, hinder på 
grund av kedjereaktioner, motstånd på grund av att ett antal personer berövas sina 
expertroller, motstånd på grund av hot mot etablerade maktrelationer och motstånd på 
grund av hot mot den etablerade resursfördelningen. 
 

3.7.1 Motståndsfaser 
 
Ahrenfelt (2001) menar på att det finns tre motståndsfaser som en organisation genomgår 
vid förändringsarbete. Efter tillräcklig förberedelse introducerar ledaren mål och idéer kring 
det kommande förändringsarbetet. Han gör det bland annat genom att kommunicera på ett 
sätt där han är medveten om att hans egen informationsbehandling skiljer sig från andra 
människors informationsbehandling och att det han säger inte alltid är det som uppfattas av 
medarbetaren. Den första motståndsfasen är en aktivering av medarbetarna och uttrycks i 
termer av skepticism. Den karakteriseras av att den är verbal, lågkreativ och svag. Det är 
det spontana och illa genomtänkta ”nej tack” till något nytt man ännu inte har en aning om 
vad det är. 
 
Wolvén (2000) menar på att tryggheten undergrävs. Tryggheten är relaterad till vanor, 
eftersom många av oss tenderar att arbeta med i stort sett samma uppgifter från dag till dag. 
När denna trygghet riskerar att undergrävas, blir människor ofta oroliga och kommer att 
protestera. 
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Motståndet beror ur ett kognitivt perspektiv på att medarbetare eller chef lägger in det nya 
förslaget i en gammal kognitiv struktur och i ett gammalt tankemönster där han verkligen 
upplever sig se likheterna. Att upptäcka det som är nytt, att lägga märke till olikheter kräver 
ett mentalt arbete eftersom det går utanför de egna tankemönstren. Från det emotiva fältet 
hämtas omedvetna, förmedvetna och medvetna reaktioner på olikheter, nyheter och 
förändringar. (Ahrenfelt, 2001) 
 
Gray & Starke (1984) menar att motstånd kan komma från antingen rationella eller 
emotionella källor. Rationellt motstånd uppkommer när individer bestämmer sig för att 
göra motstånd, med den information som för tillfället är tillgänglig för individerna, på 
grund av att förändringen på något sätt ses som skadlig för individernas arbetssituation. 
Emotionellt motstånd uppkommer som ett resultat av en negativ psykologisk process och 
hittas i förändringsprocesser där ängslan, frustration och dåligt självförtroende finns. 
 
Den andra motståndsfasen infaller när förändringsarbetet har kommit vidare en bit i 
förändringsprocessen. Den är högkreativ på grund av att man nu har en faktisk, om än liten 
erfarenhet av vad förändringen kommer att innebära och man har en faktisk kunskap om 
såväl problem som möjligheter. En bra, väl genomtänkt och välriktad kritik väcker 
autoritära chefers vrede eftersom den visar på svagheterna i hans tänkande och på fel han 
gjorde under förberedelsen. Kritiken blottlägger bristerna i hans logik, vilket kränker 
honom djupt. För icke-auktoritära chefer och ledare är emellertid den andra motståndsfasen 
en tid då man får möjlighet att finslipa sina scenarion och målbilder, fylla igen fallgropar 
man inte själv uppfattar men som en engagerad medarbetare kan se eftersom han besitter 
stor kunskap om vardagsproblemen. (Ahrenfelt, 2001) 
 
Ledarens förmåga att härda ut prövas i den andra fasen under en längre tid. Någon i 
organisationen måste ha förmågan att härda ut och inte ge upp, trots alla problem som 
presenteras dagligen. Man kan inte begära att medarbetaren ska vara den som härdar ut, det 
är och förblir förändringsledarens uppgift under den här fasen i processen. Ett sätt att förmå 
sig själv som ledare att härda ut är att peka på mål igen och igen. Som förändringsledare 
måste man själv tro på målen organisationen arbetar för. (ibid.) 
 
Den tredje motståndsfasen karakteriseras av ”sabotage”. Organisationen går nu från ord till 
handling, vilket i sig är positivt även om agerandet kan ta sig mindre trevliga uttryck. Det 
viktiga är ändå att organisationen nu slutat prata och börjat handla. Man börjar agera. Det 
handlar inte om äkta sabotage som är elakt och där syftet är destruktivt. Det här sabotaget 
har en helt annan grund. Det handlar om pedagogik. Eftersom ledaren inte lyssnar och gör 
som medarbetarna vill och lägger ner projektet, visar de nu i handling att han har fel. (ibid.) 
 
Under den tredje motståndsfasen kommer arbetet också att stå och falla med ledarens 
förmåga att vilja trots en uttalad osäkerhet som ibland gör livet surt för ledaren själv. En 
person med ledareidentitet och god självkänsla tillåter sig att känna osäkerheten om de egna 
begränsningarna men också sina förmågor. Ledaren är då i kontakt med sig själv och vet 
vilka svaga och starka sidor denne har. Om ledaren genomlever den här fasen kommer han 
att stärka sina mandat i organisationen på ett högst påtagligt sätt. Ledarens trovärdighet 
ökar, vilket leder till att det man kallar delegatet underifrån ökar och medarbetarna 
tillerkänner honom reellt och faktiskt ledarskap och inte bara ett formellt chefskap. 
Tidsmässigt ligger också den djupa osäkerheten strax innan de interna motkrafterna avtar i 
organisationen vilket gör känslan av osäkerhet till en signal om var i processen man 
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befinner sig. Om förändringsledaren fortsätter att härda ut och pekar mot mål kommer 
organisationen att pröva det nya. När det väl sker är delegatet underifrån på nytt erövrat till 
fullo. Ledarskap innebär att hela tiden erövra delegatet underifrån. Det är aldrig för alltid 
givet. Medarbetarens kritiska, kloka och värderande öga finns alltid där. (ibid.) 
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4  Analysmodell 
Strukturen av modellen har utarbetats efter att förståelsen för problemområdet har 
fördjupats, detta har skett genom teoristudier och förstudier. Analysmodellen kan inte 
kopplas direkt till en teori eller källa utan är utformad utifrån ett flertal. Modellen är 
framtagen främst för att kunna analysera forskningsfrågorna men också för att få en bra bild 
av problemområdet och teoriupplägget. Analysmodellen är utformad delvis från primära 
källor delvis från sekundära källor. 
 
Analysmodellen visar på en kontinuerlig process och den har legat som grund för både 
intervjuerna och utformningen av enkäterna. Något som genomsyrar hela processen är 
ledarskapet. Förloppet i modellen är ett ständigt förändringsarbete som bedrivs strategiskt. 
 

 
 

Figur 6: Analysmodell för delaktighet & framgång, (Egen) 
 
Modellen kan delas in i fyra olika delar varav den första delen beskriver analysfasen. Där 
ingår att man förstår omvärlden och kan se hot och möjligheter i sin omgivning samt att 
man ska kunna sätta en vision utifrån detta. I nästa del beskrivs strategiformuleringsfasen, 
det hör samman med att kunna förstå de strategiska resonemangen och kunna sätta eller 
förstå målen för företaget. Den tredje delen beskriver strukturfasen där beskrivs hur man 
ska arbeta för att kunna uppnå det som man kommit fram till i de två tidigare stegen. Där 
berörs bland annat hur stöd, coachning och öppenhet kan leda till en dialog. Det sista steget 
är genomförandefasen som beskriver sättet som förändringar verkställs på. 
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Modellen avser att ta reda på delaktigheten bland organisationsmedlemmarna i de olika 
stegen i en förändringsprocess samt acceptansen för dessa. För att göra detta har en 
indelning gjorts med de olika förändringsfaserna där varje viktigt område för delaktighet 
och framgång har tagits med. 
 
Genom att granska hur individer uppfattar och förstår de olika delarna samt hur ledaren 
framställer/uppfattar dessa kan det sedan utvärderas hur pass delaktiga individer är i 
förändringsarbetet. Det kan också analyseras hur ledaren understödjer delaktigheten och 
framgången. Skälet till framgång på ett stort företag är svårt att direkt härleda till något 
speciellt arbetssätt eller förändring. Om man analyserar delaktigheten och ledningssättet 
som används så kan det säga hur man upplever att arbetssättet/arbetet kontinuerligt 
förbättrats. Modellen ska därav också kunna användas för att undersöka hur delaktighet kan 
sammankopplas med framgång. 
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5 Empiri 
 
I det här kapitlet presenteras företaget samt en sammanställning av de intervjuer och 
enkätundersökningar som genomförts. Kapitlet börjar med att presentera fabriken och 
företaget för att läsaren lätt ska kunna bilda sig en uppfattning om hur förändringsarbetet 
bedrivs på företaget. Presentationen avser öka förståelsen för intervju- och 
enkätsammanställningen. 
 
Sammanställningen av intervjuerna är utarbetad efter de åsikter som framkommit i dem. 
Uppfattningarna som sammanställts har varit både enskilda och delade. De åsikter som har 
haft betydelse för arbetets syfte och helhetsförståelse har tagits med, även om de varit 
enskilda. Alla intervjuer som genomförts har genomförts på ledningsnivå.  
 
Enkätsammanställningarna redovisas genom att ett medelvärde har tagits fram för varje 
enskild fråga i enkäten, medeltalet kommer från samtliga erhållna svar. Sammanställningen 
inleds med en ledarenkät som utformats till ledare på ledningsnivå. De ledare som 
genomfört ledarenkäten har varit överordnade chefer till de medarbetare3 som fyllt i 
medarbetarenkäten. Frågorna behandlar ledarnas uppfattning om hur medarbetarna 
upplever ledarskap och delaktighet i förändringsarbetet. Vidare har en medarbetarenkät 
utformats för att ta reda på hur medarbetare på produktionsledarnivå upplever ledarskap 
och delaktighet i förändringsarbetet. Dessa frågor har utformats på liknande sätt som 
ledarenkäten för att en jämförelse av de två uppfattningarna skulle kunna genomföras (se 
kapitel 6.2).  
 

5.1 Företagsbeskrivning 
 
Volvo Construction Equipment (härefter Volvo CE) är ett bolag som ingår i Volvo Group 
koncernen. Volvo CE är ett globalt företag som är verksamt på fler än 125 marknader i 
världen. Volvo CE arbetar med att utforma produkter som kan användas inom ett flertal 
olika områden bland annat generell konstruktion, vägarbeten och underhåll, skogsbruk, 
rivningsarbeten, avfallshantering, materialhantering och extraktion.  
 
I produktportföljen ingår en rad av hjul- och bandförsedda grävmaskiner, dumprar, 
hjullastare, vägskrapor och en rad kompakta maskiner till exempel kompakta hjullastare 
och kompakta grävmaskiner. 
 
Volvo Wheel Loaders (härefter WLO) ingår i Volvo CE och producerar hjullastare och 
tillbehör. WLO har fabriker i tre länder runt om i världen och dessa ligger i Sverige, USA 
och Brasilien. I maj 2005 arbetade totalt cirka 3200 personer inom WLO varav den största 
fabriken ligger i Arvika. I Arvika har man produktion och montering av ett flertal modeller 
av hjullastare. 
 
 
 

                                                 
3 Med medarbetare menas medarbetare på produktionsledarnivå om inget annat anges. 
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5.1.1 Verksamhetsutveckling på Volvo i Arvika 
 
Inom WLO i Arvika har man sedan år 2000 arbetat med verksamhetsutveckling i den form 
som finns idag. VU4-programmet är en ledningsmodell som har en effektiv struktur för allt 
förändringsarbete i företaget. Man har fokuserat arbetet kring de viktigaste utmaningarna 
som företaget har, d v s att man strategiskt fokuserar kring de faktorer som är av största 
betydelse för närvarande. Programmet syftar också till en effektiv kommunikation och 
utnyttjande av alla individers kunskaper och erfarenheter. Det finns olika satta mål och 
mätetal som alla ska ha möjlighet att acceptera och arbeta efter. Man vill se ett förändrat 
ledarbeteende som därigenom ska leda till engagerade medarbetare samt ett effektivt flöde. 
 
VU-programmet innefattar en verksam metod som hjälper en ledning att formulera, 
förankra och implementera en strategi. Ledningen formulerar en beskrivning av dels 
omvärldens och marknadens krav på verksamheten, dels de viktigaste områdena som, enligt 
ledningen, finns för enheten och som alla dess medarbetare behöver fokusera på och dels 
hur mycket företaget behöver förbättra sig inom dessa områden för att klara kraven. 
 
För att få ut den strategiska fokuseringen som ledningen tagit fram genomförs det ledar- 
och medarbetarseminarier. Ledarseminarierna är för alla som har en egen VU-grupp och 
det är där som medarbetarseminarierna förbereds. 
 
Som ett led i att bryta ned den strategiska fokuseringen skall alla VU-ledare inom 
organisationen formulera sig. Det innebär att de var åttonde månad tar fram en formulering 
som stödjer den övergripande strategiska fokuseringen för den egna gruppen. 
Formuleringen diskuteras sedan i grupperna och ledarna ska ta hänsyn till de 
omvärldsfaktorer, hot och möjligheter som påverkar dem.  
 
Inom verksamhetsutvecklingen finns det även coacher som fungerar som bollplank till alla 
ledare och grupper. De ska stödja VU-ledare och VU-grupper i deras arbete med att 
utveckla verksamheten. Ledning och coacher träffas sedan kontinuerligt mellan 
seminarieomgångarna för att följa upp förbättringsarbetet för att säkerställa ett väl 
fungerande samarbete och ett uthålligt engagemang. 
 
Det är väldigt viktigt att en ledare inom processen kan skapa engagemang och acceptans 
hos alla medarbetare. En delaktighet och en känsla av att man kan påverka sin situation 
samt känna delaktighet i verksamhetsutvecklingen. 
 

5.1.2 Verksamhetsutvecklingens stödstruktur på Volvo i Arvika 
 
Verksamhetsutvecklingen på Volvo Wheel Loaders i Arvika använder sig av strukturen 
som beskrivs i figur 7  för att ta hand om förbättringsarbetet på ett så störningsfritt sätt som 
möjligt. VU-ledarna går till sin respektive produktionsledares forum för avrapportering, 
detta forum kallas för lokal stödgrupp. I det lokala stödgrupps- forumet tar respektive 
ledare upp problem och förbättringar som VU-ledaren och gruppen behöver hjälp med. 
 

                                                 
4 Verksamhetsutveckling 
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I nästa led rapporterar produktionsledaren vidare till respektive avdelningschefs forum som 
kallas stödgrupp. I detta forum rapporteras det vad som blivit sagt och gjort i 
produktionsledarnas VU-grupper samt i VU-ledarens eget forum den lokala stödgruppen. 
Förbättringsarbetet ska därigenom kunna följas upp på ett kontinuerligt sätt. 
 
Avdelningscheferna går vidare till stödgruppen som platschefen äger. Ihop med 
ledningsgruppen beslutas det om de eventuella förbättringsområden som man behöver ha 
hjälp med på fabriken. Detta är för att på ett kontinuerligt sätt följa upp förbättringsarbetet 
på hela fabriken. 
 
I både forumet lokala stödgrupper samt i stödgrupperna så rapporteras de områden man valt 
att arbeta med samt de mätetal som man använder sig av för att följa upp 
verksamhetsutvecklingsprogrammet. 
 
