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Sammanfattning 
 

Sammanfattning 
En av de mest anammade metoderna för radikal organisationsförändring det senaste decenniet 
är Business Process Reengineering (BPR). BPR har fått kritik för att den inte tar tillräcklig 
hänsyn till de mänskliga aspekterna som finns vid en organisationsförändring. Dessa 
mänskliga aspekter är tex. åsikter, tankar och känslor som en individ har. De mänskliga 
aspekterna finns således hos varje enskild individ inom organisationen och det är därför 
viktigt att ta hänsyn till dessa aspekter för att ex. veta vad som fungerar som motivation för de 
enskilda individerna. Att ledningen inte tar hänsyn till dessa mänskliga aspekter är en 
bidragande orsak till varför denna metod har ett högt misslyckande antal. 
 
Med denna uppsats vill vi undersöka/få en förståelse för vilka faktorer som ledningen särskilt 
bör ta hänsyn till när de anställda skall motiveras till en organisationsförändring med BPR. 
 
Den empiriska studien som vi genomfört och de teorier som vi använt visar att det är viktigt 
att motivera de anställda till en organisationsförändring med BPR. För att öka denna 
motivation bland de anställda så är det viktigt att ledningen informerar vad som ska hända, 
vilka mål/delmål som ledningen har med organisationsförändringen samt göra de anställda 
delaktiga. Att visa uppskattning för de anställda är också en viktig faktor för att öka 
motivationen bland dessa. 
 

  



Abstract 
 

Abstract 
One of the most used methods for radical changes the last decade are Business Process 
Reengineering (BPR). BPR have been critized because it does not take enough consideration 
for the human aspects that emerge at a organizational change. These human aspects are for 
example opinions, thoughts and feelings that the individual have. The human aspects are in 
every individual member in the organization and it is important to know wich functions that 
works as motivation for them. That the management does not take enough care for these 
human aspects are a contribution to why this method have a high failure number. 
 
With this essay  we want to investigate/make a understanding for the factors the management 
have to take care of when the employers shall be motivated to a organizational changes with 
BPR. 
 
Through the empirical study that we have done and all the theories we have used have 
resulted in how important it is to motivate the employers to an organizational change with 
BPR.To increase this motivation among the employers it is important that the management 
inform what is going to happen, which goal and part goals the management have about the 
organizational change and also make the employers a part of the change. To show 
appreciation to the employers is also an important factor to increase motivation among them.  
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Inledning 
 

  

”Vi står ansikte mot ansikte med en mördande konkurrens, kunder som ständigt ställer allt 
mer extrema krav. Våra organisationsstrukturer är inte i stånd att hantera denna stress; de 
byggdes i – och för- en annan epok” (Willoch, 1994, sid.3). 

1 Inledning 
Allting förändrar sig i dagens samhälle och det sker i allt snabbare takt. Det snabba 
informationsflödet som växer fram och den globalisering som har skett i världen, har medfört 
att förutsättningarna för dagens organisationer har förändrats radikalt. Genom dessa två stora 
förändringar så har klimatet för företag på arbetsmarknaden hårdnat. Detta visar sig bland 
annat genom allt snabbare svängningar i ekonomin, kortare livslängd på produkterna, men 
även att det har blivit fler aktörer på varje marknadsandel. Många företag upplever att 
långtidsprognoser som företaget tidigare prognostiserat upp faller och med detta krymper 
planeringshorisonten dvs. det är svårare att planera långsiktigt då det är svårt att förutse 
framtiden. Tidigare utarbetade företagen långtidsprognoser upp till tio år framåt i tiden, nu 
begränsar de sig till högst fem år framåt i tiden. (Hagemann 1993, Chaston 2001, Bruzelius & 
Skärvad 2000) 
 
Organisationerna har genom ovanstående insikter kunna konstatera att de måste förändra sig 
efter de krav som ställs ifrån samhället idag. Detta medför att de genomför och har genomfört 
flera olika typer av omorganiseringar för att tillgodose de krav som samhället ställer idag ex. 
snabbare och säkrare leveranser av varor och tjänster. Organisationer inom 
industri/tillverkningskategorin måste tillgodose dessa krav för att de skall kunna behålla sin 
kundkrets och öka sin lönsamhet i den hårda konkurrens som råder på arbetsmarknaden idag, 
men även för att företagen skall kunna säkerställa sin egen överlevnad på arbetsmarknaden. 
(Abrahamsson & Andersen, 1998) 
 
En annan viktig aspekt att ta hänsyn till är att de personer som jobbar inom organisationerna 
har en bättre utbildning idag än vad de hade förr i tiden. Detta har lett till att de anställda 
ställer högre krav på sin arbetssituation, arbetsmiljö och har mer att säga till om idag. Genom 
detta kan de påverka organisationerna som de verkar inom mer än vad de kunnat göra 
tidigare. Dessa faktorer har även påverkat organisationerna så till vida att många 
organisationer idag har insett att de har en omodern organisationsstruktur som inte passar in i 
dagens samhälle.(Bruzelius & Skärvad 2000) 
  
Många organisationer har en centraliserad hierarkiskstruktur med tröga informationsflöden 
och en omodern syn på individerna inom organisationen. Denna omoderna syn har sin grund i 
McGregors teori om X/Y- människor där denne enligt Bruzelius & Skärvad (2000) säger att 
X-människor i grunden är lata och inte är villiga att ta ansvar vilket kan ses som en svaghet. 
Idag strävar därför många organisationer mot en decentraliserad planstruktur där individen får 
ta större ansvar (Willoch, 1994). Organisationer har också till viss del insett att de måste ta 
hänsyn till personalens viljor, normer och värderingar mer än vad de redan gör idag om de ska 
lyckas genomföra en förändring (Abrahamsson & Andersen 1998, Reis & Pena 2001, 
Bruzelius & Skärvad 2000). 
 
Det är viktigt att ta hänsyn till vilka behov som styr de människor som verkar inom en 
organisation. Detta för att det är dessa behov som fungerar som grund och som motiv till ett 
visst handlande och agerande. När detta motiv sedan stimuleras så fungerar det som drivkraft 
för människan. Denna drivkraft fungerar i sin tur som motivation, som i sin tur styr 
människans handlande i en viss riktning (Bruzelius & Skärvad, 2000). Det är enbart individer 
som har motivation eller som kan bli motiverade. Grupper däremot har ingen motivation och 
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kan inte bli motiverade. Om människorna inom organisationen blir motiverade så presterar de 
bättre och trivs bättre på arbetsplatsen. När det sker en organisationsförändring så är det 
viktigt att veta vilka motiv som styr människorna som verkar inom organisationen. Detta för 
att förstå hur dessa människor skall motiveras för att acceptera organisationsförändringen så 
snabbt som möjligt (Abrahamsson & Andersen, 1998). 
 
En av de mest populära omorganiseringsmetoderna det senaste decenniet har varit Business 
Process Reengineering (BPR). Denna metod har fokus på att effektivisera och optimera 
organisationers kärnprocesser inom organisationer (Mohanty 1998, Biazzo 1998, Valentine & 
Knights 1998, Maholtra 1998, Hammer & Champy 1993, Davenport & Short 1990). Dessa 
effektiviseringar och optimeringar leder ofta till att personalstyrkan minskas och att de 
personer som är kvar får bredare arbetsuppgifter eller/och flera arbetsuppgifter med större 
ansvar. Dessvärre har flera av de organisationer som använt sig av BPR misslyckats då de inte 
har haft det stöd som krävs från ledningen och personalen. (Mohanty 1998, Willoch 1994, 
Valentine & Knights 1998) Antalet misslyckade omorganiseringsprocesser som har 
genomförts med BPR som grundstomme är väldigt högt. Så många som mellan 50 – 70 % av 
alla BPR genomföranden misslyckas. (Hammer, 1990 & Malhotra, 1998) Detta beror till stor 
del på en bristande förankring i ledningen, för mycket fokus kring existerande processer, små 
justeringar på befintliga processer istället för radikala förändringar, fel resurstilldelning eller 
för liten resurstilldelning, för långdragen implementering av de nya processerna samt ett 
förtidigt övergivande av genomförandet ifall resultat uteblir. (Willoch, 1994) En annan 
betydande orsak till varför BPR misslyckas, är att organisationerna inte tar hänsyn till vilka 
mänskliga aspekter som kommer att påverka organisationerna vid en organisationsförändring 
med BPR (Willoch 1994, Mohanty 1998). Dessa mänskliga aspekter är tex. åsikter, tankar 
och känslor som en individ har. 
 
Vad som anses som en lyckad eller misslyckad organisationsförändring beror på vilka 
kriterier som sätts upp för att nå målet med organisationsförändringen. Beroende på när 
utvärderingen av organisationsförändringen sker, så påverkas också resultatet av 
organisationsförändringen. Detta innebär att under vilken tid som utvärderingen genomförs 
ex. under, direkt efter eller efter ett år så kan resultaten variera mellan att vara en lyckad eller 
en misslyckad organisationsförändring (Willoch, 1994). Vi vill titta på de mänskliga 
faktorerna som styr utgången av en BPR förändring. Detta för att vi tror att med ett större 
hänsynstagande till dessa faktorer så kan eventuellt misslyckande antalet av 
organisationsförändringar med BPR bli mindre. 

1.1 Syfte 
Syftet med vår rapport är att skapa en förståelse för vilka faktorer som ledningen bör ta 
hänsyn till när de skall motivera de anställda till en organisationsförändring med BPR. 

1.2 Disposition 
I kapitel två kommer vi att redogöra för den vetenskapliga metod som vi har använt oss av. Vi 
kommer att beskriva hur vi har genomfört vårt arbete, hur vi valde ett företag till vår 
empiriska studie och hur de genomförda intervjuerna gått till väga, samt hur datan vi fått fram 
har analyserats. Vi kommer även att ta upp tillvägagångssättet för hur vi genomförde 
litteratursökningen till de teorier som vi använt oss av i vår studie. 
 
I kapitel tre beskriver vi vilka teorier som vi valt att använda. Vi börjar med en övergripande 
presentation om strategiskt förändringsarbete och reengineering. Sedan presenterar vi mer 
djupgående om BPR och motivationsteorierna som McGregor, Maslow och Herzberg tagit 

2 
 



Inledning 
 

  

fram. Den djupgående presentationen av ovanstående teorierna kommer att ge en bra 
överblick över varje teori och vad som är specifikt just för dessa. Den kritik som finns riktad 
mot dessa teorier kommer också den att presenteras. 
I kapitel fyra beskriver vi den empiriska studie som vi har genomfört med en kort presentation 
av företaget, de intervjuer som vi genomfört på detta företag samt en sammanfattning av 
intervjuerna. 
 
I kapitel fem beskriver vi hur vi har genomfört vår analys där vi ställer de svar som vi har fått 
från den empiriska studien mot de teorier som vi använt oss av. I detta kapitel kommer vi att 
ha en diskussion kring de funderingar som vi har och de skillnader som framkommit mellan 
den empiriska studien och teorierna. 
 
I det avslutande kapitlet presenterar vi de resultat och slutsatser som vi har kommit fram till 
från vår analys och diskussion. Vi kommer också att ge förslag till fortsatt forskning kring 
detta område. 
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2 Metod 
I detta kapitel kommer vi först att redogöra för det val av metod som vi gjort. Därefter 
kommer vi att presentera hur vi gått tillväga under vårt arbete samt de val som vi har gjort 
under arbetets gång. Till sist så kommer vi att presentera begreppen validitet och reliabilitet i 
anknytning till en kvalitativstudie. 

2.1 Kvalitativa metoder 
Det angreppssätt vi använt oss av i denna uppsats är en kvalitativ metod då vi anser att det är 
det bästa sättet för att få en djupare förståelse för företaget och de människor som vi valt att 
studera i vår empiri. Vi har valt att enbart använda oss av Holme & Solvang (1997) till vår 
kvalitativa studie, då denna metod tar upp de aspekter som är nödvändiga för en kvalitativ 
metod. Kvalitativa metoder går enligt Holme & Solvang (1997) ut på att forskaren försöker 
sätta sig in i den undersökta situationen och se världen utifrån detta perspektiv. Genom detta 
så försöker forskaren att skapa en förståelse för den speciella situationen samt att få svar på de 
frågeställningar som denne ställt kring problemområdet, inifrån själva problemområdet. Detta 
resulterar i att forskaren får en djupare förståelse för de frågeställningar som denne har ställt 
om problemområdet. I och med detta så är det forskarens tolkning eller uppfattning som står 
som grund för resultatet. 
 
Kvalitativa metoder har sin styrka i att de kan förklara olika företeelser och bidrar med en väl 
beskriven bild av situationen. En sådan helhetsbild leder till en ökad förståelse för sociala 
processer och sammanhang som kan ligga till grund för problemområdet. En mycket viktig 
del i undersökningar som baserar sig på kvalitativa metoder blir att skapa en grund för 
teorikonstruktioner och utvärderingar av befintliga teorier. Det som eftersträvas är att inhämta 
så mycket information som möjligt om ett specifikt problemområde. Utifrån sådan 
information kan det däremot inte sägas något om hur pass väl frågeställningen täcker alla 
enheter. (Holme & Solvang, 1997) 
 
Då vi strävar efter att få en djupare förståelse för den information vi har samlat in rörande 
organisationsförändringen som skett på det företag vi studerat i vår empiriska studie, så var 
den kvalitativa metoden bra för oss att använda. När det gäller att studera sociala, komplexa 
system och frågeställningen rörande människor och deras sätt att klara av saker och ting kan 
kvalitativa metoder fördjupa våra insikter. Detta klarar den kvantitativa metoden inte av i 
samma utsträckning då den försöker hitta det gemensamma, det genomsnittliga eller det 
representativa som finns för en allmän situation. (Holme & Solvang, 1997) 
 
Den empiriska studien som vi har genomfört har vi gjort på ett kvalitativt angreppssätt och vi 
har valt att begränsa oss i vår studie till att se på ett bageri beläget i Luleå. Bageriet ingår i en 
större rikstäckande organisation inom bageribranschen. Detta för att vi på ett djupare sätt skall 
kunna sätta oss in i detta företag och få en helhetsbild av det problem som finns inom detta 
företag. Vi har även gjort denna avgränsning för att vi anser att det är tillräckligt med ett 
bageri samt att de övriga bagerierna inom verksamheten är belägna på andra platser i Sverige. 

2.1.1 Litteraturstudier 
När vi hade bestämt vilket område som vi ville studera och fastslagit detta till att studera vilka 
faktorer som ledningen särskilt bör ta hänsyn till när de skall motivera de anställda till en 
organisationsförändring med BPR. Vi kunde snabbt konstatera att vi var i behov av mer 
kunskap kring detta ämne då detta skulle ligga till grund för vår uppsats. Vi ansåg att vi hade 
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den grundläggande förståelsen för teorin, men att vi var tvungna att skaffa fram mer litteratur 
om detta ämne. 
 
Det material som vi letade fram om BPR var litteratur i form av böcker och vetenskapliga 
artiklar. Böckerna om BPR fick vi fram genom leta på Luleå Tekniska Universitets Bibliotek. 
De sökord som vi använde oss av för att få fram dessa böcker var reengineering och BPR. För 
att hitta mer litteratur om BPR så använde vi oss av sökmotorn och databasen Emerald-
Library som innehåller vetenskapliga artiklar. För att få fram relevant litteratur i Emerald-
Library så använde vi oss av avancerad sökning och sökorden: reengineering (förändring), 
Business Process Reengineering (affärsprocessförändring), BPR, organisation, process 
(processer) och changes (förändringar). Detta resulterade i att vi fick fram ett antal artiklar 
som var relevanta för oss, och som gav oss den kunskap som vi behövde för att kunna gå 
vidare. Denna litteratur gav oss ytterligare uppslag på tänkbar litteratur genom den 
referenslitteratur som det hänvisades till i dessa böcker och artiklar. 
 