 

 
 

Figur 7: Verksamhetsutvecklingens stödstruktur, Volvo Wheel Loaders Arvika (2005) 
 

5.2 Intervjusammanställning 
 
Det intervjuer som genomförts har genomförts på ledningsnivå. De som intervjuats är 
personer som är överordnade chefer till dem som fyllt i den medarbetarenkät som följer (se 
avsnitt 5.3.2). Intervjuerna är utformade enligt en intervjuguide som använts vid samtliga 
intervjutillfällen (se bilaga 2). 
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Deltagande i förändringsarbetet 
 
Man skulle kunna säga att produktionsledarna ”äger” sitt förbättringsarbete och på så sätt 
inte i traditionell mening deltar i arbetet. De är då också ägare till vad som ska fokuseras 
och hur de ska involvera sina medarbetare i fokuseringen. Delaktigheten för 
produktionsledarna består i att de formulerar sig och leder sina egna 
verksamhetsutvecklingsgrupper och stödgrupper. De är också delaktiga i diskussionerna när 
ledarna tar fram sin strategiska fokus för att sedan själva kunna ta fram formuleringar och 
egna resonemang som går i linje med ledarnas. Produktionsledarna är sedan med och 
bestämmer vilka åtgärder som ska genomföras och tar upp dessa till diskussion i sina egna 
grupper. Medarbetarna deltar också i det operativa förbättringsarbetet som innebär 
korrigerade åtgärder som fokuseras från dag till dag.  
 
Den fas som historisk har dominerar produktionsledarnas arbete är genomförandefasen. 
Produktionsledarjobben har dock mer och mer börjat förändras till att man börjar tänka mer 
strategiskt och långsiktigt. Men ju längre mot genomförandefasen produktionsledarna 
kommer desto mer delaktiga är de. 
 
Produktionsledarnas uppgift är att delta mer i energi- och inflödesfaserna som förklarar 
varför och vad, de har då ansvar för att dessa bitar förstås av alla. Man måste ha en tydlig 
riktning med det som ska göras så att man inte bara kör på utan att ha förståelse för varför 
och vad det är man gör. 
 
Alla är inte lika delaktiga i de faser som finns inom ett förändringsarbete. 
Produktionsledarna är ansvariga för större delar i det övergripande arbetet idag. Genom att 
alla ledare är formulerade, har de fått tänka igenom vad de vill, vill få ut och var 
avdelningen befinner sig idag. På så sätt sätter en produktionsledare sig in i företagets 
strategi på ett bra sätt. Nyckeln ligger i att produktionsledaren träffar rätt med sitt 
strategiska fokus och är entusiastisk. 
 
Delaktighet i omvärldsbevakningen 
 
Omvärldsbevakningens delaktighet varierar en hel del på fabriken. En del söker 
information aktivt, andra genom diskussioner eller genom den information som fås av 
internkonsulterna. Till de lokala stödgrupper som produktionsledarna själva äger, bör 
information presenteras som behandlar information från omvärlden. Denna information 
måste sedan omvandlas för att det klart ska framgå vad de kan ha för påverkan på företaget. 
 
I formuleringsarbetet ingår att man arbetar med att göra en nulägesanalys som tar upp 
omvärldsbevakningen som en del. Var åttonde månad ska en ny formulering göras och då 
ska ledarna värdera hur omvärlden påverkar det egna området. Den mesta 
omvärldsinformationen som tas upp kommer från tidskrifter som behandlar konkurrenter 
samt material från de internkonsulter som stödjer verksamhetsutvecklingen. Ett annat sätt 
att arbeta med omvärldsbevakning är att åka på studiebesök men också konferenser eller 
utbildningar kan vara ett sätt att få perspektiv. Omvärldsinformationen kan också fås 
genom kunskap från nyanställda.  
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Förståelse för hot och möjligheter 
 
Det kan vara enklast för medarbetarna att ta till sig jordnära hot och möjligheter, det som 
påverkar arbetet direkt. Det kan vara svårare att ta till information som behandlar 
exempelvis konkurrensläget och det som påverkar fabriken på helhetsnivå. Att ta till sig av 
hoten innebär att man hela tiden följer hur det går för fabriken och företaget i stort och att 
alla är införstådda med att fabriken måste vara lönsam. Det som händer runt fabriken i 
närområdet har medarbetarna lätt att ta till sig och använda, informationen används sedan i 
vardags- och formuleringsarbete. Att få en helhetssyn på verksamheten är viktigt. Generellt 
kan det förmodligen vara lättare för medarbetarna att fokusera på hoten och för lite på de 
möjligheterna som finns. Det kan vara en risk att se för mycket hot och istället ska man 
försöka se positivt på hoten och vända dessa till möjligheter, det gäller att ingjuta hopp och 
att allt är möjligt om man bara vill. Det finns också en risk i att medarbetare på fabriken 
argumenterar för att verksamheten redan är världsledande och saknar förståelse för 
anledningen till att man ska bli bättre. En för stor självgodhet kan hindra fabrikens 
utveckling. 
 
För att få en ökad förståelse för hot och möjligheter måste ledarna på fabriken sätta in 
informationen i ett sammanhang och ge en mer detaljerad beskrivning av den. Det är viktigt 
att ledarna inte bara ger ut information utan att ha bearbetat den. Ledare ska ha klart för sig 
vilken information som ska gå genom vilken kanal och sedan beskriva med några ord hur 
det passar in. Det kan vara bra att göra ett litet manus som ledarna kan följa när man ger ut 
informationen. Idag finns det väldigt mycket information runt omkring oss och det är svårt 
att sålla och skikta den, men detta måste göras för att man ska förstå innebörden av den. 
Det är viktigt att göra hot och möjligheter gripbara för respektive medarbetare. När man 
formulerar sig som ledare ska man tänka igenom hur medarbetarna uppfattar 
formuleringen. Det som påverkar ledarna kanske inte alltid påverkar medarbetarna på 
samma sätt, utan ibland måste ledarna försöka sätta sig in i hur de tänker och bryta ned och 
anpassa formuleringen så den är gripbar för medarbetare. Informationen kan göras gripbar 
så att ledaren kan gå igenom denna på veckomöten då avdelningen är samlad. Där går 
sedan ledaren igenom vad som kan göras för att stötta verksamheten. Det finns då 
möjligheter för medarbetarna att ta fram sina egna idéer, det är viktigt att man försöker 
skapa en samsyn kring var fabriken måste vara om fem, sex år. 
 
Genom en kontinuitet i verksamhetsutvecklingen kan insikten om hot och möjligheter 
förbättras på fabriken. Ledarna kan också genom att exemplifiera framgångsrika- och 
mindre framgångsrika fabriker skapa en dialog med de anställda om de hot och möjligheter 
som finns. Ledare och medarbetare kan alltid bli bättre på att föra en dialog varför saker 
och ting genomförs. Samtidigt är det är viktigt att varje medarbetare ser att han eller hon är 
viktig. 
 
Acceptansen för vision och mål 
 
Vision och mål accepteras olika hos individerna på fabriken men övergripande så 
accepteras dessa till stor del. Anledningen till att en del individer har svårt att acceptera 
dessa kan vara att det är svårt att se vad visionen och målet innebär och hur det påverkar 
den enskilde personen. Det finns en insikt hos medarbetarna att man måste utvecklas för att 
överleva. En del mål som finns kan vara vaga och kanske inte så välkända hos 
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medarbetarna vilket medför att de är svårare att acceptera. De målsättningar och visioner 
företaget har fokuserat på finns det möjlighet att påverka och säga nej till för 
produktionsledarna. Produktionsledarna är så pass mogna idag att de mål som sätts av dem 
själva ibland är högre än de som ledaren sätter. 
 
Återkoppling är viktigt för att öka förståelsen för visionerna och målen. Det krävs att man 
har en öppen dialog och tillsammans diskuterar hur målen ska uppnås. Det är viktigt att 
förklara varför man ska uppnå visionen och målen. Det är betydligt svårare att få målet och 
visionen accepterade om man bara presenterar dessa, det måste förankras. Det är en ledares 
jobb att få ökad förståelse för visionen och målen, ledarna ska sätta upp egna mål och driva 
på dessa i det ordinarie arbetet samt i förbättringsarbetet på respektive avdelning. Ledarna 
ska kunna koppla sina mål till avdelningens mål och ständigt tala om vart avdelningen är på 
väg. 
 
Ledarna bör så ofta som möjligt ta upp visionen och målen och följa upp dem. 
Uppföljningen av dessa har inom fabriken förbättrats under senare år. Idag har man uppe 
dessa vid träffar och möten och går igenom målen och visionen och ser till att de är 
aktuella. De operativa målen måste väljas så att individer känner att de är meningsfyllda för 
den egna situationen och att de bidrar till de övergripande målen. Viktigt är också att målen 
är med på veckomötena och att de följs upp och diskuteras så att man kan hålla de levande. 
Målen måste anslås ordentligt. 
 
Ledare kan använda sig av strategidagar där man fokuserar på den operativa visionen. Där 
finns det då möjlighet för medarbetarna att blanda det operativa och strategiska 
resonemanget för att få en bild av helheten. Genom att arbeta systematiskt kan ledare och 
medarbetare involveras i strategiarbetet och resonemanget. Något som är viktigt är att det 
satsas på ledarna, på alla nivåer i verksamhetsutvecklingen, för det är de som är avgörande 
för framgång. 
 
Förståelsen mellan avdelningar 
 
Ökad förståelse mellan avdelningarna kan uppnås genom att kontakten förbättras mellan 
dessa. Det måste finnas ordentligt beskrivna processer där gränssnitten är klara för alla och 
att det vid varje gränssnitt finns en tydlig överenskommelse om vad som ska åstadkommas. 
Operatörerna på fabriken ska exempelvis ha ett avtal med sina kunder eller leverantörer så 
att man har bra kontakt och vet hur det arbetet fungerar på andra avdelningar. Förbättrad 
kontakt kan uppnås genom besök på andra avdelningar eller utbyte mellan dessa. Idag 
fungerar kontakten delvis genom att verksamhetsutvecklingsgrupperna besöker varandra, 
men den kan bli bättre. Det är oftast olika förväntningar mellan olika avdelningar och 
individer, om dessa är outtalade kan det uppstå problem För att få ökad förståelse mellan 
avdelningarna så gäller det att man genom sina strategiska resonemang beskriver helheten 
och vad hela fabriken arbetar mot för mål. Även målen för företaget som stort är viktigt att 
förklara och i den diskussionen även förklara att alla avdelningar är viktiga för resultatet. 
Ledarna på alla nivåer träffas idag för att gemensamt presentera vad det är man arbetar 
med.  
 
Ledarna har ett stort ansvar för att kontakten och samarbetet ska fungera mellan 
avdelningarna, ledaren syn på det hela är enormt viktigt. Ledarna ska uppmuntra till att 
bjuda in andra avdelningar på fabriken. Ledarna bör också uppmuntra till att föra samtal 
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med varandra och inte om varandra. Vid verksamhetsutvecklingsmötena så träffar ledare 
och medarbetare sina kunder och man kan då reda ut vilka krav som finns på varandra. 
Ledare kan också förbättra förståelsen genom den attityd som denne själv har med andra 
avdelningar. 
 
Som ledare på ledningsnivå måste man försöka hålla kontakten på den nivå som är den rätta 
för att lösa den aktuella frågan. Problem har en förmåga att komma upp till exempelvis 
ledningsnivå när det inte behövs. Det är viktigt att ledare inte tar på sig att medla i dessa 
problem utan att de för över dessa till rätt nivå så att den kan lösas mellan avdelningarna. 
Ledarna ska se till att folk kontaktar varandra på rätt nivå, övergripande avtal på 
ledningsnivå blir aldrig skarpa utan problemen måste lösas på rätt nivå. 
 
Motstånd i förändringsarbetet 
 
Det finns olika anledningar till motstånd i förändringsarbetet. Det första som kan uppstå är 
att det är svårt att förstå varför man ska delta i arbetet, frågor som berör hur 
organisationsmedlemmarna påverkas och ska delta i förändringen är också vanliga i 
motstånd. Anledningen till att förändringsarbetet skapar motstånd är på grund av att det 
oftast är nytt och outforskat, detta skapar osäkerhet och det är svårt att veta vad som 
förväntas av en. Hos en del kan motståndet bero på att man tycker att det blir mer arbete, 
hos andra är det svårt att sticka ut och vara först med något. Förbättringsarbetet är viktigt 
och är nog det enda sättet för att trygga den framtida arbetsplatsen och det är viktigt att alla 
förstår det. Allt förbättringsarbete börjar hos individerna själva och individerna måste själva 
inse att det är denne som måste göra någonting. Det är lätt att tala om vad andra ska göra 
men man har svårare att se vad man själv kan göra. 
 
När individer börjar arbeta med en struktur som verksamhetsutveckling så gäller det först 
och främst att ledarna förstår den för att sedan kunna förklara den för andra. Ledarna kan 
försöka att vägleda individerna för att övervinna motståndet, ledare kan ta fram goda 
exempel, pilotgrupper där det fungerar, och låta en grupp vara först ut så att andra kan följa 
efter. Ledare bör också förklara varför och visa att det bidrar till verksamheten, detta kan 
vara bra för att individerna ska kunna vara stolta över det arbete som genomförs. Man kan 
övervinna motståndet genom att måla upp visioner, förklara och visa på de resultat som 
åstadkommits tidigare. Vidare så krävs det att man informerar, kommunicerar och 
involverar individer i förändringsarbetet. Om individer inte tillåts vara delaktiga i arbetet så 
är det lätt att tro att någon smider planer mot en. Ledarna måste också själva förändra sitt 
arbetssätt och sitt område samtidigt som de ska gå hand i hand med annat som kan påverka 
gruppens arbete. Det måste föras en dialog för att skapa acceptans för varför vi ska 
förändra. När förståelsen och acceptansen finns så kommer motivationen och resultatet. 
Man måste våga ta steget att förändra det gamla och använda sig av det nya, detta gäller 
även för ledare. 
 
Delaktighetens vikt för framgång 
 
Delaktigheten i förbättringsarbetet är helt avgörande för fabrikens framgång. Det går att 
beordra väldigt mycket men det går inte att beordra fram engagemang och har fabriken 
inget engagemang i det som ska genomföras så kommer fabriken inte att lyckas. 
Delaktigheten är också avgörande för att verksamhetsutvecklingen ska fungera, för 
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företaget i stort kan det dock finnas andra anledningar som skapar framgång. En ökad 
försäljning kan dock bero på en lyckad produkt och inte av verksamhetsutvecklingen. Att 
alla ledare har formulerat sig och talat om vad de vill, har stor betydelse. Att individer kan 
säga vad de tycker om saker och ting har förbättras markant på fabriken även hos ledare på 
ledningsnivå. Att alla får tala om vad man vill och vart man vill komma är väldigt viktigt. 
Idag skulle det inte gå att säga att organisationen inte skulle fortsätta med VU, 
medarbetarna skulle uppfatta det som en rättighet att få vara med och påverka. För 
företagets framgång med förändringsarbetet är delaktigheten avgörande. 
 
Att det målas upp en bild som alla kan förstå och att alla kan se samma mål i alla skeden 
och situationer bidrar på ett avgörande sätt till framgång. Speciella mål som sätts upp 
accepteras på ett bra sätt i organisationen. Organisationsmedlemmarna inser sammanhanget 
på ett bättre sätt idag då alla har samma information. Innan förbättringsarbetet fanns 
frågades det inte efter om allas hjälp på det vis som det görs idag. Hade VU-modellen inte 
funnits hade produktionen nog inte kunnat byggas upp på samma vis, vilket är ett facit på 
att det fungerar. Det finns dock de individer som inte tycker att verksamhetsutvecklingen är 
positiv, men det är en framgångsfaktor för fabriken då man får alla delaktiga i att förbättra 
verksamheten. 
 
För att nå ytterligare framgång krävs ännu mer delaktighet i att utveckla sitt arbetslag, 
ledarna ska ha en framträdande roll i förbättringsarbetet. Det måste klargöras vad som är 
VU-ledarnas ansvar och vad som är dess ledares ansvar, dessa är bristfälliga i dagsläget. 
Om fabrikens alla anställda tar små steg framåt så blir det de små stegen ett större framsteg 
för fabriken. Modellen bidrar till delaktighet genom att det finns en arbetsstruktur och det 
ger organisationen en ledningsmodell för att förmedla ut strategier och sånt som behandlar 
förändrings- och förbättringsarbete. Med detta kommer per automatik utförandefasen in, då 
det är den som medarbetarna på fabriken ska förändra eller förbättra. Där får organisationen 
regelbundet reda på hur klimatet på fabriken är. 
 
VU-modellen som ett sätt att leda 
 
Modellen används som ledningsmodell då ledarna bryter ned den strategiska 
formuleringen, de formulerar sig själva och har grupper och stödgrupper där man diskuterar 
mätetal som sedan följs upp. När det uppkommer vissa frågor och förslag så används 
modellen också för att ta upp dessa. Strukturen kan även användas för att sprida 
information om det är någon speciell information som ska ut snabbt. Det kan då vara 
effektivt att använda strukturen för att få ut informationen till grupperna. Därigenom blir 
det en person som informerar en mindre grupp på sju åtta personer istället för att en person 
ska informera sjuttio åttio personer. Modellen används också av ledare som struktur för att 
kunna fokusera på vissa områden. Inom det fokuserade området leder ledarna med hjälp av 
modellen. Rent praktiskt används modellen också vid möten och vid kallelse till dessa, ofta 
är mötena organiserade efter grupperna som finns inom verksamhetsutvecklingen. Det är 
viktigt att ledare har ordning på utförda mål så att de levererar enligt de resultat som krävs. 
Det är resultatet som ledarna behöver hjälp med att förändra. Det är där som ledarna 
efterfrågar arbetsledarens strategiska formuleringar, ledaren ger dem en direkt input på vad 
som de behöver förändra. Har sedan ledaren och produktionsledaren en samsyn kring det så 
kommer alla att ta del av det. Inom modellen finns också verktyg som exempelvis TPU, 
TPM och 5s. 
 



 

43 

Modellen bidrar till delaktighet på fabriken och delaktigheten anses vara viktigt i 
verksamheten. Genom modellen arbetar man inte genom att peka med hela handen och säga 
hur saker och ting ska göras, utan genom att medarbetarna ges möjlighet att vara delaktiga 
och påverka hur saker ska göras. I de grupper som fungerar på fabriken bidrar 
verksamhetsutvecklingsmodellen till ökad delaktighet men i de grupper som fungerar sämre 
kan modellen ha negativ effekt på delaktigheten. 
 
Förutsättningar för verksamhetsutvecklingen 
 
Ledare kan skapa de rätta förutsättningarna genom att ha en bra strategi för det strategiskt 
fokuserade området. Genom att ta fram det fokuserade området gemensamt med 
medarbetarna förankras strategin. Det är viktigt att ledarna förankrar strategin, för när man 
sedan ska börja arbeta med området förstår alla vad det är man ska jobba med. Ledare ska 
skapa en gemensam bild av framtiden och visionen. När medarbetare och ledare sedan har 
möten så bör det läggas tid att prata om dessa frågor och inte direkt gå in på det som ska 
göras. Det måste diskuteras varför saker och ting står på handlingsplanerna och vad man 
vill uppnå med dem. Samspelet mellan VU-ledarna och ledarna är viktig, förståelse och 
acceptans och att alla förstår varför vi arbetar med detta är av stor betydelse. För ledare 
gäller det att involvera sina medarbetare, vara konsekvent, envis, kommunicera och åter 
kommunicera, hjälpa till med kontakter, fråga vad som behövs för hjälp samt skjuta tillbaks 
det som inte hör hemma på ledningsnivå.. 
 
Öppenhet och dialog skapar bra förutsättningar. Att alla har möjlighet att ta upp sina 
punkter på mötena är också en förutsättning. En del medarbetare sätter likhetstecken mellan 
stödgrupp och en slags ledningsgrupp för sin avdelning. På det viset skapas det 
förutsättningar för framgång i det strategiska arbetet, ledarna ska bjuda in till att delta i 
olika frågor. Alla kan förbättras. 
 
Ledarens förutsättningar i förändringsarbetet 
 
Ledare bör ha en bra koppling mellan vad som ska göras och strategin för att uppnå det. 
Kommunikationen är också viktig för att ledarna ska kunna förmedla budskapet. Det är 
också viktigt att ledarna kan stötta strukturen som man arbetar i, det går inte att en ledare 
gör saker på egen hand, utan ledare måste hjälpa till med information och resurser för att 
kunna nå målet. Personliga förutsättningarna för ledarna är att de hela tiden vill utvecklas. 
Ledarna måste ha en positiv människosyn, de måste kunna se det positiva i alla situationer. 
Ledarna måste också kunna se att personer kan utvecklas. Ledare bör vara utåtriktade och 
ha lätt att förmedla sina visioner och känslor. Dialogen med medarbetaren är viktig och att 
ledaren kan förklara saker på ett övertygande, ärligt och äkta sätt.  
 
Kunskap om helheten och om människors beteenden är viktig. Ledarna måste känna sig 
själva och veta hur de använder sig själva. De måste ha en förståelse för hur andra upplever 
olika situationer och hur en lagutvecklingsprocess går till. De mjuka delarna är viktiga och 
att ha förmågan att jobba genom folk. Det är också viktigt att ledarna kan formulera vad de 
vill på pränt så att folk kan förstå budskapet. Ledaren bör ha en förmåga att stå framför 
medarbetare och kunna ”värva” dem. 
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5.3 Enkätsammanställning 
 
Enkätsammanställningen består av två delar, en ledarsammanställning och en 
medarbetarsammanställning. Enkäterna är för båda parter utformade efter analysmodellen 
och de behandlar samma frågeställningar. Medarbetar och ledarenkätens utformning återges 
i bilaga 1 och 2. Graden som anges i högerkant i varje figur beskriver ett medelsvar bland 
alla som svarat. Båda enkäterna behandlar samma områden i frågorna och är utformade ur 
antingen ledarens- eller medarbetarens synvinkel. (se Analys kapitel 6.2).  
 

5.3.1 Ledarenkät 
 
Ledarenkäten behandlar ledarnas (på ledningsnivå) uppfattning om medarbetarnas 
delaktighet, acceptans samt hur medarbetarna uppfattar det ledarskap som ledarna utövar. 
Ett medelsvar har tagits fram på frågorna 1-24. Dessa frågor är de som ingår i 
analysmodellens olika faser som tagits fram för att beskriva graden av delaktighet i ett 
förändringsarbete. Detta medel (fråga 1-24) är 2,88, vilket beskriver sammanlagda graden 
av uppfattad delaktighet hos medarbetarna i förändringsarbetet. 
 
Analysfasen 
 
I analysfasen anser ledarna att medarbetarna deltar i relativt stor utsträckning. Deltagandet i 
omvärldsbevakningen ligger strax under medeltalet för ledarenkäten. Ledarna anser att 
medarbetarna deltar i stor utsträckning vad gäller hot och möjligheter. Ledarna anser att de 
är bra på att uppmuntra till att medarbetarna skapar sin egen vision för sitt arbetsområde. 
Det samma gäller för i vilken utsträckning medarbetarna känner till företagets vision.  
 

 Påstående Medel 

1 Medarbetarna på produktionsledarnivå tar del av företagets 
omvärldsbevakning. 
 

2,80 

2 Medarbetarna på produktionsledarnivå ser hot och möjligheter för 
fabriken. 
 

3,00 

3 Medarbetarna på produktionsledarnivå deltar i diskussionen om 
fabrikens framtid. 
 

3,20 

4 Medarbetarna på produktionsledarnivå resonerar kontinuerligt med oss 
som överordnade chefer vad som händer externt (marknaden) och hur 
det påverkar oss. 
 

2,60 

5 Medarbetarna på produktionsledarnivå uppmuntras av oss som 
överordnade chefer att skapa sin egen vision för sitt arbetsområde. 
 

3,40 

6 Medarbetarna på produktionsledarnivå känner till företagets vision. 
 3,40 

Påståendena kunde svaras med fyra instämmandenivåer. 1= Instämmer inte alls, 2= Instämmer till viss del, 
3= Instämmer till stor del, 4= Instämmer till mycket stor del. 

Figur 8: Ledarenkätens svarsmedel i Analysfasen 
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Strategiformuleringsfasen 
 
Strategifasen har överlag en hög grad av delaktighet, enligt ledarna. Ledarna anser sig 
uppmuntra till medarbetarnas ifrågasättande av den strategiska fokuseringen i stor till 
mycket stor utsträckning. Anledningen till den strategiska fokuseringen anser ledarna ha 
framgått mycket tydligt. Däremot anser de inte i lika stor utsträckning att medarbetarna har 
en klar bild av vad fabriken måste åstadkomma under de kommande ett till två åren. De 
förbättringsområden som medarbetarna arbetar med anser ledarna vara tydliga och väl 
definierade i stor utsträckning. I samma utsträckning anser ledarna att medarbetarna anser 
sitt förändringsarbete påverka det långsiktiga arbetet. Ledarna anser inte i lika stor grad att 
medarbetarna vet hur de ska jobba för att uppnå sina KPI och mätetal. 
 

 Påstående Medel 

7 Vi som överordnade chefer uppmuntrar till att produktionsledarna 
ifrågasätter den strategiska fokuseringen. 
 

3,20 

8 Medarbetarna på produktionsledarnivå förstår anledningen till att vi 
arbetar mot den framtagna strategiska fokuseringen. 
 

3,80 

9 Medarbetarna på produktionsledarnivå har en klar bild över vad fabriken 
som organisation måste åstadkomma de närmaste 1-2 åren. 
 

2,80 

10 Medarbetarna på produktionsledarnivå och dess grupp har ett tydligt och 
väl definierat förbättringsområde som de arbetar med. 
 

3,20 

11 Medarbetarna på produktionsledarnivå anser att deras förbättringsarbete 
(VU-arbete) påverkar fabrikens långsiktiga mål. 
 

3,20 

12 Medarbetarna på produktionsledarnivå vet hur de ska arbeta för att 
fabriken ska uppnå sina KPI och mätetal. 
 

2,60 

Påståendena kunde svaras med fyra instämmandenivåer. 1= Instämmer inte alls, 2= Instämmer till viss del, 
3= Instämmer till stor del, 4= Instämmer till mycket stor del. 

 
Figur 9: Ledarenkätens svarsmedel i Strategiformuleringsfasen 

 
Strukturfasen 
 
Delaktigheten i strukturfasen anser ledarna vara något lägre än i tidigare faser. Att 
medarbetarna använder sig av förbättringsmodellen i sitt ledningssätt instämmer ledarna i 
till viss del upp till stor del. Diskussionen mellan avdelningar får däremot en lägre grad av 
instämmande enligt ledarna. Den lägsta grad som ledarna uppgav för hela enkäten var 
upplevelsen av medarbetarnas handledning av sin coach. Ledarna anser i högre grad att de 
är tillmötesgående med information om förändringar på fabriken. De anser också att det är 
relativt lätt att få tag i ledaren om något skulle vara oklart. 
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 Påstående Medel 

13 Medarbetarna på produktionsledarnivå använder förbättringsmodellen 
(VU) i sitt ledningssätt. 
 

2,80 

14 Medarbetarna på produktionsledarnivå kan med lätthet föra diskussioner 
mellan avdelningarna på fabriken. 
 

2,60 

15 Medarbetarna på produktionsledarnivå har inblick i hur andra på fabriken 
arbetar. 
 

2,20 

16 Medarbetarna på produktionsledarnivå kan lätt få ledning av sin coach 
om de inte förstår vad det är som ska göras. 
 

1,80 

17 Vi som överordnade chefer är tillmötesgående då medarbetarna på 
produktionsledarnivå vill ha information om viktiga förändringar som sker 
i fabriken. 
 

3,20 

18 Medarbetarna på produktionsledarnivå kan enkelt få tag i oss som 
överordnade chef(er) om det är något oklart. 
 

3,00 

Påståendena kunde svaras med fyra instämmandenivåer. 1= Instämmer inte alls, 2= Instämmer till viss del, 
3= Instämmer till stor del, 4= Instämmer till mycket stor del. 

 
Figur 10: Ledarenkätens svarsmedel i Strukturfasen 

 
Genomförandefasen 
 
Genomförandefasen är liksom strukturfasen en av de faser med lägst grad av instämmande. 
Den hösta graden av instämmande i fasen anser ledarna vara att kraven som medarbetarna 
ställer på sig själva och andra är lika stora. Att medarbetarna accepterar andras åsikter 
ligger någon lägre i grad i ledarsvaren. Ännu lägre anser ledarna att medarbetarna försöker 
se problemen ur andras synsätt. De anser däremot att medarbetarna är intresserade av hur 
det går för andra avdelningar till stor del. Något lägre är graden som medarbetarna får saker 
gjorda med hjälp av förbättringsarbetet, enligt ledarna. Taken i åtgärderna som 
medarbetarna har är relativt sätt låg. 
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 Påstående Medel 

19 Medarbetarna på produktionsledarnivå kräver samma sak av sig som av 
sina medarbetare 
 

3,40 

20 Medarbetarna på produktionsledarnivå förstår och accepterar andras 
åsikter. 
 

2,80 

21 Medarbetarna på produktionsledarnivå försöker förstå problem ur andras 
synsätt. 
 

2,20 

22 Medarbetarna på produktionsledarnivå är intresserad av hur det går för 
andra avdelningar på fabriken. 
 

3,00 

23 Förbättringsarbetet (VU) har gjort att medarbetarna på 
produktionsledarnivå får saker gjorda. 
 

2,80 

24 Medarbetarna på produktionsledarnivå har en bra takt i sin VU-grupps 
och sina åtgärder. 
 

2,20 

Påståendena kunde svaras med fyra instämmandenivåer. 1= Instämmer inte alls, 2= Instämmer till viss del, 
3= Instämmer till stor del, 4= Instämmer till mycket stor del. 

 
Figur 11: Ledarenkätens svarsmedel i Genomförandefasen 

 
Förändringsarbetets återmatning & resultat 
 
Ledarna anser att medarbetarna känner sig delaktiga i förändringsarbetet i stor grad. 
Ledarna själva anser att förbättringsarbetet framåt i stor till mycket stor utsträckning. I 
något lägre grad anser man att medarbetarna uppfattar förbättringsarbetet som en 
framgångsfaktor. 
 

 Påstående Medel 

25 Medarbetarna på produktionsledarnivå känner sig delaktig i fabrikens 
förbättringsarbete (VU). 
 

3,00 

26 Det märks att förbättringsarbetet (VU) för fabriken framåt. 
 3,40 

27 Medarbetarna på produktionsledarnivå anser att delaktighet i 
förbättringsarbetet (VU) skapar framgång för fabriken. 
 

3,20 

Påståendena kunde svaras med fyra instämmandenivåer. 1= Instämmer inte alls, 2= Instämmer till viss del, 
3= Instämmer till stor del, 4= Instämmer till mycket stor del. 