Vi diskuterade med varandra och kom fram till att vi ville undersöka om vissa 
motivationsteorier kunde underlätta genomförandet av en organisationsförändring med BPR. 
Vi ansåg att dessa motivationsteorier är av relevans vid förändringsarbete inom 
organisationer, då dessa behandlar hur personal skall motiveras i sina arbeten. Vi valde att 
fördjupa oss i några av dessa motivationsteorier för att vi tror att dessa kan ge ledarna i 
företagen en bredare och bättre förståelse. De motivationsteorier som vi har valde att begränsa 
oss till är de teorier som har fokus på individen, såkallade behovsteorier. Dessa valde vi för att 
få en bättre bild över vad som motiverar de enskilda individerna i vissa uppkommande 
situationer men även för att de valda teorierna tar upp viktiga aspekter som ledarna bör ta i 
beaktande när det gäller att motivera personalen till en organisationsförändring. De 
behovsteorier som vi har valt att begränsa oss till att studera är teorier som Maslow´s 
behovspyramid/behovstrappa och Herzberg´s motivations-hygienfaktorer. För att få en bättre 
bild av hur ledarna inom en organisation ser på sina anställda valde vi att ta med McGregors 
X/Y-teori. 
 
Då vi anser att vi har relativt stor kunskap om motivationsteorier i och med det flertalet 
avklarade organisationskurser som vi genomfört så hade vi även relevant litteratur i detta 
område. Dock för att öka vår kunskap ytterligare så sökte vi reda på artiklar kring 
ovanstående ämne i databaserna Emeral-Libray och Ebsco. Där använde vi oss av avancerad 
sökning och sökorden: motivation, reengineering (förändring), organisation, changes 
(förändring) och leadership (ledarskap). 

2.1.2 Val av företag 
När vi valde företag till vår empiriska studie så använde vi oss av de kontaktnät som vi hunnit 
bygga upp under vår långa och mödosamma arbetstid före Universitetsstudierna. Vi var ute 
efter att hitta ett företag som hade eller skulle genomföra en omfattande 
organisationsförändring inom sin verksamhet. De kriterier som vi satte upp för den 
organisation vi ville titta på var att organisationsförändringen skulle vara av BPR karaktär. 
Vilket innebär radikal förändring av organisationen och dess affärsprocesser. Organisationen 
skulle inrikta sig på de mest värde skapande, värde ökande processerna och även sett över 
vilka processer som var icke värdeskapande för verksamheten. 
 
Valet föll på en organisation som nyligen hade genomfört en omorganisering av sin 
verksamhet. Denna organisation är ett större företag inom bageribranschen som har blivit 
uppköpta av en större koncern. Det valda företaget är ett rikstäckande företag med många 
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bagerier belägna på olika platser i landet, men vi har valt att göra vår empiriska studie på det 
bageriet som är beläget i Luleå. Genom den första träffen med produktionsledarna för 
Luleåbageriet kunde vi konstatera att den organisationsförändring som genomförts på bageriet 
stämde väl överens med en organisationsförändring som genomförs med BPR som mall. 
Även om de intervjuade själva inte använde sig av eller känner till begreppet BPR, så kunde 
vi som intervjuare konstatera att de kriterier som vi satt upp för undersökningen stämde väl 
överens med den genomförda organisationsförändringen. Vi anser att genom att begränsa oss 
till att enbart titta på bageriet i Luleå är tillräckligt för att uppnå de ändamål som vi har för 
avsikt att nå med vår uppsats. 

2.2 Kvalitativa intervjuer 
För att samla in data valde vi att använda oss av kvalitativa intervjuer. Denna typ av intervjuer 
genomförs i samtalsform, avsikten är att på ett informellt sätt föra ett samtal med ett speciellt 
syfte i tankarna. Intervjuaren och den intervjuade befinner sig i en social situation där 
intervjuaren intar en mer tillbakadragen/åhörande ställning. Intervjuaren styr samtalet genom 
att se till så att den intervjuade skall delge den information som studien undersöker och som 
intervjuaren vill få fram. (Mason, 1996) Utgångspunkten är att forskaren har ett intresse för en 
viss samhällsföreteelse eller ett visst problem som denne vill få en bättre förståelse för. 
Intervjuerna som utförs sker oftast mer utifrån ett eller flera speciella ämnen än runt specifika 
frågor. (Holme & Solvang, 1997) 
 
Det som är viktigt när intervjuer genomförs är att den som intervjuas alltid skall känna sig 
trygg i den situation som denne befinner sig i under intervjun (Mason, 1996). För att detta 
skall uppnås så skall den som intervjuar sträva efter att uppnå en ”jag och du” relation med 
den intervjuade. Det som är speciellt med kvalitativa intervjuer är att de är flexibla då det går 
att ändra på vissa frågeställningar om intervjuaren finner det nödvändigt, detta för att få fram 
så korrekt information som möjligt eller om frågorna helt enkelt är fel formulerade eller 
otydliga. 
 
Kvalitativa intervjuer kan anses som krävande då det tar lång tid både vid 
informationsinsamlingen samt samanställningen av det framkomna materialet. Det är därför 
som intervjuaren oftast väljer att begränsa sig till att intervjua endast ett fåtal personer. Det är 
därför som det är av yttersta vikt att de personer som väljs ut är av rätt karaktär för just den 
specifika frågeställningen som skall besvaras. Det finns två typer av intervjumetoder som kan 
användas respondent och informant intervjuer. Den förstnämnda går ut på att det är personer 
som är delaktiga i den företeelsen som skall studeras eller undersökas intervjuas. Den andra 
typen av intervju innebär att personer som står utanför den aktuella företeelse, men som har 
mycket kunskap om denna, intervjuas. Denna typ av personer kan kallas för 
”ersättningsobservatörer”. (Holme & Solvang, 1997) 

2.2.1 Intervjuer 
De intervjuer som vi har genomfört har skett genom respondent intervjuer på det aktuella 
företaget som vi redogör för i den empiriska studien. Respondent intervjuerna har skett genom 
enskilda samtal ”ansikte mot ansikte” med de intervjuade. Eftersom de intervjuer som vi har 
genomfört är av kvalitativt slag så har vi även haft en möjlighet att ställa följdfrågor direkt till 
den intervjuade, reda ut oklarheter samt att vi haft en bättre möjlighet att sätt oss in i den 
intervjuades situation och upplevelse. Vid alla intervjuer deltog vi båda forskare för att få ett 
bredare perspektiv på situationen samt att vi sedan skulle ha möjlighet att jämföra våra 
individuella tolkningar med varandra. Under dessa intervjuer så turades vi om att utföra 
intervjuerna samt stödantecknandet. Detta för att vi skulle hålla fokuset uppe vid varje 
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intervju samt inte riskera att intervjuerna skulle få samma karaktär, eftersom den som 
intervjuar annars kan börja med ledande frågor då denne blir mer van i sin situation. För att 
inte missa viktig information har intervjuerna spelats in med en diktafon, vilket var till stor 
hjälp vid sammanställningen av intervjuerna. Längden på de intervjuer som vi har genomfört 
har varierat från 30 minuter till 90 minuter. 
 
Vi började med att intervjua de två produktionsledarna A och B, vilka är ansvariga för att 
produktionen av de produkter som företaget tillverkar i Luleå ska fortlöpa, samt att de har 
hand om produktionsdelens personalfrågor. Intervjuerna har genomförts dels på företaget, 
men även i hemmet hos en av produktionsledarna pga. att denne inte kunde närvara på sin 
arbetsplats vid intervjutillfället. Vid intervju tillfället förklarade vi först för 
produktionsledarna vilket vårt syfte med arbetet och intervjuerna var. Vidare förklarade vi 
upplägget av den kvalitativ intervju som vi skulle genomföra med dem så att de skulle få en 
övergripande bild av intervjun. Eftersom produktionsledarna har genomgått vissa 
ledarskapsutbildningar så var de bekanta med vissa teoretiska begrepp, vilket gjorde att vi 
kunde ställa specifika frågor kring dessa teorier, exempelvis McGregors X/Y-teori. Upplägget 
på intervjuerna med produktionsledarna var följande: bakgrund, förändring, reengineering, 
motivation samt övriga delgivanden. 
 
I samråd med produktionsledarna valdes sex anställda ut till de intervjuer som skulle 
genomföras. De anställda valdes ut för att få en så bra helhetsbild av den genomförda 
förändringen som möjligt. Dessa anställda har därför olika arbetsuppgifter, skiftande ålder, 
varierande anställningstid samt att de är av båda könen. Intervjuer har genomförts på företaget 
under de anställdas arbetstid. Innan intervjuerna förklarade vi först för de anställda vad som 
var vårt syfte med arbetet samt intervjuerna. Vidare förklarade vi upplägget av den kvalitativa 
intervju som vi skulle genomföra med dem så att de skulle få en övergripande bild av 
intervjun, samt att vi förklarade för dem att de skulle vara anonyma och inte hängas ut i 
uppsatsen. Detta för att de intervjuade ej skulle känna någon oro eller rädsla för att genomföra 
intervjun och för att de skulle våga delge sina åsikter på ett sanningsenligt sätt. Vi kommer 
även att låta tidigare anställda läsa empiri delen för att se ifall de kan peka ut de intervjuade 
vid namn. Upplägget på intervjuerna med de anställda var följande: bakgrund, förändring, 
motivation samt övriga delgivanden. 

2.3 Reliabilitet och Validitet 
För att uppsatsen skall bli så trovärdig som möjligt är det viktigt att redogöra för allt som rör 
undersökningens genomförande och sammanställning. Genom att redogöra grundligt för allt 
så ges läsaren en möjligen att själv avgöra hur trovärdig frågeställningen och de framkomna 
svaren är i förhållande till verkligheten. Trovärdigheten kallas reliabilitet och giltigheten 
kallas validitet med fackutryck. (Holme & Solvang, 1997) 
 
Ett exempel på reliabilitet och validitet, är om en väderprognos skall prognostiseras genom 
ex. att undersöka hur högt svalorna flyger. Vi räknar antalet svalor, mäter deras flyghöjd över 
markytan, räknar ut medelhöjden och konstaterar att den ligger klart över svalornas 
medelflyghöjd. Om allt detta är korrekt gjort har undersökningen hög reliabilitet. Vi gör 
därför prognosen att det blir solsken nästa dag. Men blir det verkligen solsken om svalorna 
flyger högt? Om så är fallet har vår undersökning hög validitet, om inte är validiteten 
obefintlig och undersökningen är värdelös hur exakta mätningarna än är. (Thurén, 2002) 
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2.3.1 Reliabilitet 
Begreppet reliabilitet innebär att varje undersökning har pålitlig information. Med pålitlig 
information menas om det existerar olika och oberoende studier av ett och samma 
problemområde så ska slutsatserna/resultaten bli likadana eller komma fram till ungefärliga 
likheter. Syftet med kvalitativa undersökningar är att forskaren ska få en bättre förståelse för 
vissa faktorer istället. Dessa faktorer kan vara att en forskare vill få en bättre bild av den 
företeelsen som denne vill studera. Det är därför som forskaren väljer en så bred 
underlagsgrupp som möjligt i fråga om ex kön, ålder och arbetsuppgifter. Det går inte att 
undvika att det under studiens insamling och bearbetning av material kan smyga sig in 
eventuella fel. Det är forskarens uppgift att sträva efter att få ner denna felfrekvens eller 
eliminera de fel helt, men eftersom det är en kvalitativ studie så är dessa krav inte lika hårda 
som i en kvantitativ studie. (Holme & Solvang, 1997) 
 
Genom att vi har turats om att intervjua och stödanteckna under intervjuerna anser vi att vi har 
förekommit den så kallade intervjuareffekten vilken innebär att respondenten anpassar svaren 
efter intervjuaren och situationen. Vi har även använt oss av diktafon under intervjuerna för 
att kunna gå tillbaka och lyssna på det som sagts under dem. Vi har i våra intervjuer strävat 
efter att utföra intervjuerna efter samma grundmall som vi tillsammans skapat. Detta har gjort 
att varje respondent har fått samma frågor i samma ordning, vilket vi anser ha gett tillförlitliga 
svar, som i sin tur har hjälpt oss skapa den förståelsen som vi eftersträvade. Eftersom 
intervjuerna i grund och botten bygger på kvalitativa metoder och dessa är tidskrävande så har 
vi intervjuat ett mindre antal personer. Detta kan eventuellt vara en nackdel för pålitligheten i 
vår studie. Men eftersom det är en kvalitativ studie och vi anser att vi fått en klar bild med 
korrekta svar av organisationsförändringen så anser vi att pålitligheten i vår studie är hög. 

2.3.2 Validitet  
Det är inte tillräckligt att informationen är pålitlig utan den måste även ha giltighet. Att 
informationen har giltighet innebär i vilken mån som metoden studerar det som forskaren har 
för avseende att studera med sin tilltänkta studie eller med andra ord, att forskaren verkligen 
undersöker det denne vill undersöka och inget annat. Validitet kan delas in i två olika grupper 
inre och logisk validitet. Inre validitet innebär att se ifall forskaren kan dra de slutsatser som 
denne gör i sin studie. Med logisk validitet menas hur väl forskaren har lyckats att förmedla 
den arbetsgång som lett fram till beskrivningar, tolkningar och förklaringar, här är det ytterst 
viktigt att sammanhanget ger en bra översikt. (Norén, 1990) I kvalitativa studier så blir 
validiteten lättare att få fram än i kvantitativa studier. Detta pga. att forskaren har en bättre 
närhet till den eller det som ska studeras. (Holme & Solvang, 1997) 
 
Vi har i vår studie hela tiden haft validiteten i åtanke för att vi skall undersöka det vi har för 
avsikt att undersöka och inget annat. Vårt verktyg för att få svar på de teoretiska frågor som vi 
har ställt är att gå ut och göra kvalitativa intervjuer utformande för våra respondenter. Det 
som höjer validiteten i vårt arbete är att dessa intervjuer har varit av personligt slag och vi har 
på så sätt kunnat svara på frågor som respondenten ansett vara otydliga. Vi har även kunnat 
följa upp intervjun med diverse följdfrågor i fall vi ansett att svaren vi fått behövt vi 
utvecklats. Att vi har använt oss av diktafon vid intervjuerna har medfört att vi har kunnat gå 
tillbaka och kontrollera att det är rätt sak som vi har studerat. Dessa två faktorer anser vi ha 
lett till att validiteten har varit genomgående hög i våra intervjuer. Dock med reservation för 
att de intervjuade kan ha undanhållit information som de av olika skäl inte velat delge oss.
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3 Teori 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för de olika teorier som vi använt oss av i vår studie. 
Teoridelen omfattar flera olika teorier och vi hoppas att vi på detta sätt skall kunna ge läsaren 
en bra uppfattning om vad de olika teorierna innebär och står för. Det första vi kommer att ta 
upp är de grundläggande punkterna i strategiskt förändringsarbete. Sedan kommer vi att 
presentera allmänt kring reengineering och därefter presentera reengineeringsteorin BPR mer 
djupgående då denna teori utgör grunden för vår uppsats. Det vi kommer att presentera i detta 
kapitel är en ledarskapsteori samt två motivationsteorier i kategorin behovsteorier. 
Ledarskapsteorin är McGregors X/Y-teori, behovsteorierna är Maslow´s behovs pyramid och 
Herzberg´s motivations-hygienfaktorer. 

3.1 Strategiskt förändringsarbete 
Vid ett förändringsarbete är det viktigt att ha en mall eller att typiskt mönster att följa, en så 
kallad strategisk förändringsprocess. Denna förändringsprocess kan sammanfattas i åtta steg 
som i sin tur kan delas in i tre större faser. Dessa tre faser är: förberedelse, genomförande och 
fullföljandefasen (se figur 1). 
 