 
Figur 12: Ledarenkätens svarsmedel i förändringsarbetets Återmatning & Resultat 
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5.3.2 Medarbetarenkät 
 
Medarbetarenkäten behandlar medarbetarna på produktionsledarnivås upplevda grad av 
delaktighet, acceptans samt hur de upplever det ledarskap som deras ledare utövar. Ett 
medelsvar har även i denna enkät tagits fram och detta medelsvar är baserat på frågorna 1-
24. Dessa frågor är de som ingår i analysmodellens olika faser som tagits fram för att 
beskriva graden av delaktighet i ett förändringsarbete. Medeltalet är i medarbetarenkäten 
(fråga 1-24) 3,17, vilket beskriver medelgraden av delaktighet i förändringsarbetet. Detta är 
framtaget med hjälp av den analysmodell som beskrevs i kapitel 4. 
 
Analysfasen 
 
Medarbetarna är medvetna och tar del av företagets omvärldsbevakning och om man ser till 
hot, möjligheter och vision så ligger medelsvaren över tre vilket betyder att de instämmer 
till stor eller mycket stor del. Det som drar ned medeltalet i analysfasen är delaktigheten i 
diskussionen om fabrikens framtid, och framförallt resonemanget som medarbetarna har 
med sina överordnade chefer om vad som händer externt på marknaden. 
 

 Påstående Medel 

1 Jag tar del av företagets omvärldsbevakning. 
 3,00 

2 Jag ser hot och möjligheter för fabriken. 
 3,64 

3 Jag deltar i diskussionen om fabrikens framtid. 
 3,00 

4 Jag resonerar kontinuerligt med min(a) överordnade chef(er) vad som 
händer externt (marknaden) och hur det påverkar oss. 
 

2,77 

5 Jag uppmuntras av min(a) överordnade chef(er) att skapa min egen 
vision för mitt arbetsområde. 
 

3,55 

6 Jag känner till företagets vision. 
 3,77 

Påståendena kunde svaras med fyra instämmandenivåer. 1= Instämmer inte alls, 2= Instämmer till viss del, 
3= Instämmer till stor del, 4= Instämmer till mycket stor del. 

 
Figur 13: Medarbetarenkätens svarsmedel i Analysfasen 

 
Strategiformuleringsfasen 
 
I strategiformuleringsfasen dras medeltalet ned av att medarbetarna uppfattar att 
uppmuntran till ifrågasättande av den strategiska formuleringen är otillräcklig. Det som 
verkar vara väldigt klart för medarbetarna är anledningen till varför man arbetar med det 
strategiska förbättringsarbetet. Man upplever också i stor utsträckning vad som måste 
åstadkommas och vad det kan påverka på lång sikt. 
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 Påstående Medel 

7 Min(a) överordnade chef(er) uppmuntrar mig att ifrågasätta den 
strategiska fokuseringen. 
 

2,91 

8 Jag förstår anledningen till att vi arbetar mot den framtagna strategiska 
fokuseringen. 
 

3,77 

9 Jag har en klar bild över vad fabriken som organisation måste 
åstadkomma de närmaste 1-2 åren. 
 

3,33 

10 Jag och min grupp har ett tydligt och väl definierat förbättringsområde 
som jag arbetar med. 
 

3,23 

11 Jag anser att mitt förbättringsarbete (VU-arbete) påverkar fabrikens 
långsiktiga mål. 
 

3,45 

12 Jag vet hur jag ska arbeta för att fabriken ska uppnå sina KPI och 
mätetal. 
 

3,32 

Påståendena kunde svaras med fyra instämmandenivåer. 1= Instämmer inte alls, 2= Instämmer till viss del, 
3= Instämmer till stor del, 4= Instämmer till mycket stor del. 

 
Figur 14: Medarbetarenkätens svarsmedel i Strategiformuleringsfasen 

 
Strukturfasen 
 
Medarbetarna använder, enligt enkätsvaren, sig av VU-modellen i sitt ledningssätt. Det som 
drar ned strukturfasen kraftigt är medarbetarnas inblick i hur andra på fabriken arbetar samt 
möjligheten till att få hjälp av sina coacher. Om medarbetarna efterfrågar information om 
förändringar från sina överordnade chefer så är de tillmötesgående med denna i stor till 
mycket stor utsträckning. 
 

 Påstående Medel 

13 Jag använder förbättringsmodellen (VU) i mitt ledningssätt. 
 3,09 

14 Jag kan med lätthet föra diskussioner mellan avdelningarna på fabriken. 
 3,05 

15 Jag har inblick i hur andra på fabriken arbetar. 
 2,41 

16 Jag kan lätt få ledning av min coach om jag inte förstår vad det är som 
ska göras. 
 

2,86 

17 Min(a) överordnade chef(er) är tillmötesgående då jag vill ha information 
om viktiga förändringar som sker i fabriken. 
 

3,23 

18 Jag kan enkelt få tag i min(a) överordnade chef(er) om det är något 
oklart. 
 

3,05 

Påståendena kunde svaras med fyra instämmandenivåer. 1= Instämmer inte alls, 2= Instämmer till viss del, 
3= Instämmer till stor del, 4= Instämmer till mycket stor del. 

 
Figur 15: Medarbetarenkätens svarsmedel i Strukturfasen 
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Genomförandefasen 
 
Den upplevda graden av krav, acceptans och förståelse för andra medarbetare på fabriken 
ligger relativt högt. Även intresset för hur det går för andra avdelningar ligger i området 
stor till mycket stor utsträckning av instämmande. Graden av instämmande till att 
förbättringsarbetet gör så att saker fås gjorda ligger under det totala medelsvaret. Samma 
sak gäller för takten i genomförandet av åtgärder. 
 

 Påstående Medel 

19 Jag kräver samma sak av mig som av mina medarbetare 
 
 

3,50 

20 Jag förstår och accepterar andras åsikter. 
 3,36 

21 Jag försöker förstå problem ur andras synsätt. 
 3,27 

22 Jag är intresserad av hur det går för andra avdelningar på fabriken. 
 3,18 

23 Förbättringsarbetet (VU) har gjort att jag får saker gjorda. 
 2,77 

24 Jag har en bra takt i min VU-grupps och mina åtgärder. 
 2,52 

Påståendena kunde svaras med fyra instämmandenivåer. 1= Instämmer inte alls, 2= Instämmer till viss del, 
3= Instämmer till stor del, 4= Instämmer till mycket stor del. 

 
Figur 16: Medarbetarenkätens svarsmedel i Genomförandefasen 

 
Förändringsarbetets återmatning & resultat 
 
Den totalt upplevda graden av delaktighet i förbättringsarbetet är god till mycket god. Det 
som ligger något under medeltalet är att det endast till stor del märks att förbättringsarbetet 
för fabriken framåt, medan graden av delaktighet i förbättringsarbetet anses skapa framgång 
för fabriken till något större del. 
 

 Påstående Medel 

25 Jag känner mig delaktig i fabrikens förbättringsarbete (VU). 
 3,52 

26 Det märks att förbättringsarbetet (VU) för fabriken framåt. 
 3,00 

27 Jag anser att delaktighet i förbättringsarbetet (VU) skapar framgång för 
fabriken. 
 

3,33 

Påståendena kunde svaras med fyra instämmandenivåer. 1= Instämmer inte alls, 2= Instämmer till viss del, 
3= Instämmer till stor del, 4= Instämmer till mycket stor del. 

 
Figur 17: Medarbetarenkätens svarsmedel i förändringsarbetets Återmatning & Resultat 
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6 Analys 
 
I detta kapitel analyseras forskningsfrågorna med hjälp av den teori och empiri som tidigare 
redovisats. Först så sammanfattas relevant teori till forskningsfrågorna, sedan sammanfattas 
den empiri som kan kopplas till respektive forskningsfråga. Slutligen presenteras svaret på 
forskningsfrågan som utifrån både teori och empiri har tagits fram. För att visa på vilket sätt 
forskningsfrågorna har koppling till analysmodellen (se kapitel 4) visas det genom en figur 
under varje forskningsfråga. 
 

6.1 Analys av forskningsfråga ett 
 
Hur kan ledare i ett strategiskt förändringsarbete skapa de rätta förutsättningarna för 

framgång i arbetet?  
 
Den relevanta teorin som behandlar forskningsfråga ett är ledarskap, strategiskt ledarskap, 
visionärt ledarskap samt ledarens roll i förändringsarbetet. Först sammanfattas den teori 
som behandlar ämnet. Därefter kommer den empiri som behandlar forskningsfrågan att 
sammanfattas och den kommer från de intervjuer som genomförts med ledare från 
ledningsgruppen (se kapitel 5.2). Genom analysmodellen nedan (figur 18) kan vi se att 
ledarskapet genomsyrar hela processen och är betydelsefull för delaktighet och motstånd 
vilket medför att ämnet också kommer diskuteras i forskningsfråga två och tre. 
 

 
 

Figur 18: Ledarskap kopplat till analysmodellen, (Egen) 
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Sammanfattning av teori 
 
Jacobsen & Thorsvik (2002) menar att ledarskap ska bidra till att organisationen når sina 
mål och att detta innebär att fördela arbetsuppgifter och resurser mellan enskilda individer 
och grupper av medlemmar i organisationen, för att på så sätt skapa förutsättningar för 
lösning av arbetsuppgifterna. Strategiskt ledarskap är enligt Karlöf & Söderberg (1989) 
förmågan att tillämpa perspektivskeende och se mönster i omvärldens utveckling. Utifrån 
Karlöfs & Söderbergs definition av strategiskt ledarskap ska ledaren kunna se 
förändringsbehov och sammanhang. Strategiskt ledarskap innebär också utarbetande av 
strategier, planer och program för förändringsarbetet. Ledaren ska kunna förmedla 
kunskaper om förändringsarbete och tillhandahålla verktyg. Denne ska också kunna 
mobilisera energi genom övertygelse och ledningsförmåga samt inlärning i organisationen 
för att åstadkomma förändring. Johnson & Scholes (2002) beskriver hur kommunikationen 
av strategiska intentioner ska förmedlas. Det är då viktigt att den strategiska ledaren själv 
kan sammanfatta komplexa frågor så att alla kan förstå dessa. När strategin sätts i handling 
är det viktigt att den strategiska ledaren kan behålla organisationens prestationer samtidigt 
som gamla värderingar och sättet att arbeta på bryts ner. 
 
Enligt Ahltorp (1998) är inspiration från ledare och ledning väldigt viktigt. De som jobbar i 
en mellanställning måste få del av ledningens visioner för verksamheten, så att de kan 
besjälas av samma idéer och få medarbetarna att dra åt samma håll. Visionen ska ange 
företagets färdriktning. Långsiktiga mål och visioner måste finnas som en styrka och 
inspirationskälla för att man ska klara av att parera de kortsiktiga steg som måste göras 
under resans gång. Enligt Andersen (1991) finns det en del förutsättningar för att kunna 
arbeta med visioner och dessa är att man accepterar och har förståelse för dem. Människor 
engagerar sig helhjärtat endast i sådana visioner som de själva har valt och godkänt som 
visioner med betydelse för deras liv. Detta kan göra det nödvändigt för industrisamhällets 
ledare att förändra sitt sätt att tänka. 
 
Borgbrant (1987) menar att en ledares arbetssätt inte ska vara att gruppen eller arbetslaget 
accepterar ledarens egen uppfattning och gör dennes idéer till gruppens. Detta ska enligt 
Borgbrant snarare ske genom en dialog och att man på ett konstruktivt sätt bygger upp en 
gemensam syn utifrån vars och ens kunskap och föreställningar om ett aktuellt 
problemområde. Enligt Balogun & Hope Hailey (2004) är det också viktigt att vid 
ledarinblandning i förändringsarbetet etablera några mätbara faktorer för framgång 
baserade på det önskvärda framtida resultatet. Förändringsresultatet ska beskriva det 
beteende som krävs av individerna och av den sort som resultatet är förväntade att 
producera i framtiden. 
 
Enligt Balogun & Hope Hailey (2004) bör ledare eller förändringsagenter utveckla dess 
analytiska förmåga, omdöme och implementeringsförmåga. Utan analytiska förmågan kan 
man lockas av att applicera redan färdiga förändringsrecept, utan omdöme. Man kan också 
utan analytisk förmåga missa de mest kritiska aspekterna av förändringens sammanhang. 
Processen kan då tendera till att bli en planeringsövning som aldrig kommer till användning 
i organisationens verklighet. 
 
Enligt Wolvén (2000) kan man genom utbildning och kommunikation bättre förstå idéerna 
och logiken i förändringarna. Samtal, förklaringar och viss utbildning kan då underlätta 
genom att de anställda bättre förstår syften, motiv och idéer bakom förändringsprocessen 



 

53 

liksom förändringsprocessen i sig. Kommunikationen kan också leda till att de får ökat 
förtroende både för dem som står bakom förändringarna och för dem som genomför dessa. 
Johnson & Scholes (2002) menar att samarbete eller delaktighet i förändringsarbetet 
handlar om att involvera de som berörs av förändringen i identifikationen av de strategiska 
frågorna, fastställandet av den strategiska arbetsordningen, den strategiska beslutsprocessen 
eller planeringen av den strategiska förändringen. Detta kan vara ett bra sätt för att öka 
”ägandeskapet” av besluten i förändringsprocessen och öka engagemanget till den. 
 
Enligt Borgbrant (1987) är en strategisk dialog för utveckling av verksamheten ett arbete 
där chef och medarbetare i arbetslag på alla nivåer i organisationen involveras i lednings- 
och förändringsarbetet. Dialogen har ett strategiskt syfte genom att behandla marknadskrav, 
affärsidé, ägarintresse, inflytande från tekniska innovationer, påverkan av olika externa 
organisationer och intressegrupper. Men också enskilda individers upplevelse av 
arbetsuppgifter, arbetssituationen i stort är viktiga inslag. 
 
Sammanfattning av empiri 
 
Genom intervjuerna framgår det att ledarna på fabriken lägger stor vikt vid att förmedla 
acceptans för visionen, målen och se hot och möjligheter i sin omgivning. Ledarna på 
fabriken arbetar för att få en ökad förståelse för hot och möjligheter genom att sätta in 
informationen i sammanhang och ge en målande beskrivning av den. Det är enligt ledarna 
viktigt att göra hot och möjligheter gripbara för medarbetarna. Genom intervjuerna 
framgick vidare att ledare också bör bearbeta information som ges ut inte bara förmedla den 
utan att ha bearbetat den. Ledare ska ha klart för sig vilken information som ska gå genom 
vilken kanal och sedan beskriva med några ord hur det passar in.  
 
När ledare på fabriken formulerar sig så tänker de igenom hur de ska arbeta för att uppnå 
övergripande strategier och mål, ledarna formulerar en egen strategi som strävar mot den 
övergripande. Genom intervjuerna framgick också att det som påverkar ledarna kanske inte 
alltid påverkar medarbetarna på samma sätt och att ledarna då måste försöka sätta sig in i 
hur de tänker och bryta ned och anpassa formuleringen. Det framgick också av intervjuerna 
att det är viktigt att diskutera och hålla en dialog kring formuleringen med alla medarbetare. 
Det är viktigt att man försöker skapa en samsyn kring var fabriken måste vara om fem, sex 
år. 
 
Det framgick av intervjuerna att uppföljning av målen har förbättrats och att man har dessa 
uppe vid träffar och möten. Vidare så framgick att de operativa målen måste väljas så att 
individer känner att de är meningsfyllda för den egna situationen och att de bidrar till de 
övergripande målen. Ledare har också ett stort ansvar för att kontakten och samarbetet ska 
fungera mellan avdelningarna, enligt intervjuerna. Ledarna bör också uppmuntra till att 
samtal förs mellan varandra och inte om varandra. 
 
VU-modellen som används på fabriken används av ledarna som ledningssätt. Ledarna 
använder modellen för att bryta ned den övergripande strategiska formuleringen, de 
formulerar sig själva och använder sig av de grupper och stödgrupper som är uppbyggda i 
modellen. Strukturen kan även användas för att sprida information om det är någon speciell 
information som ska ut snabbt. Modellen används också av ledare som struktur för att 
kunna fokusera på vissa områden. Rent praktiskt används modellen också vid möten och 
vid kallelse till dessa, ofta är mötena organiserade efter grupperna som finns inom 
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verksamhetsutvecklingen. Det är viktigt att ledare har ordning på utförda mål så att de 
levererar enligt de resultat som krävs.  
 
Genom intervjuerna framgick vikten av att arbeta fram det fokuserade området gemensamt 
med medarbetarna för att förankra strategin. Ledare ska skapa en gemensam bild av 
framtiden och visionen. Det framgick också genom intervjuerna att det är viktigt att 
diskutera varför saker och ting står på handlingsplanerna, och var man vill komma med 
dem. Kunskap om helheten och om människors beteenden är viktig. Ledarna måste känna 
sig själva och veta hur de använder sig själva. Ledare måste ha en förståelse för hur andra 
upplever olika situationer och hur en utvecklingsprocess går till.  
 
Svar på forskningsfråga ett 
 
Det är viktigt för ledarna att förankra och få acceptans för vision, mål och strategier inom 
fabriken såväl som för företaget som stort. Ledarna måste även skapa en dialog kring dessa 
för att medarbetarna ska få en ökad förståelse för varför det arbetas på ett speciellt sätt. 
Man måste få en förståelse för vikten av förbättringsarbetet och att alla inom fabriken och 
företaget är viktiga för framgång. Det är då viktigt att ledarna själva har förståelse för 
visionen, målen och strategin som både fabriken och företaget i stort har satt. Ledaren 
måste också på ett enkelt sätt kunna sammanfatta dessa samt ha förberedelse för att kunna 
svara på komplexa frågor så att alla kan förstå dessa. Det är viktigt att ledaren kan behålla 
dagens prestationer på fabriken samtidigt som denne genom nya strategier och kanske en 
förändrad operativ vision förändrar arbetssätt och gamla värderingar. Som Andersen (1991) 
menar finns det en del förutsättningar för att kunna arbeta med visioner och dessa är att 
man accepterar och har förståelse för dem. Människor engagerar sig helhjärtat endast i 
sådana visioner som de själva har valt och godkänt som visioner med betydelse för deras 
liv. Detta kan göra det nödvändigt för industrisamhällets ledare att förändra sitt sätt att 
tänka. Det är fantastiskt viktigt att ledare visar öppet att förändringar är nödvändiga och 
förklarar orsakerna till förändringen. 
 
Hot och möjligheter är något som är viktigt att medarbetare får acceptans för och ett stort 
ansvar ligger på ledaren och att denne förklarar varför saker och ting genomförs. Det är 
viktigt att ledare stöttar informationsflödet och själv förstår sammanhanget. Ledaren ska 
kunna sätta sin egen avdelning i sammanhang och påvisa hur hoten och framförallt hur 
möjligheterna kan påverka dem.  
 
Balogun & Hope Hailey (2004) menar att det är viktigt att vid ledarinblandning i 
förändringsarbetet etablera några mätbara faktorer för framgång baserade på det önskvärda 
framtida resultatet. Förändringsresultatet ska beskriva det beteende som krävs av 
individerna och av den sort som resultatet förväntade att producera i framtiden. Ledarna på 
fabriken bör så ofta som möjligt ta upp visionen och målen och följa upp dem med 
rättvisande resultat och mätetal. Resultatet av individers arbete är väldigt viktigt att ta upp 
så ofta som möjligt. Genom att ständigt diskutera och föra en dialog kring mål och resultat 
håller man dessa levande. Målen inom förbättringsarbetet måste anslås ordentligt hos 
medarbetarna. Ledarna inom fabriken bör också ta upp de långsiktiga målen, fem år framåt, 
så ofta som möjligt för att öka förståelsen varför arbetet genomförs. Enligt Burnes (2004) 
så kan man genom att organisationen kontinuerlig informerar de anställda om framtiden, 
framtida marknad och konkurrens, kunders behov samt hur det går för de viktigaste 
konkurrenterna få organisationsmedlemmar att förstå förändringarna på ett annat sätt och 
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att förändring är något som är ofrånkomligt och görs för att kunna säkra framtiden för 
organisationen. Det är också nödvändigt att använda sig av informella samt formella 
kanaler för kommunikation. 
 
Det är av stor vikt att ledarna inom fabriken förankrar strategin hos medarbetarna. Då har 
medarbetarna en möjlighet att redan från början förstå vad som fokuseras och kan direkt 
arbeta mot det fokuserade området, medarbetarna förstår då direkt vad som ska göras. Vid 
möten i grupper där ledare och medarbetare träffas är det viktigt att tid läggs ned på att reda 
ut frågor som behandlar acceptans för mål, vision och strategi och låta diskussioner kring 
hur arbetet ska genomföras vänta.  
 
Ledarna på fabriken måste ha en förmåga att involvera sina medarbetare, man måste kunna 
se problem ur medarbetarens synvinkel och försöka skapa en samsyn kring problemen. Ur 
intervjuerna framgick att ledarna bör vara konsekventa, envisa och inte ge upp. 
 
Enligt Borgbrant (1987) så har dialogen mellan ledare och medarbetare ett strategiskt syfte 
om den behandlar marknadskrav, affärsidé, ägarintresse, inflytande från tekniska 
innovationer, påverkan av olika externa organisationer och intressegrupper. Alla dessa 
faktorer är avgörande för att förstå varför ett förändringsarbete genomförs och väldigt 
viktiga att ledarna själva förstår och kan förklara. Men som Borgbrant vidare förklarar är 
också enskilda individers upplevelse av arbetsuppgifter, arbetssituationen i stort är viktiga 
inslag. 
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6.2 Analys av forskningsfråga två 
 
Hur upplever ledarna delaktigheten, och delaktighetens vikt för framgång, i ett strategiskt 

förändringsarbete? Skapar delaktighet i ett strategiskt förändringsarbete framgång?  

 
Detta avsnitt inleder med att sammanfatta den teori som beskriver delaktigheten och dess 
motiv i ett strategiskt förändringsarbete. Därefter, för att kunna svara på 
forskningsfrågorna, har en jämförelse gjorts mellan ledar- och medarbetarenkäterna för att 
se hur ledarna upplever delaktigheten hos medarbetarna jämfört med hur medarbetarna 
själva upplever den. För att komplettera enkätjämförelsen sammanfattas även relevanta 
delar ur intervjuerna, detta för att få fram ledarnas upplevelse om delaktighetens vikt för 
framgång samt om ledarna upplever att delaktigheten skapar framgång. 
  

 
 

Figur 19: Delaktighet och framgång kopplat till analysmodellen, (Egen) 
 
Sammanfattning av teori 
 
Enligt Karlöf & Söderberg (1989) kan man arbeta med en så kallad samarbetsstrategi vid 
förändringsarbete. Den går ut på att man redan från början utvecklar framtida arbetssätt 
tillsammans med dem som kommer att beröras. Visioner, mål och aktivitetsplaner utvecklas 
tillsammans. Hinder analyseras tillsammans liksom hur man ska gå runt dem. Karlöf och 
Söderberg menar vidare att ägarskapet till lösningarna på så sätt finns hos medarbetarna 
och individerna själva och därmed lojaliteten mot lösningarna. Det svåra med denna modell 
är oftast att cheferna inte har tillräckligt med is i magen för att orka med en längre period av 
synbar inaktivitet och ”flumsnack” som äger rum i början. De kan sedan inte heller peka 
tillbaka på några dramatiska insatser, som de själva gjort, när de i efterhand utvärderar 
arbetet. 
 
Van Otter (1983) menar att det finns fyra olika motiv för delaktighet. Det första skälet 
benämns ”effektivitetsmotiv” och innebär att man vill öka produktiviteten, öka 
flexibiliteten samt få lägre frånvaro. Perspektivet bakom motivet är således ekonomiskt. 
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Delaktighet från ett ekonomiskt perspektiv är oftast ett instrument för ledningen. I sin mest 
snäva form är då delaktigheten endast ett instrument för att öka produktivitet och 
ekonomisk avkastning. De sociala aspekterna är här underordnande. Det andra motivet 
”motivationsmotiv” innebär en betoning på humanisering av arbete. Tyngdpunkten för 
detta motiv verkar för att förbättra möjligheten för delaktighet i arbetssituationen. Motivet 
utgår således från att ökad delaktighet leder till högre välbefinnande och motivation hos 
människor. Att öka motivationen grundas i ett ekonomiskt perspektiv och att närma sig det 
goda arbetet utgår från ett humanistiskt perspektiv. Det tredje motivet benämns som det 
”antropologiska motivet” och innebär att delaktigheten startar med antaganden om att 
människan är mån om den produkt eller tjänst hon producerar. Den centrala antropologiska 
frågan lyder om anställda som uppskattar sitt arbete och dess konsekvenser kan undanhållas 
beslutfattande över produkten. Det sista motivet som von Otter tar upp är ”det 
fundamentala motivet” vilket innebär en fundamental förändring av maktfördelningen inom 
organisationen. 
 
Burnes (2004) menar att ledare ska klargöra och tala för visionen samt förklara den 
strategiska planen. Genom att ge kontinuerlig återkoppling på hur den individuella 
processen och förändringen går kan organisationen få uppmärksamhet på skillnaden mellan 
den verkliga prestationen och den önskade nuvarande och framtida prestationen. 
Återkopplingen måste vara på ett sätt som gör att individer kan ta till sig av den och agera. 
Att ge individer befogenhet och kunnande för att ta sig an förbättringsarbete gör att 
individer blir mer mottagliga för återkoppling då de känner att de kan påverka och förbättra 
situationen. Återkoppling kan uppmuntra de berörda att börja fundera på hur deras 
prestationer kan förbättras och förbereda dem för behovet av förändring. Öppenhet hjälper 
individer att förstå behovet av förändring vilket är ett viktigt steg på vägen för att uppnå en 
förändring.  
 
Enligt Hall (1990) är det viktigt att förstå att det personliga inflytandet utgör själva kärnan i 
engagemanget. Detta kräver att människor som deltagit i planeringen av hur arbetet bäst ska 
utföras, också får inflytande över vad som senare ska hända. Människor måste helt enkelt få 
bekräftelse på att de kan påverka arbetsprocessen, samtidigt som de ges makt att genomföra 
vad som behöver göras och över det som ledningen ombett dem att fatta beslut om. 
Ledningen måste därför hela tiden befrämja och underhålla de anställdas känsla av 
personlig makt, av att den enskilde kan få saker och ting att hända, och att man kan påverka 
vad som ska göras både nu och i framtiden.  
 
Några förhållandevis vedertagna principer och nyckelfaktorer om ett förändringsprojekts 
framgång eller misslyckande är enligt Paldanius (1999) följande. Forskning har visat att 
den främsta faktorn för ett lyckat förändringsarbete är delaktighet. Genom delaktighet ökar 
de deltagarnas engagemang och benägenheten att uppmärksamma och acceptera. 
 
Sammanfattning av empiri 
 
I sammanfattningen av empirin har en jämförelse mellan medarbetarnas och ledarnas svar 
på enkäten (se kapitel 5.3) gjorts för att ta reda på hur ledarna upplever delaktigheten bland 
medarbetarna. I sammanfattningen beskrivs skillnaden mellan den delaktighet som 
medarbetarna själva upplever i förändringsarbetet och hur ledarna upplever delaktigheten 
bland medarbetarna. Ett medelsvar för medarbetarnas och ledarnas enkät har tagits fram på 
fråga 1-24. Medarbetarnas medelsvar är 3,17 jämfört med ledarnas medelsvar som är 2,88, 
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det betyder att medarbetarna upplever sin delaktighet i förändringsarbetet något högre än 
vad ledarna uppfattar den. 
 
Analysfasen 
 

 Påstående Medarbetare Ledare 

1 Medarbetarna på produktionsledarnivå tar del av 
företagets omvärldsbevakning. 
 

3,00 2,80 

2 Medarbetarna på produktionsledarnivå ser hot och 
möjligheter för fabriken. 
 

3,64 3,00 

3 Medarbetarna på produktionsledarnivå deltar i 
diskussionen om fabrikens framtid. 
 

3,00 3,20 

4 Medarbetarna på produktionsledarnivå resonerar 
kontinuerligt med oss som överordnade chefer vad 
som händer externt (marknaden) och hur det 
påverkar oss. 
 

2,77 2,60 

5 Medarbetarna på produktionsledarnivå uppmuntras 
av oss som överordnade chefer att skapa sin egen 
vision för sitt arbetsområde. 
 

3,55 3,40 

6 Medarbetarna på produktionsledarnivå känner till 
företagets vision. 
 

3,77 3,40 

Påståendena kunde svaras med fyra instämmandenivåer. 1= Instämmer inte alls, 2= Instämmer 
till viss del, 3= Instämmer till stor del, 4= Instämmer till mycket stor del. 

 
Figur 20: Ledar- & medarbetarjämförelse av upplevd delaktighet grad hos medarbetare i Analysfasen 

  
I analysfasen kan man se att graden av upplevd delaktighet i omvärldsbevakning skiljer sig 
något mellan medarbetare och ledare. Medarbetaren upplever graden av delaktighet något 
högre än ledarna. Att medarbetarna ser hot och möjligheter upplevs hos ledarna som 
mycket lägre än hur medarbetarna själva upplever det. Däremot upplever ledarna att 
medarbetarna deltar i diskussionen om fabrikens framtid i större grad än medarbetarna. Att 
den externa marknaden analyseras tillsammans med ledarna instämmer medarbetarna i 
högre grad till. Medarbetarna upplever i högre grad än ledarna att man uppmuntras till att 
skapa sin egen vision för sitt arbetsområde. Medarbetarna upplever i mycket stor 
utsträckning att man känner till företagets vision. 
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Strategiformuleringsfasen 
 

 Påstående Medarbetare Ledare 

7 Vi som överordnade chefer uppmuntrar till att 
produktionsledarna ifrågasätter den strategiska 
fokuseringen. 
 

2,91 3,20 

8 Medarbetarna på produktionsledarnivå förstår 
anledningen till att vi arbetar mot den framtagna 
strategiska fokuseringen. 
 

3,77 3,80 

9 Medarbetarna på produktionsledarnivå har en klar 
bild över vad fabriken som organisation måste 
åstadkomma de närmaste 1-2 åren. 
 

3,33 2,80 

10 Medarbetarna på produktionsledarnivå och dess 
grupp har ett tydligt och väl definierat 
förbättringsområde som de arbetar med. 
 

3,23 3,20 

11 Medarbetarna på produktionsledarnivå anser att 
deras förbättringsarbete (VU-arbete) påverkar 
fabrikens långsiktiga mål. 
 

3,45 3,20 

12 Medarbetarna på produktionsledarnivå vet hur de ska 
arbeta för att fabriken ska uppnå sina KPI och 
mätetal. 
 

3,32 2,60 

Påståendena kunde svaras med fyra instämmandenivåer. 1= Instämmer inte alls, 2= Instämmer 
till viss del, 3= Instämmer till stor del, 4= Instämmer till mycket stor del. 