Figur 1. Strategiska Förändringsarbete 

 
        Förbereda      Genomföra                    Fullfölja 

1. Skapa  
    förändringsinsikt.
2. Etablera   
    förändringsteam. 
3. Skapa vision 

7. Eliminera   
    motstånd mot   
    förändringar. 
8. Befästa  
    förändringen. 

4.Kommunicera  
    förändringen. 
5. Skapa delaktighet  
6. Skapa några  
    snabba resultat 

I förberedelsefasen är det viktigt att skapa en tydlig förändringsinsikt och etablera 
förändringsteam. Vilket sker genom att eliminera självbelåtenhet, höja ambitionsnivån, vara 
lyhörd för kritik, visa fördelarna med förändringen samt att skapa en vision med förändringen. 
Med visionen skall det tydligt framgå vad förändringsarbetet skall resultera i. Viktigt med 
visionen är även att den skall vara tydlig, gå att uppnå samt vara lätt att förmedla till de 
berörda i företaget. (Bruzelius & Skärvad, 2000) 
 
I genomförandefasen så informeras vilka förändringar som skall genomföras. Det gäller att 
denna information är lättförstådd och anpassad till dem som skall informeras, att den når ut 
till alla i företaget samt att den följer de handlingar som skall utföras. Det gäller att under 
förändringen sträva efter att på en bred och djup front göra de anställda delaktiga i 
förändringsarbetet. Detta bör ske genom att lyssna och skapa en tvåvägskommunikation 
mellan ledning och anställd, klargöra förändringsbehovet och förmedla visionen. Ytterligare 
en viktig faktor i förändringsarbetet är att stärka moralen och motivationen genom att visa 
uppskattning till de anställda i form av belöningar och uppmuntran. Även några snabba 
resultat bör skapas för att öka motivationen bland de anställda. (Bruzelius & Skärvad, 2000) 
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I fullföljandefasen som är den sista delen i förändringen går det mesta ut på att eliminera 
kvarstående motståndet till förändringen. Detta motstånd kan bero på individuella faktorer ex. 
rädsla för det okända eller bristande tro på förändringen. Denna fas avslutas med att 
förändringen befästs i företaget ytterligare genom att visa det positiva som förändringen 
resulterat i. (Bruzelius & Skärvad, 2000) 

3.2 Reengineering 
Industriell organisationsförändring har funnits i över 50 år (Mohanty, 1998). Det har funnits 
många olika teorier/metoder för hur en organisationsförändring skall kunna realiseras inom en 
organisation på ett tillfredsställande sätt. Denna utveckling har skett i takt med den utveckling 
som samhällets genomgått under dessa år fram till idag. Enbart under de 20 senaste åren har 
det lanserats fler produkter än vad det har gjort på de föregående 10000 åren. (Willoch, 1994) 
Som vi nämnt i inledningen beror denna förändring på ett antal faktorer varav en är det ökade 
informationsflödena. 
 
Reengineering innebär radikal redesign av affärsprocesser för att uppnå dramatiska 
resultat/förbättringar. Förbättringarna bör kunna mätas i termer av kostnader, kvalitet, kapital, 
service eller tid, oftast i en kombination av fler av dessa parametrar. En affärsprocess är en 
samling sammanhängande aktiviteter, som skapar ett värde som kunden kan uppfatta, det vill 
säga ett arbete som utförs av organisationer och som kunden är villig att betala för. Alla 
verksamheter inom en organisation kan beskrivas som en samling affärsprocesser. Det är 
dessa processer som redesignas med hjälp av reengineering. (Willoch, 1994) 
 
Att reengineera ett företag innebär att de nuvarande processerna i verksamheten sätts åt sidan. 
Detta innebär att företaget skapar en ”ny starta om fas”, en så kallad clean sheet. Denna fas 
innebär att företaget går tillbaka och ser över sin verksamhet och dess processer allt för att 
finna/hitta bättre och lönsammare sätt att göra dagens arbete. Slutligen implementeras de nya 
förslagen i verksamheten. (Hammer, 1993) 

3.2.1 Business Process Reengineering (BPR) 
BPR har även den sin grund i industrivärlden, den växte fram i slutet av 80-talet och har 
snabbt blivit en av de mest anammade managementteknikerna inom företagsvärlden 
(Malhotra, 1998). BPR är en metod som kan användas till att omforma organisationer från 
vertikalt tänkande och funktionellt indelade hierarkier till horisontellt fungerande och process 
fokuserade verksamheter (Willoch, 1994). 
 
BPR har blivit en av de mest anammade managementteknikerna för att den är till för att öka 
lönsamheten inom organisationerna genom radikala förändringar. Genom att det är en så pass 
radikal metod så är 3000 % förbättring av lönsamheten ingen omöjlighet enligt Manganelli & 
Klein (1994). Det positiva med en radikal metod är att den kan bidra till att olönsamma 
företag kan behöva drastiska åtgärder för att åter kunna bli lönsamma och överleva. Jobben 
blir mer innehållsrika, mer utmanande och mer tillfredställande. Detta leder till att personalen 
får större bredd på arbetena och får ta större ansvar för sitt eget handlande. Vilket leder till att 
personalen blir ansvariga för resultatet från början till slut i processerna och kan inte lägga 
skulden på någon annan vid eventuella fel. Något annat som också har framkommit är att 
metoden är väldigt kundorienterad i sitt utförande. Detta grundar sig på att det är kunden i 
slutet som är den drivande kraften, då det är för kunden som produkterna skall skapas i 
slutändan. (Willoch, 1994) Pris och produktkvalitet kommer alltid att vara viktiga faktorer 
som påverkar kundernas köpbeslut (Hagemann, 1993). Med radikala förändringar så är 
meningen att kvalitén på produkterna skall höjas, vilket gynnar kunderna i slutändan. 
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Slutligen så har det även framkommit att metoden oftast är tidssparande för företaget, då den 
tar fram och eliminerar onödiga processer samt maximerar de värdeskapande processerna. 
Nedanstående punkter sammanfattar detta stycke. 
 

• Radikal 
• 3000% ökning möjligt. 
• Öka lönsamheten inom organisationerna. 
• Fokus på att förbättra processerna inom organisationerna. 
• Jobben blir mer innehållsrika. 
• Kvaliteten höjs på produkterna. 
• Tids sparande. 
• Kundorienterad. 

 
Själva BPR processen är indelad i olika huvudsteg med ett antal under aktiviteter som skall 
genomföras. Enligt Mohanty (1998) måste en organisation gå igenom tre steg före en BPR 
förändring kan genomföras. 
 
I det första steget ”upptäckande”, så skall organisationen skapa en förståelse för att något 
måste förändras för att förbättra lönsamheten. Det är här som det också bestäms vilken typ av 
förändring som skall genomföras. (Mohanty, 1998) 
 
I det andra steget ”nyskapande”, så måste organisationen se över sina tillgångar och få en 
förståelse för vad som skall nyskapas. För att detta skall bli bra krävs att så många olika 
perspektiv som möjligt framkommer. Detta steg måste avslutas med att en överenskommelse 
om hur förändringen skall göras fastställs. (Mohanty, 1998) 
 
I det tredje steget ”realisering”, påbörjas arbetet med att realisera de idéer som framkommit 
under det andra steget. Här efter väljer man vilket tillvägagångssätt som skall göra hela denna 
process möjlig. (Mohanty, 1998) 
 
Det finns idag flera olika definitioner på hur en BPR process skall genomföras och vilka steg 
som skall ingå i själva genomförandet. Men det som alltid är grunden för de olika 
tillvägagångssätten är att de alltid har en mall med huvudstegen som grund. För att förtydliga 
detta kommer vi att presentera de fem huvudstegen i The Rapid Re Methodology (Manganelli 
& Klein, 1994) som är en snabb och radikal BPR metod. 
 
I det första huvudsteget ”förberedelse”, så sätter ledningen upp mål för förändringen, sätter 
ihop förändringsteam och utarbetar förändringsplanen. Detta innebär att det är ett uppifrån 
och ner perspektiv på hur organisationsförändringen ska gå till dvs. att ledningen bestämmer 
vad, hur och när organisationsförändringen skall genomföras. Målen som sätts upp med 
organisationsförändringen förmedlar sedan ledningen till personalen för att motivera dem till 
att acceptera och genomföra förändringen. Sedan kommer vissa av personalen att vara med i 
de aktuella förändringsteamen. Ledningen kommer även att definierar parametrar angående 
organisationsförändringar såsom tidplan, risker och kostnader. (Manganelli & Klein, 1994) 
 
I det andra huvudsteget ”identifiering”, kartläggs organisationen genom att identifiera 
strategiska- och värdeökandeprocesser, definiera kunder samt vad deras krav är. Utifrån detta 
utses de processer som organisationen sedan skall fokusera sig på. (Manganelli & Klein, 
1994) 
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I det tredje huvudsteget ”vision”, så identifieras de förbättringsmöjligheter som anses vara 
viktiga samt nuvarande processelement. Dessa förbättringsmöjligheter ska vara knutet till den 
efterfrågan som kunder har. Sedan utvecklas visioner för de processer som kan leda till 
förbättringar samt att det konstrueras en beskrivning av den nya processversionen. 
(Manganelli & Klein, 1994) 
 
Det fjärde huvudsteget ”lösning”, kan delas in i två steg, social och teknisk design. Den 
sociala designen ser på den sociala biten av de tänkta processerna. Beskriver den nya 
organisationen och vilka arbetsuppgifter som finns inom den. Här ses även arbetskraften över 
inom organisationen för att få fram om det behövs anställs mer personal, om det behöver 
utbildas etc. I den tekniska designen så bestäms vilka tekniska lösningar som de nya 
processerna behöver. Dessa lösningar konstrueras och testas. Slutligen så skapas en 
samhörighet mellan den tekniska- och sociala designen. (Manganelli & Klein, 1994) 
 
I det sista huvudsteget ”transformation”, så förverkligar man processvisionerna, prototyp 
versionerna samt de fullskaliga versionerna sätts in och nya rutiner för det fortsatta 
förändrings/förbättringsarbetet skapas. (Manganelli & Klein, 1994) 
 
Enligt Willoch (1994) så BPR har som syfte att optimera värdeskapandet i det arbete som 
utförs av organisationerna detta genom radikala förändringar. Genom att optimera de 
processer som sker inom organisationen framkommer vilka som är de mest lönsamma och det 
är dessa som sedan organisationen väljer att ha kvar och arbeta efter. De processer som inte 
anses lönsamma eller inte är nog inkomstbringande tar man bort helt eller lägger ut på 
entreprenad. Upphovsmannen till reengineerings -konceptet, Michael Hammer, beskriver lätt 
överskådligt vad BPR är (se figur 2). 
 

INNAN BPR EFTER BPR

 

 Enkla människor  Snabba, precisa, 
 flexibla resultat 
 med hög kvalitet 
Enkla jobb  
  
 Enkla processer 
Komplexa processer  
  
 Komplexa jobb 
Förseningar, fel  
låg flexibilitet, Komplexa 

människor dålig kvalitet. 

 
Figur 2. BPR beskrivning.
  

 
Enligt Willoch (1994) så anser denne att det Hammer vill trycka på med denna bild är att 
människor i grund och botten är ganska konservativa och inte så pigga på att genomföra 
förändringar. Om vi tar en organisation inom industribranschen som exempel, så finns det 
många arbetsuppgifter som är monotona, jobben är förhållandevis enkla, processerna 
komplexa/invecklade. Detta leder till förseningar, fel, låg flexibilitet och i värsta fall dålig 
kvalitet på slut produkterna. Men efter att organisationen genomfört en BPR och tagit bort 
alla ”onödiga” processer eller lagt ut dem på entreprenad, så blir bilden av organisationen helt 
annorlunda. Enligt Willoch (1994) så har organisationen plötsligt fått snabba, precisa, flexibla 
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resultat med hög kvalitet, har enklare processer, jobben har blivit mer komplexa vilket i sin 
tur leder till att människorna blir mer komplexa och får ta större ansvar för sina handlingar. 
 
Enligt Willoch (1994) delas allt arbete i BPR teorin in i tre kategorier. Genom att dela in de 
enskilda processerna i värdeskapande och ickevärde skapande kategorier får företaget fram 
vilka processer som är lönsamma. Detta sker för att maximera värdeskapandet av det arbete 
som utförs inom företaget. Kategorier är följande: 
 

• Värdeskapande arbete - är de aktiviteter som kunderna är villig att betala för det vill 
säga processer som är inkomstbringande för företagen exempelvis baka bröd. Det är 
med hjälp av BPR som de värdeskapande processerna för företaget skall optimeras. 

 
• Icke värdeskapande arbete - är de aktiviteter som kunden ej är villig att betala för, 

men som ändå är nödvändiga för att det värdeskapande arbetet ska fungera för 
företaget exempelvis lagring av varor. Det är dessa aktiviteter som med hjälp av BPR 
skall minimeras genom att effektivisera dessa eller ta bort dem helt. 

 
• Bortkastat arbete – är de aktiviteter som överhuvudtaget inte har något med 

värdeskapandet att göra, som exempelvis dubbla kvalitets kontroller av det färdiga 
brödet. 

 
Kritik mot BPR 
Den kraftigaste kritiken som BPR fått utstå är att den tar väldigt lite hänsyn till de mänskliga 
aspekterna inom organisationen vid genomförandet. Vilket har lett till att den har svårt att bli 
förankrad i organisationen och få ledningen och de anställdas stöd vid genomförandet. 
(Willoch 1994, Malhotra 1998, Deakins & Makgill 1997, Biazzo S 1998, Davenport & Short 
1990) Misslyckande antalet på genomförda BPR -projekten är väldigt högt. Så mycket som 
50-70 % av alla genomförda projekt misslyckas på ett eller annat sätt. (Hammer 1990, 
Malhotra 1998) Då metoden tar relativt lång tid att genomföra så tar det lång tid att se hur 
utgången av förändringen kommer att yttra sig när den är genomförd vilket den också har fått 
kritik för. Denna faktor samt att den är radikal i sitt utförande kan skapa orealistiska 
förväntningar på genomförandet såtillvida att man tror att vinsten blir större än vad den i 
verkligheten kommer att bli. (Willoch, 1994) Nedanstående punkter sammanfattar detta 
stycke. 
 

• Stort misslyckande antal. 
• Svår att få förankrad inom organisationen. 
• Hög risk då den är väldigt radikal i sitt utförande. 
• Problem att få med de anställda till att genomföra organisationsförändringen. 
• Ger orealistiska förväntningar på förbättringar. 
• Tar lång tid att genomföra. 
• Tar inte hänsyn till de mänskliga aspekterna i tillräckligt stor utsträckning. 

3.3 Motivationsteorier 
Enligt Hagemann (1993) så kan du tvinga en människa till att genomföra något, men du kan 
aldrig tvinga honom/henne till att vilja gör det, viljan kommer inifrån. Den mänskliga viljan 
har sin grund i de värderingar som vi har. Värderingar är grundantaganden som styr en 
människas val av handlingar och som fungerar som drivkraft för att uppnå våra behov. Det är 
dessa behov som styr våra mål som i sin tur styr hur vi handlar i olika situationer. Vidare så är 
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det våra mål som driver människan framåt och som omvandlas till motivation (Their, 1990). 
Ett exempel på detta är när en idrottsman har vunnit ett stort mästerskap. Redan innan 
medaljen hänger kring hans hals så har idrottsmannen börjat fokusera sig på nästa tävling, där 
denne vill förbättra sig för att tillgodose sina inre behov och få mer erkännande för sina 
prestationer. Även fast han är helt slut så finns det en inre motivation som fungerar som en 
drivkraft för att nå de mål som han satt upp. (Abrahamsson & Andersen, 1998) Motivation är 
sålunda en drivkraft till ett visst handlande för individer och en individ är motiverad när ett 
behov påverkar handlandet i en viss riktning (Bruzelius & Skärvad, 2000). 
 
Motivation är drivkraften som gör att arbetet känns roligt att genomföra (Hagemann, 1993). 
Det handlar om hur människans beteende upprätthålls, styrs och slutar. Det går att säga att 
motivation är en inre drivkraft som finns latent inbyggt hos alla människor och får oss att göra 
saker allt eftersom vi själva känner för att göra det. För att motivation skall uppstå gäller det 
att skapa förutsättningar för det. Det bör också finnas en strävan/önskan efter att förverkliga 
just de mål som individen själv satt upp. (Dipboye, Howell & Smith, 1994) Målen som 
individen sätter upp kan vara av olika karaktär exempelvis: 
 

• Yttre/inre 
• Individuella/organisatoriska 
• Kort/långsiktiga 
• Övergripande/delmål 
• Ibland renodlade men ofta flerdimensionella. 

 
Motivationsteorierna kan delas in i två olika grupper, ena gruppen är behovsteorierna som har 
fokus på processer hos individen själv (inre förklaringar). Den andra gruppen är 
jämviktsteorierna som lägger vikten på de yttre förhållandena (yttre förklaringar). Vi har valt 
att använda behovsteorierna och inom dessa Maslow och Hertzberg. Dessa teorier betonar de 
drag som är gemensamma för alla typer av människor. Den största likheten mellan dessa tre 
motivationsteorier är att de anser att en människa har flera behov som styr deras beteende, 
men bara ett beteende kan tillgodoses åt gången. Vi har valt dessa teorier för att de är de mest 
kända och mest använda, dock har de fått motstå mycket kritik. Trotts denna kritik anser vi att 
de är de bäst valda för att få den förståelse som vi strävar efter. 

3.3.1 McGregor´s teori X och teori Y  
I Bruzelius & Skärvad (2000) visas en modell som McGregor har tagit fram för att beskriva 
de värderingar som finns bakom de organisationsmodeller som vi fortfarande använder oss av 
i arbetslivet. McGregor menar att den människosyn som ledarna har präglar valet av ledarstil. 
Denna ledarstil kan bla. vara auktoritär respektive delegerande. Den auktoritära ledare fattar 
själv alla beslut och ger sedan de anställda direktiv på hur arbetsuppgifterna skall utföras. Den 
delegerande ledaren fattar beslut i samråd med sina anställda genom en öppen kommunikation 
i båda riktningarna. Hur det inom organisationer organiseras och hur arbetet leds på 
arbetsplatsen och därmed tillämpar dessa teorier är mycket beroende av vilken syn en 
arbetsledare eller chef har på sina medarbetare och deras arbetsinsatser. McGregor har två 
motstridande antaganden om människor som han kallar teori X och teori Y. Dessa teorier kan 
kopplas till de båda ledarskapsstilar som vi nämnt ovan (se figur 3). 
 
Teori X arbetades fram efter vilken människosyn företag utgick ifrån i sina organisatoriska 
uppbyggnader. Teori Y utvecklades utifrån påståenden som stämde överens med modern 
beteendevetenskaplig forskning. (Laius & Leijon, 1996) 
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Teori X 
Enligt teori X, som har inslag av den auktoritära ledarstilen, är människan lat och ointresserad 
av att arbeta. Om en individ inte får någon tillfredställelse av sitt arbete, har man inom 
ledningen egentligen inga andra möjligheter än att förlita sig på teori X och yttre kontroll. 
(Bruzelius & Skärvad 2000, Bolman & Deal 1997) 
 

• Människor anser det motbjudande att arbeta. 
• Människor saknar ambition, vill inte ta på sig ansvar utan föredrar att någon annan 

tänker åt dem. 
• Människor saknar förmågan att lösa sina problem. 
• Människor är tillfredställda i arbetslivet bara om de får tillfredställa kroppsliga 

behov och trygghetsbehov. 
• För att något skall uträttas måste människor övervakas och styras noggrant. 
 

Teori Y 
Det grundläggande antagandet i teori Y är att ledningens viktigaste uppgift är att ordna de 
organisatoriska betingelserna på så sätt att människorna kan uppfylla sina egna behov genom 
att rikta sina ansträngningar på de belöningar som organisationen ger. Enligt teori Y, som har 
inslag av den delegerande ledarstilen, ses människan som en aktiv, idérik varelse som är 
intresserad av att utföra arbete. (Bruzelius & Skärvad 2000, Bolman & Deal 1997) 
 

• Människor i arbetslivet motiveras inte bara av kroppsliga behov och trygghets behov 
utan också av samhörighetsbehov samt behov av erkännande och 
självförverkligande. 

• Om man får tillfredställande villkor är det lika naturligt att arbeta som att leka. 
• Människor måste få en viss frihet att handla om organisations mål skall kunna 

uppnås. 
• Människor har förmågan klara besvärliga problem. 
• Människor behöver inte utsättas för övervakning och styrning om arbetet är 

stimulerande och intressant. 
 

                    
 
 
 

Figur 3. McGregor´s X/Y-teori 

 

Kritik mot X/Y-teorin  
Den kritik som har riktats mot McGregor´s X/Y-teori är a
motsatta kategorier. Ledaren är på så sätt antingen av de
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ledartypen. I McGregor´s teori finns det ingen annan ledarstil än dessa två, vilket gör att 
ledaren agerar efter de kriterier som är karaktäristiskt för just den specifika ledarstilen som 
denne anammar. (Nilsson, 1999) 

3.3.2 Maslow´s behovsteorier 
I Bruzelius & Skärvad (2000) beskrivs Maslow´s behovsteori, som söker efter de 
grundläggande behov hos människan som existerar oberoende av situationen. Den teori som 
Maslow utarbetade innebär att människan drivs av vissa behov som denne strävar efter att 
uppnå/förverkliga. Dessa behov är av varierande grad, där vissa är mer grundläggande än 
andra. Det är behoven som styr människan och som fungerar som motivation. Flera behov 
kan uppträda på samma gång, men det är ett av dessa behov som kan tillfredsställas åt 
gången och det är det behovet som styr en person. Om det är flera behov som uppträder så är 
det behovet som är längst ner på trapp som är det starkaste, och det behovet som personen 
strävar efter att först uppnå (se figur 4). 

 
Enligt Abrahamsson & Andersen (1998) så är det i Maslow´s teori så att när behoven på en 
nivå blivit tillfredsställda som vi upptäcker behoven som finns på nästa nivå. Detta innebär 
att en person stegvis tar sig upp för behovstrappan. Den nivå som har blivit tillfredsställd 
fungerar sedan inte som någon motiverande drivkraft, utan det är behoven på nästa nivå som 
är motiverande att uppnå. Det sista steget som är självförverkligande är det enda behovet som 
inte går att uppfylla helt då du som individ hela tiden strävar efter att självförverkliga dig 
själv genom ytterligare prestationer. Varje person har en strävan att nå till den översta nivån. 
De grundläggande behoven i trappan är behov av fysiologisk karaktär ex. sömn, hunger och 
sex. För en anställd motsvarar dessa behov ex. lön och bra fysiska förhållanden. De 
trygghetsbehov som en människa har är behov av att säkerhet mot våld och att ha ett ställe 
som deras tillgångar och tillhörigheter skyddas. När det gäller en anställd så motsvaras dessa 
behov av ex. arbetsskydd, anställningstrygghet och företagshälsovård. Att dessa två 
behovsnivåer ska uppfyllas för en anställd så krävs det att denne har en trygg arbetsplats. De 
sociala behoven är behov som tillfredsställs genom att en person har en bra gemenskap med 
andra människor. För den anställda motsvar dessa behov ex. en arbetsuppgift som innefattar 
arbetskamrater som denne samarbetar med. Behov av uppskattning är behov som uppfylls 
genom att ex. få respekt och uppskattning. För den anställde motsvaras dessa behov av att ex. 
få visa sin kapacitet och få uppskattning för det arbete som denne utför. Det sista steget är 
behov uppnås genom vad personen är kapabel till att bli. När det gäller den anställdes behov 
så motsvaras dessa av att ex. att få tuffa utmaningar och att få möjlighet att växa inom jobbet. 
 
Kritik mot behovstrappan/behovspyramiden 
Den kritik som framkommer mest i litteraturen som vi har behandlat gällande Maslow´s 
behovsteori är att den har ett underliggande antagande om att alla människor är lika. 

Trygghetsbehov 

Grundläggande behov 

Kontakt 

Självförverkligande 

Uppskattning och status

Figur 4. Maslow´s behovstrappa. 
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Maslow´s teori har fått stark kritik då den ej haft så stort vetenskapligt stöd samt att den har 
varit allt för svår att applicera i verkliga situationer. Denna teori har även fått utstå stark kritik 
för sin hierarkiska uppbyggnad av behoven då det ej har gått att fastställa att det skulle finnas 
en sådan uppbyggnad. (Abrahamsson & Andersen, 1998) Enligt kritiker går det att uppfylla 
flera behov samtidigt medan Maslow hävdar motsatsens (Bruzelius & Skärvad, 2000). 

3.3.3 Herzberg´s motivations-hygienfaktorer 
Denna teori har sin grund i tillfredsställelsen bland de anställda i arbe
& Andersen (1998) visas hur Herzberg menar att det i mo

tslivet. I Abrahamsson 
tivationssammanhang måste göras 

Prestationer (Tillfredsställelse genom att genomföra ett arbete, att lösa de problem och 
uppgifter som finns i detta arbete samt att se resultatet av sitt arbete.) 

• 
 sig ansvar på 

• en att lära sig nya färdigheter som sedan kan leda till 

 
När det gäller hygienfaktorerna så är de behov av en lägre ordning. Dessa faktorer bidrar inte 

ll en ökad motivation i arbetslivet utan dessa är till för att förebygga vantrivsel. Om dessa 

h administration (Gäller organisationen i helhet i motsats till 
hur förhållandet är mellan över- och underordnade.) 

 

skamrater och 

• som arbetet medför.) 

en skillnad mellan arbetsinnehållet och arbetssituationen. Herzberg´s teori inriktar sig inte 
bara på att tillfredsställa speciella behov utan på att öka den generella 
behovstillfredsställelsen. Teorin innehåller två dimensioner som är oberoende av varandra, 
nämligen tillfredsställelse – otillfredsställelse och vantrivsel – icke vantrivsel. Dessa två 
dimensioner kan delas in i två grupper: motivationsfaktorer och hygienfaktorer. 
Motivationsfaktorerna är enligt Herzberg lika med konkreta behov av en högre hierarki. Dessa 
behov har människor ett behov av eller en önskan att tillfredsställa. Om dessa behov inte är 
tillfredsställda så leder det till motivation att tillfredställa dem. Denna motivation fungerar 
sedan i sin tur till handlingar för att uppfylla eller tillfredställa dessa behov. Om ett av dessa 
behov blir tillfredsställda så leder det till ett behov av att prestera mer. De faktorer som styr 
ett sådant handlande är prestationer, erkännande, arbete i sig själv, ansvar, befordran samt 
växt. 
 

• 

• Erkännande (att få uppskattning som motsvarar det arbete som utförts.) 
Arbete i sig själv (att arbetet i sig är intressant, varierande m.m.) 

• Ansvar (Att ha en kontroll över sin arbetssituation och att kunna ta på
arbete som andra utför.) 

• Befordran (Bli tilldelad en högre position inom organisationen när detta är befogat.) 
Växt (Att få möjlighet
befordringsmöjligheter.) 

ti
faktorer saknas så leder de till att vantrivseln ökar, men om de är uppfyllda så har de inget 
motivationshöjande värde. Hygienfaktorerna är organisationens politik och administration, 
ledaren, arbetsförhållandens, mellanmänskliga förhållanden, ekonomisk ersättning, status, 
trygghet i arbetet och privatlivet. 
 

• Organisationens politik oc

• Ledaren (Om denne har den kompetens som krävs, är rättvis, villig att dela med sig av 
sin kunskap och dennes förmåga att delegera arbetet.)

• Arbetsförhållandena (Är de fysiska arbetsförhållandena som finns inom 
organisationen ex att det finns lunchrum.) 

• Mellanmänskliga förhållanden (Den relation som existerar mellan arbet
mellan de anställda och deras ledare.) 

• Ekonomisk ersättning (Lönen och andra ekonomiska belöningar.) 
Status (Olika sorter av statussymboler 
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• Trygghet i arbetet (Tydliga trygghetsbehov i arbetet sim ex skydd mot uppsägning 

vet ex problem hemma påverkar trivseln på jobbet.) 
 
Herzbe  (se figur 5). Detta pga. att 

e två översta behoven som finns i Maslow´s behovspyramid är exempel på Herzberg´s 

Den kritik som framkommer mest i litteraturen som vi har behandlat gällande Herzberg´s 
antagande om att alla människor är lika. 

m.m.) 
• Privatlivet (Den trivsel som finns i arbetet påverkas av den trivsel som finns i 

privatli

rg´s teori är delvis besläktad med Maslow´s behovspyramid
d
motivationsfaktorer, medan de tre nedre behoven i Maslow´s behovspyramid är 
hygienfaktorer i Herzberg´s teori. (Bruzelius & Skärvad, 2000) 
 

  
Kritik mot motivations-hygienfaktorerna 

behovsteori är att den har ett underliggande 
Herzberg´s teori har blivit kritiserad för att några av de faktorer som finns i denna teori ex. lön 
inte går att dela in under en specifik faktor grupp. Det har även skett undersökningar där det 
har framkommit att vissa människor ser hygienfaktorerna som motiverande och motivatorerna 
som hygienfaktorer, medan andra individer ser det utifrån samma perspektiv som Herzberg. 
Denna teori tar inte heller enligt kritiska källor tillräcklig hänsyn till de individuella skillnader 
i vad som är trivsel och vantrivsel. (Abrahamsson & Andersen, 1998)

Grundläggande behov

Självförverk
ligande 

Uppskattning 
och status 

Kontakt

Trygghet 

Motivationsfaktorer 

Hygienfaktorer 

Figur 5. Sambandet mellan Maslow´s och Herzberg´s motivationsteorier 
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4 Empiri 
I detta kapitel kommer vi först att beskriva det företag där vi har gjort vår empiriska studie. 
Därefter kommer vi att presentera en samanställning av de åtta intervjuer som vi genomfört på 
det aktuella företaget. Dessa åtta intervjuer omfattar två ledare samt sex anställda och vi 
kommer att börja med att presentera ledarintervjuerna för att sedan gå vidare med de 
anställda. Samanställningarna kommer att vara upplagda efter den struktur som vi har på våra 
intervjufrågor. När det gäller presentationen av ledarna så kommer den omfatta fyra 
huvuddelar. Vi kommer att börja med en kort presentation av ledarens position och 
arbetsuppgifter, därefter kommer vi att presentera deras syn på den genomförda 
organisationsförändringen och ifall det fanns någon uttalad reengineeringsmetod. Slutligen så 
kommer vi att presentera frågorna vi ställde rörande motivation. När det gäller intervjuerna 
med de anställda är upplägget det samma förutom att vi tagit bort frågorna rörande 
reengineering. Detta gjorde vi då vi ansåg att de anställda har för liten inblick i verksamheten 
för att kunna svara på dessa frågor. Då detta arbete kommer att vara konfidentiellt så kommer 
både företaget och de intervjuade personerna att vara anonyma. Presentationen kommer att 
ske i form av att företaget samt de anställda kommer att tilldelas en bokstav istället för sitt 
riktiga namn. Personerna som vi intervjuat kommer inte heller att presenteras i den ordning 
intervjuerna genomfördes utan kommer att vara omkastade pga. som vi tidigare nämnt öka 
anonymiteten. 

4.1 Företag A 
Företag A är ett av Sveriges största bageriföretag med cirka 700 anställda och har en 
marknadsandel i Sverige på ca 10 %. Företaget ingår i en större koncern som även är verksam 
i andra delar av Norden. Företag A i Sverige har genomgått en organisationsförändring och 
består i dagsläget av fyra bagerier stationerade på fyra olika orter varav en ort är Luleå. Vi har 
valt att göra vår empiriska studie på det bageri som finns beläget i Luleå. Bageriet i Luleå 
tillverkar idag formbröd, limpor och stickugnsbröd av typen småfrallor. Luleå bageriets 
marknad ligger främst hos livsmedelsaffärer i övre norrland men även hos bensin mackar, 
militärregementen samt att antal ålderdomshem i detta område. 
 