 
Figur 21: Ledar- & medarbetar jämförelse av upplevd delaktighets grad hos medarbetare i 

Strategiformuleringsfasen 
 
Ledarna anser i större utsträckning, än medarbetarna, att de uppmuntrar till att ifrågasätta 
den strategiska fokuseringen. Ledarna och medarbetarna är överens om att anledningen till 
att man arbetar mot ett strategiskt fokus är tydligt. Medarbetarna tycks ha en tydligare bild 
av företagets ett- till tvååriga mål, än vad ledarna uppfattar. Man är överens om att 
grupperna på produktionsledarnivå har tydliga och väl definierade områden som de arbetar 
med. Medarbetarna anser i högre grad än ledarna att arbetet påverkar fabrikens långsiktiga 
mål. Det är en relativt stor skillnad på hur medarbetarna och ledarna upplever att 
medarbetarna har vetskap om hur de ska jobba för att uppnå sina KPI och mätetal, 
medarbetarna upplever i högre grad att de vet hur de ska jobba. 
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Strukturfasen 
 

 Påstående Medarbetare Ledare 

13 Medarbetarna på produktionsledarnivå använder 
förbättringsmodellen (VU) i sitt ledningssätt. 
 

3,09 2,80 

14 Medarbetarna på produktionsledarnivå kan med 
lätthet föra diskussioner mellan avdelningarna på 
fabriken. 
 

3,05 2,60 

15 Medarbetarna på produktionsledarnivå har inblick i 
hur andra på fabriken arbetar. 
 

2,41 2,20 

16 Medarbetarna på produktionsledarnivå kan lätt få 
ledning av sin coach om de inte förstår vad det är 
som ska göras. 
 

2,86 1,80 

17 Vi som överordnade chefer är tillmötesgående då 
medarbetarna på produktionsledarnivå vill ha 
information om viktiga förändringar som sker i 
fabriken. 
 

3,23 3,20 

18 Medarbetarna på produktionsledarnivå kan enkelt få 
tag i oss som överordnade chef(er) om det är något 
oklart. 
 

3,05 3,00 

Påståendena kunde svaras med fyra instämmandenivåer. 1= Instämmer inte alls, 2= Instämmer 
till viss del, 3= Instämmer till stor del, 4= Instämmer till mycket stor del. 

 
Figur 22: Ledar- & medarbetar jämförelse av upplevd delaktighets grad hos medarbetare i Strukturfasen 

 
Medarbetarna instämmer till högre grad än ledarna att man använder sig av VU-modellen i 
ledningssättet. Diskussioner mellan avdelningar upplevs hos medarbetarna som lättare att 
hålla än vad ledarna uppfattar. Både ledarna och medarbetarna anser att inblicken i hur 
andra arbetar är låg, ledarna anser att inblicken hos medarbetarna är något lägre än vad 
medarbetarna själva anser. Ledarna uppfattar att medarbetarna har svårt att få ledning av 
coachen vid problem medan medarbetarna själva upplever att man i något högre grad kan få 
ledning av coachen. Ledare och medarbetare är överens om att ledarna är tillmötesgående 
till stor del då man vill ha information om viktiga förändringar. Det samma gäller 
tillgängligheten för ledarna. 
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Genomförandefasen 
 

 Påstående Medarbetare Ledare 

19 Medarbetarna på produktionsledarnivå kräver samma 
sak av sig som av sina medarbetare 
 

3,50 3,40 

20 Medarbetarna på produktionsledarnivå förstår och 
accepterar andras åsikter. 
 

3,36 2,80 

21 Medarbetarna på produktionsledarnivå försöker förstå 
problem ur andras synsätt. 
 

3,27 2,20 

22 Medarbetarna på produktionsledarnivå är intresserad 
av hur det går för andra avdelningar på fabriken. 
 

3,18 3,00 

23 Förbättringsarbetet (VU) har gjort att medarbetarna 
på produktionsledarnivå får saker gjorda. 
 

2,77 2,80 

24 Medarbetarna på produktionsledarnivå har en bra 
takt i sin VU-grupps och sina åtgärder. 
 

2,52 2,20 

Påståendena kunde svaras med fyra instämmandenivåer. 1= Instämmer inte alls, 2= Instämmer 
till viss del, 3= Instämmer till stor del, 4= Instämmer till mycket stor del. 

 
Figur 23: Ledar- & medarbetar jämförelse av upplevd delaktighets grad hos medarbetare i 

Genomförandefasen 
 
Medarbetarna och ledarna upplever i stort sett att medarbetarna kräver samma sak av sig 
som av andra. Medarbetarna har en högre grad av förståelse och acceptans än vad ledarna 
upplever. Det är en stor skillnad i hur ledarna uppfattar att medarbetarna försöker förstå 
problem ur andras synsätt och hur medarbetarna själva upplever detta. Intresset för andra 
avdelningar upplevs större hos medarbetarna än det uppfattas av ledarna. Att medarbetarna 
får saker gjorda genom förbättringsarbetet upplevs likvärdigt hos ledare som hos 
medarbetaren. Däremot anser både medarbetaren och ledaren att takten i åtgärderna är 
relativt låg hos medarbetarna. 
 
Förändringsarbetets återmatning & resultat 
 

 Påstående Medarbetare Ledare 

25 Medarbetarna på produktionsledarnivå känner sig 
delaktig i fabrikens förbättringsarbete (VU). 
 

3,52 3,00 

26 Det märks att förbättringsarbetet (VU) för fabriken 
framåt. 
 

3,00 3,40 

27 Medarbetarna på produktionsledarnivå anser att 
delaktighet i förbättringsarbetet (VU) skapar 
framgång för fabriken. 
 

3,33 3,20 

Påståendena kunde svaras med fyra instämmandenivåer. 1= Instämmer inte alls, 2= Instämmer 
till viss del, 3= Instämmer till stor del, 4= Instämmer till mycket stor del. 

 
Figur 24: Ledar- & medarbetar jämförelse av förändringsarbetets Återmatning & Resultat 
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Skillnaden i hur ledarna upplever att medarbetarna är delaktiga i förbättringsarbetet och 
graden av delaktighet som medarbetarna själva känner skiljer sig åt i resultaten. 
Medarbetarna upplever en ganska stor delaktighet i förbättringsarbetet. Att 
förbättringsarbetet för fabriken framåt upplever ledarna i större grad än medarbetarna. 
Medarbetarna anser i större grad att förbättringsarbetets delaktighet skapar framgång för 
fabriken än vad ledarna gör. 
 
Delaktighetens vikt för framgång 
 
Ur intervjuerna kunde man utläsa att ledarna anser att delaktigheten i förbättringsarbetet är 
avgörande för fabrikens framgång. Man anser att mycket går att beordra men att det inte går 
att beordra fram engagemang och har fabriken inget engagemang i det som ska genomföras 
så kommer fabriken inte att lyckas. Delaktigheten är också avgörande för att 
verksamhetsutvecklingen ska fungera. För företaget i stort kan det dock finnas annat som 
skapar framgång. Att individer kan säga vad de tycker om saker och ting har förbättras 
markant på fabriken även hos ledare på ledningsnivå. Man anser att det är väldigt viktigt att 
alla får tala om vad man vill och vart man vill komma. För företagets framgång med 
förändringsarbetet är deltagandet avgörande. 
 
Vidare i intervjuerna menade man att om det målas upp en bild som alla kan förstå och om 
alla kan se samma mål i alla skeden och situationer bidrar det på ett väldigt bra sätt till 
framgång. Speciella mål som sätts upp accepteras på ett mycket bra sätt i organisationen. 
Organisationsmedlemmarna inser sammanhanget på ett bättre sätt idag då alla har samma 
information. Innan förbättringsarbetet fanns frågades det inte efter om allas hjälp på det vis 
som görs idag. Hade verksamhetsutvecklingsmodellen inte funnits hade produktionen nog 
inte kunnat byggas upp på samma vis, vilket är ett facit på att det fungerar. Det finns de 
individer som inte tycker att verksamhetsutvecklingen är bekväm, men det är en 
framgångsfaktor för fabriken då man får alla delaktiga i att förbättra verksamheten. 
 
I intervjuerna sades även att det krävs ännu mer delaktighet i att utveckla sitt lag för att nå 
ytterligare framgång, ledarna bör ha en framträdande roll i förbättringsarbetet. Det måste 
klargöras vad som är VU-ledarnas ansvar och vad som är dess ledares ansvar, detta är 
bristfälligt i dagsläget. Om fabrikens alla anställda tar små steg framåt så blir det de små 
stegen ett större framsteg för fabriken. VU- modellen bidrar till delaktighet genom att det 
finns en arbetsstruktur och det ger organisationen en ledningsmodell för att förmedla ut 
strategier och sånt som behandlar förändrings- och förbättringsarbete. Med detta kommer 
per automatik utförandefasen in, då det är den som medarbetarna på fabriken ska förändra 
eller förbättra.  
 
Svar på forskningsfråga två 
 
Av enkätsvaren kan man dra slutsatsen att ledarna uppfattar medarbetarnas delaktighet i 
förbättringsarbetet som något lägre än den grad som medarbetarna själva anser sig vara 
delaktiga. Det som Karlöf och Söderberg (1987) menar med att ägarskapet till lösningarna 
finns hos medarbetarna och individerna själva, är av stor betydelse för att medarbetaren ska 
känna delaktighet i förbättringsarbetet. Vidare skriver Karlöf & Söderberg att det svåra med 
denna modell oftast är att cheferna inte har tillräckligt med is i magen för att orka med en 
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lång period av synbar inaktivitet och ”flumsnack” som äger rum i början. Det är viktigt att 
komma ihåg att ledarna måste hålla ut. 
 
I analysfasen är delaktigheten mycket bra hos medarbetarna. Det som drar ned medelsvaret 
för medarbetarna där är resonemanget med ledarna. Ledarna har en lägre uppfattning om 
medarbetarnas delaktighet i analysfasen och de är överens med medarbetarna att 
resonemanget mellan dem kan förbättras. 
 
I strategiformuleringsfasen är delaktigheten också bra enligt medarbetarna. I denna fas är 
det, enligt medarbetarna, ett påstående som involverar kommunikation från överordnande 
chefer som är av lägst grad. Det påståendet är att cheferna eller ledarna inte uppmuntrar till 
ifrågasättande av den strategiska fokuseringen. Ledarna har i frågor som berör strategiska 
formuleringen högre uppfattning av delaktighetsgraden än medarbetaren själv har. I de 
övriga frågorna har ledarna en lägre uppfattning av graden delaktighet än medarbetaren. 
 
Strukturfasen är tillsammans med genomförandefasen den fas som graden delaktighet är 
lägst i enligt medarbetaren. Även ledarna uppfattar denna fas som dålig ur 
delaktighetssynpunkt. Det som medarbetarna upplever som mest bristfälligt är insynen i hur 
andra arbetar på fabriken. Detta är något som även ledarna anser vara bristande. Graden av 
instämmande när det gäller vilken hjälp man har av sin coach är också väldigt låg hos både 
ledaren och medarbetaren. 
 
Även i genomförandefasen har ledarna en lägre grad av uppfattad delaktighet hos 
medarbetarna än medarbetarna själva upplever, ett undantag är frågan som berör området 
om förbättringsarbetet har gjort att produktionsledarna får saker gjorda. Annars är det 
takten i genomförande som bedöms sämst hos medarbetarna och ledarna, ledarna uppfattar 
även produktionsledarna som förhållandevis mindre bra på att se saker ur andras synsätt.  
 
Medarbetarna anser sig i stor utsträckning delaktiga i förbättringsarbetet, något som ledarna 
anser i lägre grad. Medarbetarnas svar visar på att de inte anser att förbättringsarbetet för 
fabriken framåt i särskilt hög grad. Men medarbetarna tror ändå att delaktighet i 
förbättringsarbetet kan skapa framgång för fabriken i relativt stor utsträckning. 
 
Även intervjuerna visar på att ledarna tror att delaktighet i förbättringsarbetet kan skapa 
framgång i förändringsarbetet. Ledarna menar att möjligheten för individer att säga vad de 
tycker om saker och ting har förbättras markant på fabriken även hos ledare på 
ledningsnivå. De anser att alla får tala om vad man vill och vad man vill åstadkomma. För 
företagets framgång med förändringsarbetet är deltagandet avgörande. Men man anser 
också att det för fabrikens framgång även kan finnas andra faktorer som kan påverka 
framgången. 
 
Detta stämmer till stor del överens med Jacobsen & Thornsviks (2002) syn på delaktighet 
hela. Enligt dem lär forskningsresultaten kring vilka effekter deltagande har tillhöra de mer 
entydiga inom organisationsteorin. Det visar sig att ju mer de anställda deltar, desto högre 
prestationer uppnår organisationen, på både individ- och organisationsnivå. Det finns också 
en klar tendens till att deltagande är en av de viktigaste faktorerna vid sidan av att ha ett 
jobb med hög motivationspotential för att skapa tillhörighet till organisationen. 
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6.3 Analys av forskningsfråga tre 
 
Vilka är orsakerna till motstånd i ett strategiskt förändringsarbete och hur arbetar ledare 

för att övervinna motståndet? 

 
Motstånd är något som kan uppstå i alla delar av ett förändringsarbete och en 
sammanfattning kring teori om motståndets olika faser i förändringsarbetet inleder detta 
stycke. Det fortsätter sedan med relevant teori kring ledarens möjligheter att övervinna 
motståndet. Empirin som är relevant för forskningsfrågan kommer sist att sammanfattas 
och den är hämtad från både intervjuer med ledare och delar av enkäten. 
 

 
 

Figur 25: Motstånd kopplat till analysmodellen, (Egen) 
 
Sammanfattning av teori 
 
Enligt Robbins (1990) behöver motstånd inte alltid ses som något negativt. Detta eftersom 
motståndet också bidrar till att organisationen blir mer stabil, och människors beteenden 
blir mer förutsägbara. Samtidigt kan dock detta förändringsmotstånd förhindra nödvändiga 
reformeringar i organisationens utveckling och skapa konflikter när sådana förändringar ska 
genomföras. 
 
Även Burnes (2004) menar på att motstånd inte nödvändigtvis är något negativt. Motstånd 
kan vara en signal att något är fel med förändringsprocessen eller dess syfte snarare än att 
det är något konstigt med de som motsätter sig. Motstånd påminner organisationen att den 
inte har övervägt alla konsekvenser av förändringen och tvingar den till att revidera 
planerna. Med detta följer att de som står bakom förändringsarbetet måste vara 
uppmärksamma på motstånd både i fråga om vad konsekvenserna av motståndet kan få 
samt vilka de underliggande orsakerna kan indikera. 
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Ahrenfelt (2001) beskriver att det finns tre motståndsfaser i ett förändringsarbete. Den 
första motståndsfasen är en aktivering av medarbetarna och uttrycks i termer av skepticism. 
Den karakteriseras av att den är verbal, lågkreativ och svag. Det är det spontana och illa 
genomtänkta ”nej tack” till något nytt man ännu inte har en aning om vad det är. Den andra 
motståndsfasen beskrivs som fasen när förändringsarbetet har kommit vidare en bit i 
förändringsprocessen. Den är högkreativ på grund av att man nu har en faktisk, om än liten 
erfarenhet av vad förändringen kommer att innebära och man har en faktisk kunskap om 
såväl problem som möjligheter. En bra, väl genomtänkt och välriktad kritik väcker 
autoritära chefers vrede eftersom den visar på svagheterna i hans tänkande och på fel han 
gjorde under förberedelsen. För icke-auktoritära chefer och ledare är emellertid den andra 
motståndsfasen en tid då man får möjlighet att finslipa sina scenarion och målbilder, fylla 
igen fallgropar man inte själv uppfattar men som en engagerad medarbetare kan se eftersom 
han besitter stor kunskap om vardagsproblemen. Under den tredje motståndsfasen kommer 
arbetet också att stå och falla med ledarens förmåga att vilja trots en uttalad osäkerhet som 
ibland gör livet surt för ledaren själv. En person med ledaridentitet och god självkänsla 
tillåter sig att känna osäkerheten och de egna begränsningarna men också sina förmågor. 
Ledaren är då i kontakt med sig själv och vet vilka svaga och starka sidor denne har. Om 
förändringsledaren fortsätter att härda ut och peka mot mål kommer organisationen att 
pröva det nya. När det väl sker är delegatet underifrån på nytt erövrat till fullo. Ledarskap 
innebär att igen och igen erövra delegatet underifrån. Det är aldrig för alltid givet, man har 
det endast till låns. Medarbetarens kritiska, kloka och värderande öga finns där. 
 