Den övergripande organisationsförändringen som skett för Företag A i Sverige har inneburit 
att ett stort antal bagerier har avvecklats. De bagerier som blivit kvar har även de genomgått 
en inre organisationsförändring. Denna inre organisationsförändring har inneburit att varje 
kvarvarande bageri har fokuserat produktionen på de mest värdeökande samt de mest 
värdeskapande processerna som ledningen identifierat. Denna organisationsförändring har 
medfört att varje bageri har skurit ned på sin personal kraftigt då de kvarvarande processerna 
inte kräver lika stor personalstyrka som förr. I och med den genomförda 
organisationsförändringen så har Luleåbageriet fokuserat sin tillverkning på som tidigare 
nämnts att skapa formbröd, limpor och stickugnsbröd av typen småfrallor. I och med detta har 
bageriet frångått den tidigare traditionella bageriverksamheten, som innefattade att de hade en 
fullskalig produktion där de tillverkande allt från limpor, mjukkakor till tårtor och 
konditoriprodukter (se figur 6). Detta har medfört att antalet anställda vid Luleåbageriet 
minskats från ca 80st till att idag vara 29st (se figur 7). De personer som är kvar inom 
företaget är idag indelade i olika produktionsteam, olika serviceteam samt en företagsledning. 
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Bagerichef 

Säljkontor Rep & Underhåll 

Städ 

Före organisationsförändringen hade bageriet en bagerichef med det övergripande ansvaret 
samt ett säljkontor för ordermottagning. I Rep & underhåll jobbar 2 anställda som har till 
ansvar att se till att maskinparken skall vara intakt. Det finns 3 produktionsledare, en för 
tillverkning formbröd, limpor samt mindre matbröd och konditori produkter, en för 
tillverkning av mjukkakor och en för paketering/expediering. Dessa har ansvaret för olika 
delar av produktionen samt den personal som ingår i dessa områden. På formbröd och 
limplinjen jobbar 6 bagare och på stickugnen jobbar 2 samordnare, 10 bagare och 3 ungsare. I 
plåtdisken jobbar 1 anställd som ser till att plåtar och dylikt är rena och insmorda. På 
mjukkakslinjen jobbar 4 bagare och 8 paketerare. På paketering och expediering jobbar 3 
samordnare och 18 paketerare som har hand om paketeringen av produkterna från formbröd 
och limplinjen samt stickugnen. I fryslagret jobbar 1 anställd som sköter om de frysta 
produkterna. Slutligen så har vi backdisken där 1 anställd arbetar med att rengöra brödbackar. 
 
 
 

Tillverkning 

Form + Limpor 

Stickugn 

Tillverkning 

Samordnare 

Produktionsledare Produktionsledare Fryslager 

Pack/Exp 

Samordnare 

Figur 6. Bageriet före förändring 

Plåtdisk 

Backdisk 

Produktionsledare

Kaklinjen 

Tillverkning 

Paketering 
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Bagerichef 

Säljkontorist Rep & Underhåll

Produktionsledare

 
Efter organisationsförändringen har bageriet en bagerichef med ett övergripande ansvar samt 
en säljkontorist för ordermottagning. I Rep & underhåll jobbar 2 anställda som har till ansvar 
att se till att maskinparken skall vara intakt. Det finns 2 produktionsledare, 1 för tillverkning 
och 1 för paketering/expediering dessa har delat ansvar för produktionen samt personalen. På 
linje 1 jobbar 2 bagare och 3 paketerare och på linje 2 jobbar också 2 bagare och 3 paketerare. 
Expedieringen av bröd från linje 1 och 2 sköts av 7 expedierare. På linje 3 jobbar 1 anställd 
som sköter om både tillverkning och paketering. I lagret jobbar 2 anställda som har till uppgift 
att sköta om lagerhållningen av råvaror och att lagernivån är på en acceptabel nivå. Mellan 
linje 1 och 2 sker rotation med två veckors intervaller medan den anställde i linje 3 är fast 
stationerad på denna linje. 

4.1.1 Ledare A 
Ledare A har som sin arbetsuppgift att leda produktionen så att den fortlöper på ett effektivt 
sätt samt personalansvar. Detta personalansvar omfattar bla. att se till så att det finns personal 
till varje arbetsuppgift och att personalen är motiverad att utföra sina arbetsuppgifter på ett 
korrekt sätt. Ledaren ska även fungera som ett stöd och informationskälla för personalen. 
Ledaren jobbar enbart dagtid efter organisationsförändringen. 
 
Ledare A ansåg sig vara väl medveten om vilka mål som fanns med förändringsprocessen 
samt de delmål som sattes upp under förändringsarbetet (se figur 8). De mål som Ledare A 
har uppfattat med förändringen har varit att företaget skulle ändra inriktning på 
produktionslinjen, effektivisera och smalna av sortimentet på varje bageri. Ledare A anser att 
de anställda och de lägre ledarna inte har fått delge sina åsikter till organisationsförändringen. 
Utan det har bara varit direktiv från högsta ledningen på vad som ska genomföras. Ledare A 
tycker att det skulle ha varit bättre om de anställda hade fått komma till tals eftersom de har 
mycket att bidra med samt att de hade fått en känsla av delaktighet vilket hade ökat deras 
motivation. De mål samt delmål som sattes upp tycker Ledare A är dåliga eftersom företaget 
består av två delar: en produktionsdel och en marknadsdel. De har ingen betydelse att Ledare 
A bemannar rätt i produktionen då marknadssidan inte säljer tillräckligt mycket vilket leder 
till att målen ej går att uppnå. 
 
 

LagerLinje 1 Formbröd 

Expediering 

Paketering 

Tillverkning 

Linje 2 Limpor 

Expediering 

Paketering 

Tillverkning 

Linje 3 Stickugn 

Tillverkning 

Paketering 

Expediering 

Figur 7. Bageriet efter förändringen 
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Ledare A anser att förändringsprocessen har gått till på följande sätt: 
1.Centrala   planer 
på förändring 

2. Bagerichef 
informerad om 
förändringen. 

3. Centrala 
personalchefen 
samt bagerichefen 
höll informat.möte 
för de anställda. 

4. Arbetsgrupp med 
3 stycken 
representanter 
tillsätts. 

5.Verksamhetsöversikt 
görs på vad som 
verkligen behövs i 
verksamheten. 

6. Beslut om vilket 
sortiment som skall 
finnas. 
 

7. Tidmätningar av 
befintliga processer 
genomförs. 

8. Beslut i samråd 
med facket om 
vilka personer som 
skall vara kvar i 
verksamheten. 

9. Turlista för 
avgångar 
presenteras för de 
anställda. 

10. Verkställa uppsatta 
delmål samt direktiv. 

Figur 8. Ledare A´s syn på förändringsprocessen. 
 
Informationen till de anställda ordnades så att chefen för Luleåbageriet kallade till ett 
arbetsplatsmöte där även chefer ifrån högre ledning samt facket informerade om vad som 
skulle ske. Facket har även de haft fortlöpande information samt anslag om vad 
organisationsförändringen skulle komma att innebära. Då personalen haft frågor om 
organisationsförändringen har Ledare A informerat dem i den mån det varit möjligt med den 
information som denne har haft. 
 
Det som Ledare A tyckte var bättre före organisationsförändringen var att det var ett bredare 
och bättre sortiment av produkter som kunde erbjudas till kunderna. Detta medförde till att de 
var huvudleverantör till flera kunder, vilket de idag har gått miste om pga. mindre produkter. 
Nackdelar som fanns tidigare anser Ledare A var att det var svårare att kommunicera med de 
anställda pga. att de var fler till antalet samt att det var fler skift inom produktionen. Detta 
ledde till att det var sämre personlig kontakt och färre personalmöten med de anställda. 
Ledare A tycker att mycket av dennes tid tidigare gick åt till att få fram vikarier för den 
personal som var sjuk vilket ledde till att Ledare A:s verkliga arbetsuppgifter blev lidande. 
Efter organisationsförändringen så anser Ledare A att det har blivit mer tid över för 
personalen, främst för att det har blivit mindre personal, men även för att sjukfrånvaron har 
sjunkit från att ha varit 11 % till att idag vara 0,5 %. Detta har medfört att det blivit mer tid 
över då Ledare A inte behöver sitta och få tag i vikarier utan kan fokusera sig på sina riktiga 
arbetsuppgifter. Ledare A anser att arbetsmoralen och sammanhållningen har blivit bättre 
efter organisationsförändringen då gruppen är mer homogen idag. Ledare A anser att 
personalen har uppfattat organisationsförändringen olika, en del har varit positiva medan 
andra negativa. Dock tror Ledare A att alla var negativa till en början då en 
organisationsförändring oftast förknippas med något negativt. Efterhand har denna 
uppfattning förändrats hos vissa efter att de insett att de skulle få behålla jobben. De som varit 
negativa under förändringsprocessen anser Ledare A att de blivit mindre negativa i efterhand. 
Själv anser Ledare A att organisationsförändringen har lett till det bättre och att denne varit 
positiv till organisationsförändringen redan från första början. Detta eftersom det var det enda 
alternativ som fanns för att företaget skulle kunna överleva. 
 
Enligt Ledare A fanns det ingen uttalad reengineerings metod som användes som mall under 
genomförandet av organisationsförändringen. Den organisationsförändring som de har 
genomfört har gått ut på att ta ut de värdeskapande aktiviteterna samt de värdeökande 
processerna inom verksamheten. Dessa aktiviteter och processer togs ut genom att en 
tekniskdirektör genomförde olika mätningar, även Ledare A och Ledare B var delaktiga då de 
genomförde mätningar av varje produkttillverkning. I dessa mätningar framkom att 
maskinparken och arbetssättet var föråldrat samt vilka processer som var de mest 
värdeskapande, mest värdeökande samt de processer som inte var värdeskapande. Detta ledde 
i sin tur till att företaget hade låg kapacitet och mycket personal vilket var huvudorsaken till 
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att Företag A gick med förlust. Utöver ovanstående mätningar gjordes en 
marknadsundersökning som gick ut på att se vad kunderna var villig och icke villiga att betala 
för produkterna. Genom dessa undersökningar framkom det vilka processer och aktiviteter 
som var värdeökande, värdeskapande samt bortkastat arbete inom företaget. Enligt Ledare A 
så stämmer figur 2 på sid. 13 överens med hur verksamheten såg ut före och efter 
organisationsförändringen. 
 
Vad Ledare A anser är motivation för denne på jobbet är att sträva efter att leva upp till de 
krav och mål som ställs på denne. Även visad uppskattning från anställda och ledningen på 
det arbete och den tid som ledare A lägger ner på sitt jobb är motiverande. Ledare A anser att 
de anställda som är kvar i företaget efter organisationsförändringen är Y-personer i 
McGregor´s teori. Detta för att denne tycker att de anställda tar det ansvar som förväntas av 
dem och att Ledare A inte behöver övervaka dem. De anställda som tidigare varit av X-person 
har efter organisationsförändringen blivit mer initiativtagande. Under förändringsprocessen så 
anser sig Ledare A ha motiverat de anställda på ett individuellt sätt. Vilket inneburit att 
Ledare A har anpassat informationen efter de anställdas intressen och intellektuella förmåga 
samt mer energi på de personer som behövts mer motivation än andra. Ledare A anser att 
denne har lyckats motivera de anställda till att nå de uppsatta målen och skapat en acceptans 
för organisationsförändringen, dock har inte all personal lyckats att bli motiverade till den nya 
organisationsstrukturen. Några direktiv om hur personalen skulle motiveras till 
organisationsförändringen har inte delgivits ifrån den högsta ledningen, utan det har varit upp 
till Ledare A hur denne skulle motivera sin personal till organisationsförändringen. Till sist så 
anser Ledare A att det hade varit önskvärt med mer information och fler direktiv från 
ledningen under organisationsförändringen för att den skulle ha blivit bättre. 

4.1.2 Ledare B 
Ledare B har arbetet inom bageriet i 15 år varav 13 år med ledarbefattning. Denne har det 
övergripande ansvaret för att produktionen skall fortlöpa så effektivt som möjligt, men har 
även hand om personalfrågor. Dessa personalfrågor omfattar bla. att se till så att personalen är 
motiverade och utför sina arbetsuppgifter på ett så effektivt och korrekt sätt som möjligt med 
en hög kvalité på produkterna. Ledaren ska även fungera som ett stöd och informationskälla 
för personalen. Utöver detta så skall Ledare B sköta om bemanningen till de olika 
arbetsuppgifterna. Ledare B jobbar enbart dagtid i dagsläget. Ledare A och Ledare B har ett 
gemensamt ansvar över produktionen och de anställda som finns i den, detta medför att de har 
ett nära samarbete med varandra. 
 
Ledare B anser att denne är medveten om vilka mål som fanns med organisationsförändringen 
samt de delmål som sattes upp under själva förändringsarbetet (se figur 9). De mål som 
Ledare B har sett med organisationsförändringen är att produktionssamordna eftersom alla 
bagerier gjorde allt inom bageriverksamheten, effektivisera och minska personalstyrkan. Efter 
organisationsförändringen så skulle vissa bagerier göra vissa produkter medan andra bagerier 
skulle göra andra produkter. Produkterna skulle sedan skickas till övriga bagerier.  Ledare B 
anser att de anställda inte har fått delge sina åsikter till organisationsförändringen, men att det 
hade varit bra då de hade blivit mer motiverade till organisationsförändringen. Dock anser 
denne vidare att det inte varit möjligt pga. att företaget har gått med förlust och det har inte 
funnits tid att gå den mjuka vägen och göra alla delaktiga i organisationsförändringen. Det har 
därför enligt Ledare B varit en envägskommunikation från högsta ledningen och ner till de 
anställda. Ledare B tycker att det skulle ha varit bättre om de anställda hade fått komma till 
tals eftersom de har mycket att bidra med när många har bra insikt i verksamheten, men att 
som det tidigare nämnt inte funnits vare sig tid eller vilja från ledningen att involvera de 
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anställda. De delmål som sattes upp anser Ledare B ha kunnat vara mer tydliga genom bättre 
och tidigare informationen kring dessa. 
 
Ledare B anser att förändringsprocessen har gått till på följande sätt: 
1. Information 
till hela 
företaget om 
förändringen 
genom ett 
info.möte. 
 

2. Fackliga 
samtal om vad 
som skall göras 
för att 
förändringen 
skall kunna 
genomföras. 

3. Turlistor för 
de anställdas 
avgångar 
skapades. 

4. Anställnings 
kontrakt gås 
igenom av 
facket samt 
ledningen. 

5. Meddela de 
anställda som 
skulle avskedas. 

6. Verkställa 
uppsatta delmål 
samt direktiv. 

Figur 9. Ledare B´s syn på förändringsprocessen. 
 
Informationen till de anställda ordnades så att chefen för Luleåbageriet kallade till ett 
arbetsplatsmöte där även chefer ifrån högre ledning samt facket informerade om vad som 
skulle ske. Facket har även de haft fortlöpande information samt anslag om vad 
organisationsförändringen skulle komma att innebära. Då personalen haft frågor om 
organisationsförändringen har Ledare B informerat dem i den mån det varit möjligt med den 
information som denne har haft. Det som Ledare B tyckte var positivt före 
organisationsförändringen var att det fanns mer personal som kunde täcka upp vid frånvaro, 
vilket ledde till att verksamheten inte var lika sårbar som i dagsläget. Det som var negativt 
tidigare anser Ledare B var att det var mindre ledighet pga. att det var fler som ringde hem till 
denne under icke arbetstid. Denne anser även att det var svårare att kommunicera med de 
anställda då det var fler till antalet och tiden räckte inte till för detta. Efter 
organisationsförändringen så anser Ledare B att det har blivit mer tid över för personalen, 
främst för att det har blivit mindre personal, men även för att sjukfrånvaron har sjunkit från att 
ha varit 11 % till att idag vara 0,5 %. Ledare B anser att arbetsmoralen och sammanhållningen 
har blivit bättre efter organisationsförändringen då gruppen är mer homogen idag. Ledare B 
anser att personalen var negativa till en början, men att de flesta nu istället är positiva till 
organisationsförändringen då de fått behålla sina jobb och fått bättre arbetstider. Inställningen 
hos Ledare B har redan från början varit positiv till organisationsförändringen då denne tyckte 
att det skulle bli spännande med en organisationsförändring. En bidragande orsak till detta 
ställningstagande enligt Ledare B är att denne inte varit hotad av uppsägning utan har suttit 
säker och att organisationsförändringen har lett till det bättre för denne. En sak som ytterligare 
varit positiv med organisationsförändringen är att denne har fått en bättre helhetssyn över 
bageriets produktion samt att denne har fått ett större ansvars område. 
 
Enligt Ledare B fanns det ingen uttalad reengineerings metod som användes som mall under 
genomförandet av organisationsförändringen. Den organisationsförändring som de har 
genomfört har gått ut på att ta ut de värdeskapande aktiviteterna samt de värdeökande 
processerna inom verksamheten. Ledare B och Ledare A har varit delaktiga i valet av dessa 
processer och aktiviteter då de undersökt om det funnits något onödigt arbete genom att ta ut 
en så kallad täckningsgrad på alla produkter. Enligt Ledare B sammansattes en arbetsgrupp 
med produktionsledarna, chefen och försäljningsansvarige för bageriet i Luleå samt 
representatörer för den aktuella fackföreningen. Denna arbetsgrupp hade som uppgift att gå 
igenom de processer och de aktiviteter som var mest lönsamma och presentera detta för 
representanter för den högsta ledningen. Utöver ovanstående mätningar gjordes en 
marknadsundersökning som gick ut på att se vad kunderna var villig och ickevilliga att betala 
för produkterna. Genom dessa undersökningar framkom det vilka processer och aktiviteter 
som var värdeökande, värdeskapande samt bortkastat arbete inom företaget. Enligt Ledare B 
så stämmer figur 2 på sid. 13 relativt bra överens med verksamheten före och efter 

24 
 



Empiri 
 

  

organisationsförändringen. Det enda som denne inte håller med om i bilden är att kvalitén inte 
var dålig före organisationsförändringen, utan att den alltid har hållit en hög nivå. 
 
Vad Ledare B anser är motivation för denne är att känna sig behövd, när man gjort sitt bästa 
få beröm och uppskattning. Ledare B tycker att de flesta anställda som är kvar i företaget är 
Y-personer i McGregor´s teori. Detta för att denne anser att de anställda tar ansvar och inte 
behöver övervakas samt att de är benägna att ta egna initiativ och försöka lösa problem som 
uppstår. Även de anställda som tidigare varit av X-person har efter organisationsförändringen 
blivit mer initiativtagande. Under förändringsprocessen så anser sig Ledare B ha motiverat de 
anställda på ett individuellt sätt med mycket information rörande organisationsförändringen. 
Ledare B har tagit hänsyn till de individuella kriterier som denne tror motiverar den berörda 
personalen till att få dem positivt inställda till att genomföra organisationsförändringen. 
Ledare B anser att denne har lyckats motivera de anställda till de uppsatta målen, denne vill i 
alla fall tro detta, men Ledare B vet att denne har lyckats med att förklara varför 
organisationsförändringen var nödvändig. Några direktiv om hur personalen skulle motiveras 
till organisationsförändringen har inte delgivits ifrån den högsta ledningen, utan det har varit 
upp till Ledare B hur denne skulle motivera sin personal till organisationsförändringen. Med 
organisationsförändringen så anser Ledare B att personalen har fått en bättre förståelse för vad 
deras arbete bidrar med till organisationen. Till sist så anser Ledare B att det hade varit 
önskvärt med mer information och fler direktiv från ledningen under 
organisationsförändringen för att den skulle ha blivit bättre. 

4.1.3 Anställd A 
Anställd A arbetar som trågare och ansvarar för tillverkningen av limpor och formbröd. Dessa 
arbetsuppgifter innebär att blanda ihop råvarorna till färdiga degar som sedan skall gräddas 
till färdigt bröd som skall hålla en hög kvalité. I och med att Anställd A har ett ansvar för 
tillverkningen så ansvarar denne både för jäsning och gräddning samt den slutliga 
kvalitetskontrollen av brödet, vilket innebär att denne har ett stort ansvar för slutprodukten. 
Anställd A jobbar enbart dagtid, men varierar mellan att jobba på limplinjen och på 
formbrödslinjen. Feedbacken som Anställd A får på utfört arbete har varit dålig i alla år, dock 
ger en av produktionsledarna mer feedback än den andra. 
 
Anställd A anser att informationen gällande organisationsförändringen har varit under all 
kritik och anser att bättre information hade minskat oron inom bageriet. Den information som 
de anställda fått enligt Anställd A var att VD:n för företaget informerade med kort varsel om 
vad som skulle ske. Målen som Anställd A uppfattat med organisationsförändringen var att 
effektivisera mer genom att halvera personalstyrkan, om inte skulle det bli en nedläggning av 
verksamheten. Anställd A anser inte att det funnits några tydliga delmål för förändringen utan 
allt har skett fortlöpande. Den intervjuade upplever att personalen i Luleå inte har fått 
möjlighet att vara delaktiga i organisationsförändringen utan att alla beslut har tagits av den 
högsta ledningen i företaget. 
 
Anställd A anser att organisationsförändringen har varit mer positiv än negativ för denne då 
arbetstiderna lett till ett bättre socialt liv. Dock kände denne en viss oro till genomförandet av 
organisationsförändringen då det fanns en risk att bli uppsagd. Det som Anställd A anser var 
bra före organisationsförändringen var att bageriet hade fler anställda, vilket gav fler 
arbetskamrater och att företaget inte var lika sårbart vid någon frånvaro. De som Anställd A 
uppfattar som de mest negativa aspekterna med organisationsförändringen är att det var 
många anställda/kompisar som fick sluta samt att det har varit många schemaförändringar 
under förändringstiden. Efter organisationsförändringen så tycker Anställd A att gemenskapen 
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och sammanhållningen blivit bättre. Detta kan enligt Anställd A bero på att de nu har en 
högre genomsnittsålder och att de personer som är kvar har en högre moral och ett större 
ansvarstagande. Denne upplever att det arbete som denne utför är i princip samma som före 
organisationsförändringen. 
 
Motivation i arbetet för Anställd A är primärt lönen, men denne lägger även stor vikt på 
trivseln med arbetskamraterna samt att arbetet är relativt fritt. Dock är motivationen till att 
genomföra arbetsuppgifterna inte lika hög idag som tidigare, mycket av detta beror på att det 
ännu finns en viss oro/osäkerhet om denne ska få behålla sitt jobb. Anställd A anser att 
produktionsledarna skulle kunna motivera de anställda bättre genom att visa sin uppskattning 
genom ex bjuda på en smörgåstårta då de anställda har gjort ett bra jobb. Anställd A skulle 
vilja beskriva sin relation till sina ledare som relativt öppen, de kan diskutera saker rörande 
jobbet och Anställd A anser att dennes synpunkter tas till vara. 
 
Till organisationsförändringen så tycker Anställd A att ledarna har motiverat denne bra 
genom att förklara vilka fördelar som Anställd A skulle få med organisationsförändringen. 
Ansvar är något som Anställd A inte vill ha mer av än vad denne har i dagsläget. Dock är 
denne positiv till utbildning, främst genom att få utbyta kunskap med personal från andra 
bagerier. Anställd A tycker att det skulle ha varit mer information tidigare om 
organisationsförändringen och att den informationen skulle ha varit mer detaljerad. Även 
informationen under förändringsprocessen skulle ha varit bättre och mer omfattande. Vidare 
tycker Anställd A att det skulle ha varit bra om de anställda fått vara med och fatta beslut 
under förändringsarbetet då det finns viktig kunskap hos de anställda inom bageriet. Slutligen 
så anser Anställd A att företaget inte har tagit hänsyn till den brödkultur som finns uppe i 
Norrland. Om de hade låtit de anställda vara delaktiga så hade företaget kunnat få ett 
sortiment som var bättre anpassat för bageriets omgivning. 

4.1.4 Anställd B 
Anställd B arbetar i dagsläget som paketerare vid de två brödlinjerna. De arbetsuppgifter som 
denne har är att märka, skiva och paketera det bröd som kommer från brödlinjerna. Arbetet 
innebär att Anställd B jobbar tvåskift, dagtid och eftermiddag samt att de byter linje en gång i 
veckan. Anställd B tycker att denne inte har något direkt ansvar, detta för att det inte går att 
påverka då personen i fråga är låst vid en maskin. Dock kan Anställd B se ett litet ansvar 
genom att denne inte får skicka iväg bröd som är defekt eller felmärkt. Feedbacken som 
Anställd B får på utfört arbete är mer negativ än positiv, om denne presterat något över 
förväntan så kan denne få lite positiv feedback, men inte i den utsträckning som denne anser 
sig förtjäna. 
 
Anställd B anser att informationen gällande den aktuella organisationsförändringen var dålig, 
då ledningen informerade alldeles för knapphändigt om vad organisationsförändringen skulle 
innebära, samt att ledningen informerade med alldeles för kort varsel. Den information som 
de anställda fått enligt Anställd B var att VD:n för företaget samt några personer från den 
högre ledningen, informerade personalen med kort varsel om vilka organisationsförändringar 
som skulle ske. Då Anställd B inte fick någon bra bild av vad som var målen samt delmålen 
med organisationsförändringen så kunde inte denne heller delge oss någon bild av vad som 
verkligen var de mål samt delmål som skulle genomföras. Den intervjuade upplever att 
personalen i Luleå inte har fått möjlighet att vara delaktiga i organisationsförändringen utan 
att alla beslut har tagits av den högsta ledningen i företaget. Anställd B anser att 
organisationsförändringen har varit mer negativ än positiv för denne då arbetsuppgifterna 
förändrats radikalt för denne. Dock kände Anställd B ingen direkt oro till genomförandet av 
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organisationsförändringen fast det fanns en risk att bli uppsagd. Det som Anställd B anser var 
bra före organisationsförändringen var att bageriet hade fler anställda, vilket gav fler 
arbetskamrater, större variation på arbetsuppgifterna och ett friare arbete. Anställd B uppfattar 
inte att det fanns något direkt negativt med arbetet före organisationsförändringen utan var 
nöjd med arbete som det var. Anställd B tycker det är positivt efter den genomförda 
organisationsförändringen att denne har fått betydligt mindre att göra på arbetet och att det är 
lugnare tempo idag. Det som blivit negativt efter organisationsförändringen är att 
sammanhållningen och arbetsmoralen har blivit sämre. Detta då denne inte har lika bra 
kontakt med sina nuvarande arbetskamrater som denne hade jämfört med tidigare, detta kan 
bero på att det idag inte finns lika många jämnåriga som tidigare. 
 
Det som motiverar Anställda B i arbetet är enbart lönen. Det finns inget annat som motiverar 
den anställde då denne i dagsläget har fått så negativ inställning till 
organisationsförändringen. Motivationen till att genomföra arbetsuppgifterna före 
organisationsförändringen var låg, men nu är den i princip obefintlig. Anställd B anser att 
produktionsledarna skulle kunna motivera de anställda bättre genom att visa sin uppskattning, 
dock så tror Anställd B att de inte är möjligt att motivera denne. Den relation som Anställd B 
har till sina ledare befinner sig på ett mellanläge pga. att denne är omotiverad och ledarna 
känner att de inte kan åtgärda detta. Ledarna har försökt att motivera Anställd B, men denne 
anser att det inte har varit till någon nytta. Ansvar är något som Anställd B inte vill ha i 
dagsläget, dock hade denne gärna haft mer ansvar före organisationsförändringen. Anställd B 
skulle vilja ha mer utbildning och även arbetsrotation så att arbetet skulle blir roligare och 
mer varierande. Anställd B tycker att det skulle ha varit klarare direktiv på vad som skulle 
hända. Även informationen under förändringsprocessen har varit under all kritik. 

4.1.5 Anställd C 
Anställd C arbetar som fryslageransvarig, lageransvarig och backdiskansvarig. Dessa 
arbetsuppgifter innebär att denne har ett visst ansvar för att hålla ordning på lagret, arbetet är 
belagt till dagtid och mer feedback på utfört arbete från ledarena skulle vara att föredra anser 
Anställd C. Denne anser att ledarna har för liten inblick i de olika arbetsuppgifterna och 
förstår inte hur mycket tid alla uppgifter tar. 
 
Anställd C anser att informationen gällande organisationsförändringen har varit under all 
kritik och anser att bättre information hade minskat oron inom bageriet. Målen som Anställd 
C uppfattat med organisationsförändringen var att effektivisera arbete samt dra ner på 
personalstyrkan och att delmålen som satts upp exempelvis börja räkna på kilo per timme 
skulle uppnås. Delaktigheten vid förändringsprocessen anser Anställd C varit i princip noll då 
alla beslut redan var förutbestämda om vad som skulle ske då ledningen har kört sitt eget race. 
Anställd C anser att organisationsförändringen har varit mer positiv än negativ för denne då 
arbetstiderna lett till ett bättre socialt liv i och med dagtids införandet. Den anställde anser 
även att det inte skulle spela någon roll vilken arbetsuppgift som denne skulle få efter 
organisationsförändringen, då Anställd C ändå skulle stanna mellan bageriets fyra väggar. 
Den anställde ser inte att organisationsförändringen har lett till något negativt mer än att 
sammanhållningen och gemenskapen var bättre förr och att personal resurserna utnyttjas i 
dagsläget på ett dåligt sätt. Denne anser att kompetensen som personalen besitter inte utnyttjas 
till fullo då folk som är bra på en sak inte får göra den i dagsläget utan har blivit satta på att 
genomföra andra arbetsuppgifter. I och med organisationsförändringen så har Anställd C fått 
helt andra arbetsuppgifter och ställer sig positiv till dessa. 
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Motivation i arbetet för Anställd C är att arbetet skall kännas stimulerande och roligt att gå till 
och att känna sig uppskattad för det arbete som denne lägger ned. Anställd C tycker att 
produktionsledarna motiverar bra men anser att det alltid kan bli bättre på att motivera. 
Anställd C skulle vilja beskriva sin relation till ledarna som en mycket öppen relation, då 
dennes åsikter oftast tas i beaktning. Till organisationsförändringen så tycker Anställd C att 
ledarna skulle ha kunna motiverat denne på ett bättre sätt än vad som gjordes i praktiken. 
Anställd C vill gärna ha mer ansvar och utveckling i form av ny kunskap än vad denne får i 
dagsläget. Vidare tycker Anställd C att det skulle ha varit bra om de anställda fått vara mer 
delaktiga i förändringsprocessen och fattat beslut. Slutligen så anser Anställd C att företaget 
inte har tagit hänsyn till den brödkultur som finns uppe i Norrland vid 
organisationsförändringen av brödsortimentet. Här hade företaget kunnat tagit del av de 
anställdas synpunkter gällande brödsortimentet och på så sätt fått en bättre syn på vad de 
tycker är det mest gångbara brödsorterna i Norrland. 

4.1.6 Anställd D 
Anställd D arbetar som trågare samt är en av dem som är ansvarig för tillverkningen av 
formbröd och limpor. Dessa arbetsuppgifter innebär att blanda ihop råvarorna till färdiga 
degar som sedan skall gräddas till färdigt bröd som skall hålla en hög kvalité. Detta medför att 
Anställd D har ett ansvar över tillverkningen då denne ansvarar för både jäsning och 
gräddning samt den slutliga kvalitetskontrollen av brödet. Anställd D jobbar enbart dagtid, 
men varierar mellan att jobba på limplinjen och på formbrödslinjen. Den anställda upplever 
att arbetssituationen är relativt rörlig. Den feedbacken som Anställd D får på utfört arbete är 
enligt denne mycket bra, även dennes synpunkter kommer väl till tals. 
 
Anställd D anser att målen var att företaget skulle spara pengar, öka lönsamheten samt 
förbättra kvaliteten och det var de som var orsakerna till organisationsförändringen. Anställd 
D har endast ett delmål som denne är medveten om och det är att kilo per timme skulle öka i 
produktionen. Den information som de anställda fått ta del av enligt Anställd D har varit 
genom olika personalmöten samt informationslappar på anslagstavlan. Vid första 
informationsmötet var företagets huvudchef upp och informerade om vad som skulle ske, men 
Anställd D hade svårt att ta till sig den informationen då denne inte var hotad av uppsägning, 
men det fanns en oro om att de skulle lägga ner hela bageriet. Informationen har enligt 
Anställd D varit under all kritik och anser att bättre information hade minskat oron inom 
bageriet. 
 