Enligt Burnes (2004) är ett av de största misstagen företag kan göra när man introducerar 
en förändring att man misslyckas med att inse och ta hand om befogad rädsla från ledare 
och medarbetare. Även om individers fokus ligger på den kommande förändringen så 
tenderar man att se tillbaka på resultaten av tidigare förändringar. Organisationer måste 
förstå att förändringar skapar osäkerhet och att några individer och grupper kommer att 
motsätta sig förändringen om de är oroliga för konsekvenserna av denna. För att kunna 
reducera motstånd och skapa positiva attityder till förändringen bör organisationen 
offentliggöra projekt som ligger som förebilder för förändringsarbetet och de positiva 
effekter förändring kan ha för de anställda. Detta medför inte att misstag ska gömmas eller 
dåligt resultat ignoreras, man ska istället utvärdera, förklara och lära sig av dem. 
Individerna i förändringsarbetet ska bli uppmuntrade, förvänta sig och offentliggöra 
positiva resultat för förändringsarbetet. 
 
Sammanfattning av empiri 
 
I intervjuerna kunde man utläsa att det enligt ledarna finns olika anledningar till motstånd i 
förändringsarbetet och att det oftast är naturligt hos individerna. En anledning till motstånd 
som kan uppstå är att det är svårt att förstå varför man ska delta i arbetet. Anledningen till 
att förändringsarbetet skapar motstånd kan bero på att det oftast är nytt och outforskat. Hos 
en del kan motståndet bero på att man tycker att det blir mer arbete, hos andra är det svårt 
att sticka ut och vara först med något. Förbättringsarbetet är viktigt och är nog det enda 
sättet för att trygga den framtida arbetsplatsen och det är viktigt att alla förstår det. Allt 
förbättringsarbete börjar hos individerna själva och individerna måste själva inse att det är 
de som måste göra någonting. I intervjuerna sades också att individer har lätt att tala om 
vad andra ska göra men svårare att se vad man själv ska göra. 
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Vidare framgick det i intervjuerna att när individer börjar arbeta med en struktur som 
verksamhetsutveckling så gäller det först och främst att ledarna förstår den för att sedan 
kunna förklara den för andra. Ledarna kan sedan försöka att vägleda individerna för att 
övervinna motståndet, ledare kan ta fram goda exempel, pilotgrupper där det fungerar, och 
låta en grupp vara först ut så att andra kan följa efter. Ledare bör också förklara varför och 
visa att det bidrar till verksamheten, detta kan vara bra för att individerna ska kunna vara 
stolta över det arbete som genomförs. Man kan övervinna motståndet genom att måla upp 
visioner, förklara och visa på de resultat som åstadkommits tidigare. Vidare så krävs det att 
man informerar, kommunicerar och involverar individer i förändringsarbetet. Om individer 
inte tillåts vara delaktiga i arbetet så är det lätt att tro att någon smider planer mot en. 
Ledarna måste också själva förändra sitt arbetssätt och sitt område samtidigt som de ska gå 
hand i hand med annat som kan påverka gruppens arbete. Det måste föras en dialog för att 
skapa acceptans för varför vi ska förändra. När förståelsen och acceptansen finns så 
kommer motivationen och resultatet. Man måste våga ta steget att förändra det gamla och 
använda sig av det nya, detta gäller även för ledare. 
 
Svar på forskningsfråga tre 
 
Den största anledningen till motstånd är enligt intervjuerna är att förståelsen för varför man 
ska genomföra förändringen är bristfällig. Dessutom innebär en förändring något nytt och 
kan kännas hotande då den trygga situation som individen känner till förändras. 
Organisationsmedlemmarna har svårt att sticka ut och vara först ut med något. Som tidigare 
tagits upp enligt Robbins (1990) och Burnes (2004) så behöver inte motstånd vara något 
negativt. Motståndet kan vara något som påminner organisationen om dess brister och 
förutsättningar som inte betänkts. Ledare av förändringsarbeten måste dock vara förberedda 
på motstånd och förstå innebörden av den. 
 
I intervjuerna framgick att man som ledare ska förklara varför förändringen genomförs. Det 
framgick också att det är viktigt att ledarna själva förstår förändringsfaserna och de 
förändringar som kommer ske, detta för att sedan försöka att vägleda 
organisationsmedlemmarna. Det är väldigt viktigt då ledarna ofta ställs inför situationer där 
komplexa frågor ofta ska förklaras på ett enkelt sätt. Ur intervjun framgick också att ledare 
för förändringen bör ta fram goda exempel, pilotgrupper där det fungerar, och låta en grupp 
vara först ut så att andra kan följa efter. Genom att måla upp visioner kan man reducera 
motståndet. Information och kommunikation är två mycket viktiga delar för att kunna 
övervinna eller reducera motståndet. Man måste också tillåta organisationsmedlemmarna 
att vara delaktiga och ta del av informationen som berör förändringen. Genom dialog kan 
man få en uppfattning om hur långt man har kommit med reduceringen av motståndet och 
det kan också framgå var arbetet har brustit. 
 
Enligt Ahrenfelt (2001) finns det tre motståndsfaser i ett förändringsarbete. Det som 
Ahrenfelt beskriver speglar situationen som bland annat intervjuerna visade på. Ahrenfelt 
menar att den första fasen beror på skepticism och att man inte har förstått vad förändringen 
kommer att innebära. Andra fasen beror på att organisationsmedlemmarna nu har börjat 
inse vad förändringen går ut på. Denna fas kan leda till konstruktiv kritik och 
förändringsledarna har här chans att förbättra planer, målbilder och visioner. Tredje fasen 
beror på att ledaren själv kan ha svårt att hitta motiveringen till förändringen och börjar 
tvivla på arbetet. Här gäller det för ledaren att trots att man har en osäkerhet till arbetet att 
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inte spegla denna utåt, ledarna måste hela tiden visa på målen och anledningen till 
förändringen. Detta måste kommuniceras om och om igen. 
 
Burnes (2004) beskriver ett av de största misstagen ett företag kan göra när man 
introducerar en förändring. Detta är att man misslyckas med att inse och ta hand om 
befogad rädsla från ledare och medarbetare. Burnes menar på att även om individers fokus 
ligger på den kommande förändringen så tenderar man att se tillbaka på resultaten av 
tidigare förändringar. Det innebär att man hela tiden måste visa på varför förändringen ska 
ske och kontinuerligt visa på de resultat som man uppnår.  
 
Burnes (2004) menar vidare att organisationer måste förstå att förändringar skapar 
osäkerhet och att några individer och grupper kommer att motsätta sig förändringen 
beroende på att de är oroliga för konsekvenserna. Det som Burnes tar upp för att kunna 
reducera motstånd och skapa positiva attityder stämmer bra överens med empirin och 
författarens åsikt. Detta är att förändringen bör offentliggöra organisationens projekt som 
ligger som förebilder för förändringsarbetet och de positiva effekter förändring kan ha för 
de anställda.  
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7 Slutsats och diskussion 
 
Hur kan ledare i ett strategiskt förändringsarbete skapa de rätta förutsättningarna för 

framgång i arbetet?  

 
Ledare kan skapa de rätta förutsättningarna på ett flertal olika sätt men det som kan ses som 
de grundläggande förutsättningarna kan sammanfattas i tre huvudpunkter. 
 

• Förankra vision, mål och strategier 
 

• Samsyn kring hot och möjligheter 
 

• Visa på resultat 
 
Det är viktigt att förankra och skapa acceptans för visionen, målen och strategierna hos alla 
medarbetare, detta ska ledare göra för att skapa en förståelse för förändringsbehovet. 
Ledare inom organisationen måste lägga tid på att formulera vision mål och strategier så att 
de kan sättas in i ett sammanhang som känns ”jordnära för medarbetarna”. Ledare bör 
också se till att föra en dialog kring frågor som berör området och vara väl påläst på ämnet. 
Individer engagerar sig i visioner, mål och strategier som man själv varit med och bestämt. 
 
För att alla medarbetare ska få möjlighet att ta till sig anledningen till genomförandet av 
förbättringsarbetet gäller det att alla organisationsmedlemmar har samma bild av 
möjligheter och hot. Ledaren måste fundera på hur hot och möjligheter påverkar den egna 
avdelningen och kunna hålla en dialog kring detta. 
 
Ledare bör så ofta som möjligt följa upp visionen och målen genom att visa på rättvisande 
resultat och mätetal. Ledarna bör också visa på förväntade resultat av individerna i 
framtiden. Genom att skapa en dialog kring resultaten som har och ska uppnås på fabriken 
bidrar man till att dessa hålls levande. 
 
I medarbetarenkäten kunde det utläsas att takten i genomförda åtgärder var låg. Det samma 
gällde frågan om förbättringsarbetet har gjort att individer får saker gjorda. Ur intervjuerna 
med ledarna framgick det däremot klart och tydligt att de upplever att 
verksamhetsutvecklingen har gjort stor skillnad för fabriken och att organisationen på ett 
förbättrat sätt arbetar mer stringent mot ett gemensamt mål. Det är viktigt att medarbetarna 
får information om vad som verkligen uppnåtts genom förbättringsarbetet. Detta gäller inte 
bara den egna avdelningen eller gruppen utan information om vad andra grupper arbetat 
med och uppnått är också viktiga, inte minst för motivationen. Ledarna måste kunna 
förmedla och involvera sina medarbetare i den egna synen på, och resultaten av, 
förbättringsarbetet ut i organisationen.  
 
Genom intervjuerna framgick att ledaren ska kunna diskutera varför saker och ting står på 
handlingsplanerna, och var man vill komma med dem. Detta är enligt författaren viktigt för 
att kunna förankra målen.  
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Hur upplever ledarna delaktigheten, och delaktighetens vikt för framgång, i ett strategiskt 

förändringsarbete? Skapar delaktighet i ett strategiskt förändringsarbete framgång?  

 
Övergripande ger enkäterna en bild av att ledarna uppfattar graden av produktionsledarnas 
delaktighet som något lägre än den grad produktionsledarna själva ger.  
 
I analysfasen är delaktigheten relativt sett bra men man kan se att resonemanget mellan 
ledare och medarbetare är bristfällig. Vidare i strategiformuleringsfasen är delaktigheten 
också bra hos medarbetarna. I denna fas är det en enkätfråga som behandlar dialogen och 
uppmuntran till ifrågasättande av ledare som drar ned medeltalet. Ledarna anser att 
delaktigheten, i frågor som berör strategiska formuleringen, är högre än medarbetarnas 
egen uppfattning. Strukturfasen tillsammans med genomförandefasen har lägst grad av 
delaktighet enligt medarbetaren. Även ledarna uppfattar dessa faser som dåliga ur 
delaktighetssynpunkt. I Strukturfasen ingår områden som öppenhet, dialog, coachning och 
insyn i vad andra avdelningar arbetar med. Kontakten med andra avdelningar är något som 
både ledarna och medarbetarna upplever som bristande. I genomförandefasen har ledarna 
en lägre grad av instämmande till medarbetarnas deltagande än medarbetarna själva. 
Ledarna uppfattar även medarbetarna som mindre bra på att se saker ur andras synsätt. 
Sammanfattningsvis så anser sig medarbetarna delaktiga i stor utsträckning i 
förändringsarbetet. Medarbetarnas upplevelse att förbättringsarbetet för fabriken framåt är 
av lägst grad när det gäller återmatning och resultat. Men de är i högre grad överens om att 
delaktigheten i förbättringsarbetet kan skapa framgång för fabriken. Detta kan tyda på att 
medarbetarna inte anser sig tillräckligt delaktiga i förbättringsarbetet men att om 
delaktigheten ökade så skulle även framgång för fabriken skapas. 
 
Det som kan konstateras genom empirin och teorin är att delaktighet i förändringsarbetet 
leder till framgång åtminstone i fråga om framgång för förändringsarbetet. Framgången för 
företaget kan också kopplas till förändringsarbetet men uppenbart är att det är svårare att 
veta exakt vad den framgången kommer av. Från intervjuerna kan man i alla fall dra 
slutsatsen att det finns de individer som inte tycker att verksamhetsutvecklingen är positiv, 
men att den är en framgångsfaktor för fabriken då man får alla delaktiga i att förbättra 
verksamheten. 
 
De viktigaste delarna för att uppnå delaktighet och därmed framgång för förbättringsarbetet 
kan sammanfattas i, 
 

• Medvetenhet om förändringsbehovet 
 

• Kontinuerlig återkoppling 
 

• Förståelse genom öppenhet 
 

• Offentliggöra framgång 
 
Som jag varit inne på tidigare så är en avgörande faktor för delaktighet och framgång att 
alla är medvetna om förändringsbehovet. Att visionen, målen och strategierna är klara för 
alla är av stor vikt. Det handlar också om att vara tydlig och konsekvent i kommunikationen 
samt begränsa informationen till det som berör. Återkopplingen ger individerna i 
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organisationen en uppfattning om var man bör ligga just nu och för att veta hur man kan nå 
de uppsatta målen. Det är viktigt att återkopplingen är utformat på ett enkelt och förståeligt 
sätt. Öppenhet kan leda till en ökad förståelse för behoven av förändring. Genom att 
offentliggöra lyckade projekt inom förbättringsarbetet eller avdelningar som ”sticker ut” i 
positiv bemärkelse kan man skapa en positiv attityd till förändringen. Det gäller att visa 
vilka positiva effekter detta kan ha för deltagarna i förändringsarbetet. 
 
Vilka är orsakerna till motstånd i ett strategiskt förändringsarbete och hur arbetar ledare 

för att övervinna motståndet? 

 
Orsaker till motstånd kan uppkomma av olika anledningar och vara olika stark hos olika 
individer. Anledningar till motstånd består oftast i att förändringar gör intrång på trygg 
mark och att individerna är osäkra på hur förändringarna kommer att påverka samt vad det 
kommer kräva av dem. Genom att förstå varför en förändring måste genomföras kan 
motståndet reduceras kraftigt. Motståndet måste dock inte ses som endast något negativt för 
förändringsprocessen. Motståndet kan ge en påminnelse om att det är något som inte är 
genomtänk och kan bidra till att förändringsmodellen förbättras. Det är viktigt att man som 
förändringsledare försöker ta reda på orsakerna till motståndet. 
 
För att antingen förstå eller för att reducera motståndet krävs det att man för en dialog med 
individerna som står för motståndet. Information och kommunikation är två mycket viktiga 
delar för att kunna övervinna eller reducera motståndet.  
 