Den intervjuade upplever att personalen i Luleå inte har fått möjlighet att vara delaktiga i 
organisationsförändringen utan att alla beslut har tagits av den högsta ledningen i företaget. 
Anställd D anser att organisationsförändringen har varit negativ för att det har blivit mer jobb 
för denne. Vilket i sin tur har lett till att den anställde får stressa mer för att hinna med sina 
arbetsuppgifter idag. 
 
Det som Anställd D anser var bra före organisationsförändringen var att bageriet hade fler 
anställda vilket gjorde att de hann med sina arbetsuppgifter bättre och behövde inte stressa i 
den utsträckning som de gör idag. De var en bättre gemenskap och sammanhållning då det 
fanns mer tid till kommunikation mellan de anställda. Enligt Anställd D så fanns det inga 
direkta saker som kunde uppfattas som dåliga före organisationsförändringen. De som har 
varit bra efter organisationsförändringen anser Anställd D vara att de nu har två 
brödtillverkningslinjer istället för en som tidigare. Detta har lett till att de har fått bättre 
arbetstider och att de inte längre behöver jobba nattskift. Saker som har blivit sämre efter 
organisationsförändringen är att de måste städa mer pga. att de har tagit bort städenheten samt 
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att de har fått mera arbetsrutiner som måste dokumenteras i pappersform. Arbetsmoralen och 
sammanhållningen efter organisationsförändringen var bra ett tag men har nu förändrats till 
att vara dålig anser Anställd D. 
 
Motivation i arbetet för Anställd D är i huvudsak lönen då pengarna styr dennes tillvaro. 
Anställd D anser att motivationen har minskat pga. att det inte är lika roligare att arbeta nu 
efter organisationsförändringen. Anställd D anser att produktionsledarna skulle kunna 
motivera de anställda bättre genom att visa sin uppskattning genom ex bjuda på en 
smörgåstårta då de anställda har gjort ett bra jobb. Relationen till sina produktionsledare 
varierar beroende på vilken av dem som Anställd D kommer i kontakt med, men Anställd D 
anser att denne har en öppen dialog med båda produktionsledarna och att de har hänsyn till 
Anställd D´s åsikter. Till organisationsförändringen så tycker Anställd D att ledarna har varit 
bra på att motivera denne och att de anstränger sig mycket för att skapa en bra atmosfär på 
arbetsplatsen. Ansvar är något som Anställd D inte vill ha, men är denne positiv och negativ 
till utbildning. Positiv genom att denne får lära sig nya saker, men negativ pga. att det blir fler 
arbetsuppgifter att sköta, vilket leder till ännu mer stress. Anställd D tycker att 
organisationsförändringen skulle ha kunnat genomföras bättre genom att det ordnades fler 
personalmöten och mindre information i pappersform. 
 
Anställd D anser att de anställda borde ha fått vara mer delaktiga i förändringsarbetet genom 
att få komma med olika förslag på hur verksamheten skulle se ut efter 
organisationsförändringen. I fall detta hade gjorts så skulle förändringsarbetet ha fortlöpt 
smidigare än vad det idag gjorde tror Anställd D. Många av personalen inom bageriet har 
arbetat länge inom företaget och har en bra inblick i hur verksamheten fungerar. Men dessa 
personer fick aldrig möjlighet till att delge sina synpunkter på hur verksamheten skulle kunna 
förbättras genom en organisationsförändring. Slutligen så anser Anställd D att företaget har 
missat att se vilken typ av brödkultur som finns uppe i Norrland och om ledningen även här 
hade låtit de anställda vara delaktiga så hade brödsortimentet kunna anpassats bättre till vad 
norrlänningarna vill ha. Detta eftersom Anställd D anser att personalen vet vad kunderna i 
Norrland vill ha för bröd. 

4.1.7 Anställd E 
Anställd E arbetar som paketerare, prismärkare och transportansvarig i expeditionen. Dessa 
arbetsuppgifter innebär att Anställd E ser till så att det bröd som ska iväg är på rätt plats och 
är rätt märkt när det ska iväg. Detta innebär att Anställd E har ett slutansvar för de varor som 
skickas iväg till konsumenterna. Anställd E jobbar två skift, varannan vecka eftermiddag och 
varannan vecka natt. Feedbacken som Anställd E får på det arbete som denne utför är oftast 
negativ feedback för att felen inte ska upprepa sig. Anställd E upplever inte att denne får 
någon positiv feedback. 
 
Anställd E anser att det var för att få bättre lönsamhet samt att minska personalstyrkan som 
var de bidragande orsakerna till organisationsförändringen. Anställd E anser att delmålen har 
varit dåliga då denne inte anser sig ha upplevt några konkreta delmål. Informationen om 
organisationsförändringen skedde genom ett möte där det informerades om de tilltänkta 
förändringsåtgärderna som skulle genomföras. Anställd E anser att denna information har 
varit knapphändig och oftast för sent informerad till de berörda. Vilket har lett till att det varit 
mycket spekulationer nere på golvet om vad som skulle komma att hända med verksamheten. 
Den intervjuade upplever att personalen i Luleå fått vara delaktiga till en viss del gällande 
limlinjen som gav de anställda bättre arbetstider. Men de anställda har inte fått möjlighet att 

29 
 



Empiri 
 

  

vara delaktiga i den större organisationsförändringen utan att alla beslut har tagits av den 
högsta ledningen i företaget. 
 
Anställd E anser att organisationsförändringen har varit mer negativ än positiv för denne då 
arbetstiderna lett till att bara jobba natt eller eftermiddag i dagsläget. Det har även funnits en 
viss oro till att förlora jobbet. Denne är även negativ till att det blivit färre arbetskamrater och 
att arbetsbelastningen har ökat kraftigt för denne efter organisationsförändringen. Detta beror 
på att all personal skulle ta ett ökat ansvarstagande efter organisationsförändringen vilket de 
inte har gjort. Detta har resulterat i att Anställd E tar på sig mer arbetsuppgifter än vad som är 
tänkt för denne detta resulterar i sin tur till en hög arbetsbelastning för denne. Det som 
Anställd E tycker var positivt efter organisationsförändringen är att det tillkommit ytterligare 
en brödtillverkningslinje vilket har resulterat i bättre maskiner och bättre samkörning av de 
olika delarna inom bageriet. 
 
Det som Anställd E tyckte var positivt före organisationsförändringen var att denne hade mer 
ansvar och bättre arbetsuppgifter. Men denne tycker även att arbetsmoralen har blivit bättre då 
de flesta blivit medvetna om att de måste jobba bättre för att bageriet skall få vara kvar. Det 
som var negativt före organisationsförändringen var att de anställda inte fick möjlighet till att 
lära sig de olika delarna inom bageriverksamheten. 
 
Motivation i arbetet för Anställd E är lönen, men även att underlätta arbetet för sina 
medarbetare. Anställd E tycker att dennes relation till sina ledare är öppen och att de ibland 
tar till sig av de åsikter samt synpunkter som denne kommer med. Denne anser sig inte kunna 
producera mer än vad denne redan gör i dagsläget, men skulle gärna vilja höra lite mer 
uppmuntran från ledarna. Ansvar är något som Anställd E inte vill ha mer av än vad denne har 
i dagsläget men är inte rädd för att ta mer ansvar om det skulle behövas. Anställd E skulle 
gärna vilja ha mer utbildning då detta är lärorikt och utvecklande. Anställd E tycker att 
ledarna har varit dåliga på att motivera just denne till att genomföra organisationsförändringen 
på ett så bra sätt som möjligt. 
 
Informationen om organisationsförändringen skulle kunna överlag ha varit bättre och Anställd 
E tycker att det varit för mycket hysch, hysch från ledningen. Anställd E tycker även att 
ledningen inte har varit tillräckligt lyhörda och inte låtit personalen var tillräckligt delaktiga. 
Vidare anser Anställd E att företaget inte har tagit hänsyn till den brödkultur som existerar 
uppe i Norrland och om de hade låtit de anställda vara mer delaktiga i besluten rörande 
brödsortimentet, så hade företaget kunnat få ett sortiment som var bättre anpassat för bageriets 
omgivning. 

4.1.8 Anställd F 
Anställd F arbetar med paketering och expediering av formbröd och limpor. Dessa 
arbetsuppgifter innebär att märka, skiva och paketera det bröd som kommer från brödlinjerna. 
Arbetet innebär att Anställd F jobbar tvåskift, dagtid och eftermiddag samt att denne byter 
linje en gång i veckan. 
 
Anställd F har ett kvalitetsansvar genom att denne gör bedömningar av brödet när det packats 
och avgör om det ska skickas ut eller om det ska kasseras. Feedbacken upplever Anställd F 
som dålig pga. att det varken existerar positiv eller negativ feedback till denne. 
 
Den information som de anställda fick vid organisationsförändringen var enligt Anställd F 
mindre bra eftersom den var knapphändig. Den informationen fick de anställda genom att 
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ledningen för företaget. När det gäller information som har meddelats genom anslag så anser 
Anställd F att det var en dåligt vald kommunikationsväg. Detta har lett till att det funnits en 
oro hos Anställd F innan organisationsförändringen och även nu efter så finns det en oro. 
Målen som Anställd F uppfattat med organisationsförändringen var att ta bort de bagerier som 
varit minst och i sämst skick samt att leverera bröd till hela Sverige. Det delmål som denne 
anser ha varit det mest tydliga är att verksamheten skulle börja mäta och öka kilo per timme i 
produktionen. Denne anser att Luleå bageri fått vara kvar pga. att det är i bra skick och ligger 
på ett bra ställe. Den intervjuade upplever att personalen i Luleå inte har fått möjlighet att vara 
delaktiga i organisationsförändringen, vilket enligt denne hade varit bra om de hade fått vara 
det.  Anställd F anser att organisationsförändringen har varit mer positiv än negativ för denne 
då arbetstiderna blivit bättre då denne nu slipper jobba natt. Det enda negativa som har varit 
är att det funnit en viss oro under och efter organisationsförändringen, men annars så anser 
Anställd F att det inte finns något negativt med organisationsförändringen. Det som Anställd 
F anser var negativt före organisationsförändringen var att arbetstiderna var sämre och att de 
ändrades ofta. Det som var positivt var att det var fler anställda samt att de hade ett bredare 
sortiment. Det som är bra efter organisationsförändringen är att arbetstiderna har blivit bättre 
samt att de inte är lika låsta vid maskinerna. Efter organisationsförändringen så tycker 
Anställd F att gemenskapen och sammanhållningen har blivit mycket bättre genom att 
gruppen nu är mer homogen. Anställd F anser att dennes arbetsuppgifter inte har påverkats av 
organisationsförändringen, utan att denne gör samma arbetsuppgifter som före 
organisationsförändringen. 
 
Motivation i arbetet för Anställd F är att ha ett jobba att gå till, lönen samt att ha bra 
arbetskamrater som det går att komma överens med. Anställd F anser att produktionsledarna 
är dåliga på att uppmuntra och att det skulle vara motivationshöjande om de gjorde det oftare. 
Relation till sina ledare anser Anställd F som en öppen relation med tvåvägskommunikation, 
där båda tar hänsyn till varandras åsikter. Till organisationsförändringen så är Anställd F nöjd 
med hur ledarna har motiverat denne. Detta genom att de förklarat vilka fördelar som Anställd 
F skulle få av organisationsförändringen. Ansvar vill inte Anställd F ha i arbetet och denne 
upplever att utbildning inte heller behövs pga. att denne redan kan allt. Anställd F tycker att 
det skulle ha varit mer information om organisationsförändringen i ett tidigare skede. Denne 
upplever att under organisationsförändringen så var informationen ibland bra, men oftast 
knapphändig och om det var något som denne ville veta så var denne tvungen att få fram 
informationen själv. De mål som ledningen ställt upp med organisationsförändringen tycker 
Anställd F har varit dåligt framlagda. Ytterligare en sak som Anställd F anser skulle kunna 
vara bättre är uppskattningen, detta eftersom den var betydligt bättre tidigare då bageriet 
kunde bjuda på smörgåstårta då de gjort något bra. Slutligen så tycker Anställd F att företaget 
inte har gjort en bra marknadsundersökning om den brödkultur som finns uppe i Norrland och 
att de skulle ha involverat personalen i utformningen av denna. 

4.1.9 Summering av genomförda intervjuer  
Denna summering kommer att vara en kort sammanfattning över de två produktionsledarna 
samt de anställdas likheter och olikheter i de genomförda intervjuerna. Detta för att ge oss 
men även läsaren en bättre och tydligare bild hur ledarna och de anställda har uppfattat den 
genomförda organisationsförändringen. 
 
4.1.9.1 Ledarna 
Både ledare A och B har samma arbetsuppgifter och ansvara för samma områden inom 
verksamheten, de har alltså ett delat ansvar för produktionen. Båda ledarna anser att de har 
haft en klar bild över de mål samt delmål som sattes upp med organisationsförändringen. De 
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anser inte heller att de anställda samt de lägre ledarna fått delge sina synpunkter kring 
organisationsförändringen. Ledare A anser att det skulle ha varit bra med mer delaktighet 
medan Ledare B anser att förändringsarbetet inte skulle ha gått att genomföra på något annat 
sätt då detta skulle ha tagit allt för lång tid då företaget redan gick utan förtjänst. Ingen av 
ledarna har sett eller hört att organisationsförändring skulle ha genomförts efter någon uttalad 
reengineeringsmetod. De anser även att de båda har varit positiva redan från början till 
organisationsförändringen då det bara har sett fördelar med den nya organisationen och då de 
båda ej var hotade av uppsägning. Produktionsledarna tycker båda två att de flesta anställda 
inom företaget är av Y-karaktär i McGregors teori. Detta för att de anställda är benägna att ta 
egna initiativ, ta ansvar och försöka lösa problem som uppstår. Även de anställda som tidigare 
varit av X-karaktär har blivit mer initiativtagande. Båda ledarna anser att de har informerat 
och motiverat de anställda till genomförandet av organisationsförändringen i den mån de haft 
information att delge och sett att det funnits behov av att motivera personalen. De bägge 
ledarna känner även att motivation för dem själva är att få beröm och uppskattning för det 
arbete som de utför. De tycker också att de själva är bra på att motivera de anställda och att de 
fick dem motiverade till att uppnå målen med organisationsförändringen. 
 
4.1.9.2 Anställda 
De anställda som har intervjuats har olika arbetsuppgifter med olika mycket ansvarstagande. 
Genomgående så tycker de anställda att de får dålig feedback på det arbete som de utför och 
skulle gärna vilja ha mer av detta. Alla anställda har uppfattat målet med 
organisationsförändringen på ett individuellt sätt och de flesta tycker att delmålen har varit 
otydliga eller i princip obefintliga. De känner inte heller att de fått vara delaktiga i 
förändringsprocessen i den utsträckning som de själva hade velat. Hur 
organisationsförändringen har tagits emot har varierat från positivt till negativ. De som 
framkommit vara den största motivationsfaktorn för de anställda är lönen men även 
uppskattning och trivsel har kommit upp. Genomgående så anser de anställda att de har en 
öppen relation till sina produktionsledare och att dessa har försökt att motivera dem till att 
genomföra organisationsförändringen, men det finns även dem som vill hävda motsatsen.
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5 Analys/Diskussion  
I detta kapitel kommer vi att analysera resultaten från de intervjuer som vi har utfört i vår 
empiriska studie och ställa dem mot de teorier som vi har funnit relevanta för vårt arbete. Vi 
kommer att analysera ledarna och de anställda tillsammans för att se hur bägge parterna har 
uppfattat den genomförda organisationsförändringen. Vi kommer även att jämföra ledarnas 
syn samt de anställdas syn på hur ledarnas motivationsarbete har varit under och efter 
organisationsförändringen. Avsnittet kommer att följa samma struktur som vi har haft i våra 
genomförda intervjuer det vill säga först kommer vi att analysera organisationsförändringen 
för att sedan analysera kring motivation. Vi kommer att under varje stycke ha en diskussion 
om de skillnader och likheter som har framkommit mellan den empiriska studien och 
teorierna. 