Något som är viktigt att komma ihåg är att motstånd alltid kommer att finnas mer eller 
mindre. Om förändringsledarna fortsätter att härda ut och peka mot mål som ska, och har 
uppnåtts kommer organisationsmedlemmarna att minska sitt motstånd och gå in för det nya. 
Men motståndet är en kontinuerlig process som ständigt kommer att pågå och en 
organisation måste hela tiden kommunicera för att hålla motståndet på en låg nivå. 
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BILAGA 1 

1 

 

Enkätundersökning medarbetare 
 
Denna enkät är en stor och viktig del av ett examensarbete som, på uppdrag av Volvo 
Wheel Loaders, skrivs inom området Verksamhetsutveckling (VU).  
 
Enkäten avser att ta reda på delaktigheten bland organisationsmedlemmarna i de olika 
stegen i verksamhetsutvecklingen. Detta sker genom att påvisa den upplevda graden av 
delaktighet (inflytandet i VU-arbetet), samt undersöka hur accepterad 
verksamhetsutvecklingen är av organisationsmedlemmarna ute i fabriken. 
 
Det kommer även att genomföras intervjuer på ledningsnivå för att kunna jämföra hur 
delaktigheten upplevs bland medarbetarna med hur den upplevs av ledningen. Genom 
intervjuerna kan man också analysera hur delaktigheten understöds av ledningen. 
 
Enkäten tar cirka tio minuter att fylla i och består av 27 påståenden som besvaras på en 
skala 1 till 4 där ett är lägsta nivån av instämmande och fyra är högsta nivån av 
instämmande. Vid varje påstående kan man också ge en kommentar, detta kan man göra 
längst ut till höger vid påståendet eller längst bak i frågehäftet om det är ont om plats. 
 
Undersökningen är helt anonym och anledningen till att ni ska ange namn är för att kunna 
återkoppla om det är några oklarheter. Det går bra att häfta ihop enkäten innan den lämnas 
in. 
 
När enkäten är ifylld skickas den till växeln i huvudkontoret om inget annat är sagt. 
 
 
 
Namn:  
 
Ålder:  
 
Avdelning:  
 
 
 
 
 



BILAGA 1 

2 

 

Påstående 
1.  
Instämmer 
inte alls 

2. 
Instämmer 
till viss del 

3. 
Instämmer 
till stor del 

4. 
Instämmer 
till mycket 
stor del 

 
Kommentar 

1. Jag tar del av företagets 
omvärldsbevakning. 
 

1 2 3 4 Kommentar 

2. Jag ser hot och möjligheter 
för fabriken. 
 

1 2 3 4 Kommentar 

3. Jag deltar i diskussionen om 
fabrikens framtid. 
 

1 2 3 4 Kommentar 

4. Jag resonerar kontinuerligt 
med min(a) överordnade 
chef(er) vad som händer externt 
(marknaden) och hur det 
påverkar oss. 
 

1 2 3 4 Kommentar 

5. Jag uppmuntras av min(a) 
överordnade chef(er) att skapa 
min egen vision för mitt 
arbetsområde. 
 

1 2 3 4 Kommentar 

6. Jag känner till företagets 
vision. 
 

1 2 3 4 Kommentar 

7. Min(a) överordnade chef(er) 
uppmuntrar mig att ifrågasätta 
den strategiska fokuseringen. 
 

1 2 3 4 Kommentar 

8. Jag förstår anledningen till 
att vi arbetar mot den framtagna 
strategiska fokuseringen. 
 

1 2 3 4 Kommentar 

9. Jag har en klar bild över vad 
fabriken som organisation måste 
åstadkomma de närmaste 1-2 
åren. 
 

1 2 3 4 Kommentar 

10. Jag och min grupp har ett 
tydligt och väl definierat 
förbättringsområde som jag 
arbetar med. 
 

1 2 3 4 Kommentar 

11. Jag anser att mitt 
förbättringsarbete (VU-arbete) 
påverkar fabrikens långsiktiga 
mål. 
 

1 2 3 4 Kommentar 

12. Jag vet hur jag ska arbeta 
för att fabriken ska uppnå sina 
KPI och mätetal. 
 

1 2 3 4 Kommentar 

Nästa blad���� 
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3 

 

Påstående 
1.  
Instämmer 
inte alls 

2. 
Instämmer 
till viss del 

3. 
Instämmer 
till stor del 

4. 
Instämmer 
till mycket 
stor del 

 
Kommentar 

13. Jag använder förbättrings-
modellen (VU) i mitt 
ledningssätt. 
 

1 2 3 4 Kommentar 

14. Jag kan med lätthet föra 
diskussioner mellan 
avdelningarna på fabriken. 
 

1 2 3 4 Kommentar 

15. Jag har inblick i hur andra 
på fabriken arbetar. 
 

1 2 3 4 Kommentar 

16. Jag kan lätt få ledning av 
min coach om jag inte förstår 
vad det är som ska göras. 
 

1 2 3 4 Kommentar 

17. Min(a) överordnade chef(er) 
är tillmötesgående då jag vill ha 
information om viktiga 
förändringar som sker i fabriken. 
 

1 2 3 4 Kommentar 

18. Jag kan enkelt få tag i 
min(a) överordnade chef(er) om 
det är något oklart. 
 

1 2 3 4 Kommentar 

19. Jag kräver samma sak av 
mig som av mina medarbetare 
 
 

1 2 3 4 Kommentar 

20. Jag förstår och accepterar 
andras åsikter. 
 

1 2 3 4 Kommentar 

21. Jag försöker förstå problem 
ur andras synsätt. 
 

1 2 3 4 Kommentar 

22. Jag är intresserad av hur det 
går för andra avdelningar på 
fabriken. 
 

1 2 3 4 Kommentar 

23. Förbättringsarbetet (VU) har 
gjort att jag får saker gjorda. 
 

1 2 3 4 Kommentar 

24. Jag har en bra takt i min VU-
grupps och mina åtgärder. 
 

1 2 3 4 Kommentar 

Nästa blad� 
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De avslutande tre frågorna kräver att du funderar extra noga på ditt svar! 

 
 
 

Påstående 
1.  
Instämmer 
inte alls 

2. 
Instämmer 
till viss del 

3. 
Instämmer 
till stor del 

4. 
Instämmer 
till mycket 
stor del 

 
Kommentar 

25. Jag känner mig delaktig i 
fabrikens förbättringsarbete 
(VU). 
 

1 2 3 4 Kommentar 

26. Det märks att 
förbättringsarbetet (VU) för 
fabriken framåt. 
 

1 2 3 4 Kommentar 

27. Jag anser att delaktighet i 
förbättringsarbetet (VU) skapar 
framgång för fabriken. 
 

1 2 3 4 Kommentar 

 
 
Övriga kommentarer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tack för din medverkan! 
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Enkätundersökning ledare 
 
Enkäten avser att ta reda på delaktigheten bland organisationsmedlemmarna i de olika 
stegen i verksamhetsutvecklingen. Detta sker genom att påvisa den upplevda graden av 
delaktighet bland medarbetarna på produktionsledarnivå (inflytandet i VU-arbetet), samt 
undersöka hur ledarna uppfattar hur accepterad verksamhetsutvecklingen är av 
medarbetarna på produktionsledarnivå ute i fabriken. 
 
Enkäten tar cirka tio minuter att fylla i och består av 27 påståenden som besvaras på en 
skala 1 till 4 där ett är lägsta nivån av instämmande och fyra är högsta nivån av 
instämmande. Vid varje påstående kan man också ge en kommentar, detta kan man göra 
längst ut till höger vid påståendet eller längst bak i frågehäftet om det är ont om plats. 
 
Undersökningen redovisas helt anonymt och anledningen till att ni ska ange namn är för att 
kunna återkoppla om det är några oklarheter. 
 
När enkäten är ifylld skickas den till växeln i huvudkontoret om inget annat är sagt. 
 
 
 
Namn:  
 
Ålder:  
 
Avdelning:  
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Påstående 
1.  
Instämmer 
inte alls 

2. 
Instämmer 
till viss del 

3. 
Instämmer 
till stor del 

4. 
Instämmer 
till mycket 
stor del 

 
Kommentar 

28. Medarbetarna på 
produktionsledarnivå tar del av 
företagets omvärldsbevakning. 
 

1 2 3 4 Kommentar 

29. Medarbetarna på 
produktionsledarnivå ser hot och 
möjligheter för fabriken. 
 

1 2 3 4 Kommentar 

30. Medarbetarna på 
produktionsledarnivå deltar i 
diskussionen om fabrikens 
framtid. 
 

1 2 3 4 Kommentar 

31. Medarbetarna på 
produktionsledarnivå resonerar 
kontinuerligt med oss som 
överordnade chefer vad som 
händer externt (marknaden) och 
hur det påverkar oss. 
 

1 2 3 4 Kommentar 

32. Medarbetarna på 
produktionsledarnivå 
uppmuntras av oss som 
överordnade chefer att skapa sin 
egen vision för sitt 
arbetsområde. 
 

1 2 3 4 Kommentar 

33. Medarbetarna på 
produktionsledarnivå känner till 
företagets vision. 
 

1 2 3 4 Kommentar 

34. Vi som överordnade 
chefer uppmuntrar till att 
produktionsledarna ifrågasätter 
den strategiska fokuseringen. 
 

1 2 3 4 Kommentar 

35. Medarbetarna på 
produktionsledarnivå förstår 
anledningen till att vi arbetar mot 
den framtagna strategiska 
fokuseringen. 
 

1 2 3 4 Kommentar 
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Påstående 
1.  
Instämmer 
inte alls 

2. 
Instämmer 
till viss del 

3. 
Instämmer 
till stor del 

4. 
Instämmer 
till mycket 
stor del 

 
Kommentar 

36. Medarbetarna på 
produktionsledarnivå har en klar 
bild över vad fabriken som 
organisation måste åstadkomma 
de närmaste 1-2 åren. 
 

1 2 3 4 Kommentar 

37. Medarbetarna på 
produktionsledarnivå och dess 
grupp har ett tydligt och väl 
definierat förbättringsområde 
som de arbetar med. 
 

1 2 3 4 Kommentar 

38. Medarbetarna på 
produktionsledarnivå anser att 
deras förbättringsarbete (VU-
arbete) påverkar fabrikens 
långsiktiga mål. 
 

1 2 3 4 Kommentar 

39. Medarbetarna på 
produktionsledarnivå vet hur de 
ska arbeta för att fabriken ska 
uppnå sina KPI och mätetal. 
 

1 2 3 4 Kommentar 

40. Medarbetarna på 
produktionsledarnivå använder 
förbättrings-modellen (VU) i sitt 
ledningssätt. 
 

1 2 3 4 Kommentar 

41. Medarbetarna på 
produktionsledarnivå kan med 
lätthet föra diskussioner mellan 
avdelningarna på fabriken. 
 

1 2 3 4 Kommentar 

42. Medarbetarna på 
produktionsledarnivå har inblick i 
hur andra på fabriken arbetar. 
 

1 2 3 4 Kommentar 

43. Medarbetarna på 
produktionsledarnivå kan lätt få 
ledning av sin coach om de inte 
förstår vad det är som ska 
göras. 
 

1 2 3 4 Kommentar 
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Påstående 
1.  
Instämmer 
inte alls 

2. 
Instämmer 
till viss del 

3. 
Instämmer 
till stor del 

4. 
Instämmer 
till mycket 
stor del 

 
Kommentar 

44. Vi som överordnade 
chefer är tillmötesgående då 
medarbetarna på 
produktionsledarnivå vill ha 
information om viktiga 
förändringar som sker i fabriken. 
 

1 2 3 4 Kommentar 

45. Medarbetarna på 
produktionsledarnivå kan enkelt 
få tag i oss som överordnade 
chefer om det är något oklart. 
 

1 2 3 4 Kommentar 

46. Medarbetarna på 
produktionsledarnivå kräver 
samma sak av sig som av sina 
medarbetare 
 
 

1 2 3 4 Kommentar 

47. Medarbetarna på 
produktionsledarnivå förstår och 
accepterar andras åsikter. 
 

1 2 3 4 Kommentar 

48. Medarbetarna på 
produktionsledarnivå försöker 
förstå problem ur andras 
synsätt. 
 

1 2 3 4 Kommentar 

49. Medarbetarna på 
produktionsledarnivå är 
intresserad av hur det går för 
andra avdelningar på fabriken. 
 

1 2 3 4 Kommentar 

50. Förbättringsarbetet (VU) 
har gjort att medarbetarna på 
produktionsledarnivå får saker 
gjorda. 
 

1 2 3 4 Kommentar 

51. Medarbetarna på 
produktionsledarnivå har en bra 
takt i sin VU-grupps och sina 
åtgärder. 
 

1 2 3 4 Kommentar 
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Påstående 
1.  
Instämmer 
inte alls 

2. 
Instämmer 
till viss del 

3. 
Instämmer 
till stor del 

4. 
Instämmer 
till mycket 
stor del 

 
Kommentar 

52. Medarbetarna på 
produktionsledarnivå känner sig 
delaktig i fabrikens 
förbättringsarbete (VU). 
 

1 2 3 4 Kommentar 

53. Det märks att 
förbättringsarbetet (VU) för 
fabriken framåt. 
 

1 2 3 4 Kommentar 

54. Medarbetarna på 
produktionsledarnivå anser att 
delaktighet i förbättringsarbetet 
(VU) skapar framgång för 
fabriken. 
 

1 2 3 4 Kommentar 

 
 
Övriga kommentarer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tack för din medverkan! 
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Intervjuguide 
 
Syftet med denna intervju är att undersöka hur ledarna skapar de rätta förutsättningarna för 
framgång i ett strategiskt förändringsarbete. Även ledarnas uppfattning om medarbetarnas 
delaktighet och dess vikt för framgång i arbetet samt orsaker till motstånd och hur dessa 
kan övervinnas kommer tas upp. 
 
Intervjun kommer att undersöka syftet utifrån analysmodellen och de olika faserna i denna, 
vilka är analysfasen, strategiformuleringsfasen, strukturfasen och genomförandefasen. 
 

• På vilket sätt deltar produktionsledarna i företagets förbättringsarbete? Är 
produktionsledarna lika delaktiga i alla faser, analysfasen, 
strategiformuleringsfasen, strukturfasen och genomförandefasen? 

 
• På vilket sätt deltar produktionsledarna i företagets omvärldsbevakning?  

 
• Upplever du att produktionsledarna tar till sig hot och möjligheter i sin omgivning? 

På vilket sätt bidrar ledaren till detta? På vilket sätt kan man som ledare förbättra 
detta? 

 
• Accepteras företagets vision och mål hos produktionsledarna? Arbetar du aktivt för 

att få ökad förståelse för dessa bland dem? 
 

• Hur kan man få medarbetarna att öka förståelsen för vad andra avdelningar på 
fabriken gör? Kan man påverka det som ledare? 

 
• Vad är enligt dig orsakerna till motstånd i förbättringsarbetet? Vad anser du att man 

som ledare kan göra för att övervinna motstånd? 
 

• Hur viktigt tror du att delaktighet i förbättringsarbetet är för företagets framgång? 
Bidrar VU-modellen till delaktighet på fabriken? 

 
• På vilket sätt använder du VU-modellen i ditt ledningssätt? Bidrar det till 

delaktighet och framgång? 
 

• Hur kan ledare på bästa sätt skapa de rätta förutsättningarna för framgång i det 
strategiska förbättringsarbetet? 

 
• Vilka personliga förutsättningar bör, enligt dig, en ledare ha för att lyckas i 

förbättringsarbetet? 
 

• Något övrigt som du vill tillägga som är av relevans för ämnet? 
 