5.1 Analys av intervjuer ställt mot teorier 
Här kommer vi att analysera de intervjuer som vi genomfört i vår empiriska undersökning. Vi 
kommer att dela in analysen i två delar: förändring och motivation. 
Förändring  
Utifrån de resultat som vi fått på de frågor rörande organisationsförändringen som vi ställt, så 
ansåg sig ledarna vara väl medvetna om den organisationsförändring som hade skett på deras 
företag samt målet med denna. De delmål som sattes upp var enligt ledarna otydliga och 
skulle ha kunna klargjorts genom mer konkret och detaljerad information i ett tidigare skede. 
Däremot var inte alla anställda medvetna om målen som fanns med organisationsförändringen 
då nästa alla har gett olika versioner på vad målen med organisationsförändringen var. När det 
gäller delmålen så har vissa anställda inte uppfattat några delmål alls medan andra har 
uppfattat något enstaka delmål. Enligt Bruzelius & Skärvad (2000) så är det viktigt med insikt 
och förståelse för målen med organisationsförändringen, detta för att förstå bakgrunden, syftet 
och avsedda konsekvenserna med organisationsförändringen. Manganelli & Klein (1994) 
skriver att det första steget i förändringsprocesserna är att ställa upp tydliga mål med 
organisationsförändringen. Dessa mål ska sedan ledningen förmedla ner till personalen för att 
motivera dem till att acceptera och genomföra organisationsförändringen. Enligt Their (1990) 
är det våra mål som driver människan framåt och som omvandlas till motivation.  
 
Det vi kunnat urskiljer mellan empirin och teorin är att förmedlingen av uppsatta mål samt 
delmål inte gått ner till de anställda. De mål som ledningen satt upp med 
organisationsförändringen har inte varit tillräckligt detaljerad och konkret samt att det har 
varit allt för lite information kring dessa. Detta har medfört att de anställda inte har uppfattat 
målen/delmålen på ett korrekt sätt. Enligt de teorier som vi har med i vår uppsats så är 
information på ett tydligt och detaljerat sätt i ett tidigt skede A och O för att lyckas förankra 
målen/delmålen hos personalen. Konsekvenserna av att inte lägga ner så stor vikt vid 
informationen av målen/delmålen har resulterat i att de anställda inte har en korrekt bild av 
vilka mål/delmål som organisationen har med förändringen. Detta har i sin tur bidragit till att 
de anställda inte är motiverade till det nya sättet att arbeta. Vilket påverkar produktiviteten 
och kvalitén på produkterna då de anställda inte har några mål att jobba mot och motivationen 
minskat. 
 
Både ledarna och personalen anser att informationen gällande den organisationsförändring 
som genomfördes samt den information som de fått under genomförandet har varit under all 
kritik. Bruzelius & Skärvad (2000) betonar att det är viktigt att informationen som de 
anställda ska få om organisationsförändringen är anpassad till deras nivå och att den är tydlig. 
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Lennéer-Axelsson & Thylefors (1979) skriver att det också är viktigt att denna information 
kommer i så tidigt stadium som möjligt och att de anställda har möjlighet att framföra sina 
frågor om förändringen. Det räcker inte enbart med en informationsomgång utan det krävs ett 
flertal informationsomgångar. Detta för att de anställda ska få en chans att bearbeta 
informationen. I Abrahamsson, Andersen (1998) så framkommer det att Maslow och 
Herzberg anser att det är viktigt att trygghetsbehoven tillgodoses hos de anställda. Ett sätt att 
tillgodose dem är att informera personalen om vad som ska ske vi en förändring. 
 
Det som framkommit i denna studie är att informationen till de anställda om att det skulle ske 
en organisationsförändring och vad den skulle innebära har varit bristfällig. De konsekvenser 
som denna informationsbrist har resulterat i är att de anställda har känt en oro och rädsla att 
bli uppsagda. De har även resulterat i att personalen inte fått full förståelse till en början om 
vad som skulle ske. 
 
Ledarna tycker inte att de anställda har fått vara delaktiga i organisationsförändringen då det 
har varit en envägskommunikation uppifrån och ner. De tycker att det hade varit bra om 
företaget hade låtit de anställda vara med i förändringsarbetet pga. att det hade motiverat dem 
mer till organisationsförändringen samt att de anställda har mycket kunskap som skulle ha 
kunnat var värdefull för företaget. Dock anser en av ledarna att det inte funnits möjlighet till 
detta pga. att företaget gått dåligt och de var tvungna att göra en organisationsförändring 
snabbt. De anställda upplever att de inte har fått vara delaktiga i besluten, utan att alla beslut 
har tagits på ”högre ort”. De anställda hade gärna velat vara delaktiga i de beslut som tagits. 
En av de saker som de anställda tycker misslyckats med organisationsförändringen är att 
företaget inte har tagit tillräcklig hänsyn till den brödkultur som finns uppe i norra Sverige. 
De anställda anser att om företaget hade involverat dem i denna process så hade bageriet fått 
en bättre bild över denna brödkultur, då de anställda anser att de har en bra bild över vad 
kunderna vill ha. Enligt Bruzelius & Skärvad (2000) så är det viktigt att under 
organisationsförändringen göra de anställda delaktiga i förändringsarbetet. Manganelli & 
Klein (1994) skriver att i förändringsarbetet så ska företaget definiera sina kunder och vilka 
krav och kriterier som de ställer på företagets produkter. Enligt Bruzelius & Skärvad (2000) 
och Sarv (1991) gäller det att under organisationsförändringen sträva efter att på en bred och 
djup front göra de anställda delaktiga i förändringsarbetet. Detta bör ske genom att lyssna och 
skapa en tvåvägskommunikation mellan ledningen och de anställda, klargöra 
förändringsbehovet och förmedla ut visionen. Genom att göra de anställda mer delaktiga i 
förändringsarbetet så blir dessa mer positiva till organisationsförändringen samt att de känner 
större ansvar. 
 
Det har i analysen klart framkommit att de anställda inte har fått vara delaktiga i 
organisationsförändringen. De konsekvenser som denna saknad av delaktighet medfört är att 
organisationen har gått miste om viktig kunskap. Personalen har inte känt sig involverade i 
organisationsförändringen vilket i sin tur resulterat i en bristande motivation till 
genomförandet hos dem. Om de anställdas synpunkter hade tagits tillvara genom delaktighet 
så skulle det kunna resulterat i att företaget haft ett mer anpassat brödsortiment idag till sin 
marknad, vilket hade resulterat i en bättre och effektivare produktion samt mer tillfredsställd 
personal. 
 
Ledarna anser att de anställda överlag var missnöjda till organisationsförändringen till en 
början, men med tiden så har de insett varför den genomfördes. I och med detta så har de 
börjat bli en acceptans för det nya. De anställda säger själv att de insett i efterhand varför 
organisationsförändringen genomfördes, men de är delade uppfattningar om 
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organisationsförändringen lett till något positivt för den enskilde. Enligt Abrahamsson & 
Andersen (1998) så är det viktigt på vilket sätt organisationsförändringen introduceras för de 
anställda. Det gäller att skapa en uppmärksamhet och en övertygelse i hela organisationen 
utan att det kräver allas deltagande. Det är därför viktigt att den enskilde arbetaren får en 
förståelse för vad organisationsförändringen kan leda till dels för organisationen men även för 
den enskilde individen. Detta bör göras för att ge den anställde en så positiv bild som möjligt 
inför organisationsförändringen. 
 
Det har framkommit i analysen att de anställda nu i efterhand förstått innebörden av 
organisationsförändringen. Det finns en delad uppfattning om förändringen är positiv eller 
negativ. Dock så fanns det i början en mer negativ syn på organisationsförändringen bland de 
anställda. Denna syn har förändrats stegvis hos många och de har nu en mer positiv syn av 
organisationsförändringen. Konsekvenserna av detta är att de anställd till en början inte 
mådde bra, kände en stress, oro och rädsla för att bli uppsagda. Nu när de har fått förståelse 
och kunnat bearbeta förändringen så har dessa känslor avtagit hos många. 
 
Ledarna har inte känt någon oro inför organisationsförändringen utan har varit positivt 
inställda till organisationsförändringen redan från första början. De hade insett att en 
organisationsförändring var oundviklig ifall verksamheten skulle vara kvar. Merparten av de 
anställda har däremot känt både oro och rädsla för att förlora sina jobb, dock finns det de som 
inte har känt någon oro eller rädsla alls då de vetat att de satt säkert vid eventuella 
uppsägningar. Lennéer-Axelsson & Thylefors (1979) skriver att den vanligaste orsaken till en 
negativ syn vid en organisationsförändring är att vårt grundbehov av jämvikt och trygghet 
rubbas, vilket leder till oro och rädsla hos den enskilde individen. Bristande information är 
också enligt teorierna en vanlig orsak till att det finns en negativ syn på 
organisationsförändringar som skall genomföras. 
 
Det har framkommit i analysen att de anställda har känt oro och rädsla för att bli uppsagda, 
medan ledarna inte känt sig hotade av uppsägning. Konsekvenserna av detta är en negativ syn 
på organisationsförändringen till en början. Att ledarna inte hotats av uppsägning kan ha 
påverkat deras sätt att informera personalen vilket gjort att de anställda haft en större oro och 
rädsla än vad som egentligen behövts. 
 
Motivation 
Utifrån de resultat som vi fått på de frågor rörande motivation som vi ställt, så ansåg sig 
produktionsledarna vara väl medvetna om vikten av att motivera de anställda till 
genomförandet av en organisationsförändring. Enligt produktionsledarna så anser sig dessa 
varit bra på motivera de anställda till att genomföra organisationsförändringen, men de är väl 
medvetna om att det finns viss personal som inte gått att motivera. De anställda har alla olika 
syn på hur produktionsledarna har motiverat dem till genomförandet av 
organisationsförändringen. De som har varit positiva anser att produktionsledarna har 
motiverat dem bra då produktionsledarna har motiverat dem på ett individuellt plan, de som 
varit negativa anser inte att de inte fått tillräcklig individuell motivation till 
organisationsförändringen. Nilsson (1999) säger att olika anställda bli olika lätt motiverade 
därför är det viktigt att motivera dessa på ett individuellt sätt. Det är ledarens uppgift att 
motivera de anställda på rätt sätt och på rätt nivå. Bruzelius & Skärvad (2000) skriver att det 
är viktiga att ge positiv feedback till de anställda för att stärka moralen och motivationen i 
förändringsarbetet. 
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Det har framkommit av analysen att produktionsledarna och de anställda har olika 
uppfattningar på hur produktionsledarna har motiverat de anställda till att genomföra 
organisationsförändringen. Det har även framkommit att de anställda tycker att 
produktionsledarna har motiverat dem olika bra till organisationsförändringen. 
Konsekvenserna av detta är att vissa anställda inte anser sig ha blivit tillräckligt motiverade av 
produktionsledarna i inledningen av organisationsförändringen. Detta har resulterat i att vissa 
anställda inte känner någon motivation idag. De anställda som tycker att de har blivit bra 
motiverade av produktionsledarna i inledningen av organisationsförändringen har blivit 
motiverade under hela förändringen och ser organisationsförändringen som något positivt. 
 
Produktionsledarna anser att de motivera sina anställda dagligen även fast 
organisationsförändringen är genomförd då de anser att det är viktigt att de anställda känner 
sig behövda. När det gäller det nuvarande arbetet så anser de anställda överlag att de inte blir 
tillräckligt motiverade och känner inte att deras arbetsinsatser premieras eller uppskattas. 
Bruzelius & Skärvad (2000) skriver att motivera regelbundet de anställda ökar trivseln på 
arbetsplatsen genom att alla blir nöjda med arbetet och känner sig uppskattade. Their (1990) 
tar upp att det är människornas mål som driver dem framåt och som omvandlas till motivation 
för dem. Genom att förklara målen med verksamheten på ett positivt sätt och motivera de 
anställda till att prestera bra gör att de anställda motiveras till att genomföra sina 
arbetsuppgifter på ett tillfredställande sätt. 
 
Det som framkommit av analysen är att produktionsledarna anser att de motiverar de anställda 
efter organisationsförändringen, medan de anställda tycker att produktionsledarna är dåliga på 
att motivera dem. Konsekvenserna är att det anställda inte känner sig tillräckligt uppskattade 
även om de får lön för det arbete som de presterar. Detta kan leda till mindre ansvarskännande 
bland de anställda.  
 
Det som ledarna upplever som motivation i arbetet är att känna sig behövd, få uppskattning 
för det arbete som de presterar samt leva upp till de mål och krav som ställs. De Anställda 
upplever att lönen är det som är mest motiverande. Vissa anställda anser att det enbart är 
lönen som är motiverande, medan andra anser att trivsel på arbetsplatsen, ett stimulerande 
arbete och uppskattning är motiverande faktorer. Nilsson (1999) skriver att det är viktigt för 
ledningen/ledarna att veta vilka faktorer som är motiverande för de anställda för att kunna 
motivera dem. Abrahamsson & Andersen (1998) skriver att enligt Herzberg´s teori så är lönen 
en hygienfaktor som inte fungerar som motivationsfaktor utan som vantrivselförebyggande 
åtgärd. Enligt Nilsson (1999) så fungerar lön som motivation i Herzberg´s teori, men bara till 
en viss nivå och under en kortare tid. 
 
I analysen kan vi konstatera att det skiljer sig mellan vad som är motivation för 
produktionsledarna och de anställda. De anställda tycker överlag att det är lönen som fungerar 
som motivation för dem i arbetet, medan produktionsledarna inte lägger så stor vikt kring 
detta utan vill bli uppskattade för det arbete de utför och att de skall känna sig behövd. 
Konsekvenserna av detta är att för att få de anställda motiverade måste ledningen locka dem 
med högre lön eller försöka hitta något annat som motiverar de anställda på längre sikt. 
Produktionsledarna däremot måste motiveras genom feedback på det arbete och uppgifter 
som de utför samt att dessa uppgifter skall kännas meningsfulla. 
 
Ledarna anser att de anställda är Y-personer utifrån McGregor´s X/Y-teori. Detta för att de 
anställda tar ansvar, tar egna initiativ och inte behöver övervakas hela tiden. Bruzelius & 
Skärvad (2000) skriver att enligt McGregor så finns det två olika syner som en ledare kan ha 
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på sin personal. Nilsson (1999) skriver att det beror på vilken människosyn som ledaren har 
och hur denne tror att människor tänker och fungerar. Detta avgör sedan vilken av dessa 
ledarstilar som ledaren väljer att agera efter. Detta påverkar i sin tur hur ledaren motiverar de 
anställda i arbetet. 
 
Ledarna anser att de anställda är av Y-person vilket innebär att de tar egna initiativ och inte 
behöver övervakas. Konsekvenserna av detta är att de anställda känner sig delaktiga i 
organisationen då de får ta eget ansvar och egna initiativ. Det är dock viktigt att ledarna visar 
uppskattning när de anställda presenterar något bra så att de känner att de är uppskattade. De 
anställda får ökat självförtroende genom att ta eget ansvar och egna initiativ.  
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6 Slutsatser 
I detta kapitel kommer vi att ta upp vilka slutsatser som vi har kunna dra, avslutande 
diskussion samt ge förslag på fortsatta forskningsfrågor. Dessa slutsatser kommer att svara på 
det syfte som vi satte upp i början på denna uppsats. 

6.1 Konstaterade slutsatser 
Vi anser att vi fått fram några viktiga slutsatser när det gäller vilka faktorer som ledningen 
särskilt bör ta hänsyn till när de skall motivera de anställda till en organisationsförändring 
med BPR. Dessa slutsatser anser vi svarar på vårt syfte vilket var att få en förståelse för vilka 
faktorer som ledningen särskilt bör ta hänsyn till när de skall motivera de anställda till en 
organisationsförändring med BPR. Det som bör tilläggas är att slutsatserna gäller just i det 
specifika fallet som vår empiriska studie bygger på. Vi anser dock att dessa slutsatser även 
kan ses som viktiga vid alla typer av BPR genomförande och till viss del även för 
organisationsförändringar allmänt och för att det finns belägg för dessa i teorin. Det är dock 
extra viktigt med dessa faktorer då det är radikala organisationsförändringar som sker med 
BPR. Detta eftersom BPR förändringar skapar mycket oro, rädsla, osäkerhet och stress på de 
anställda som ska genomgå en sådan organisationsförändring. De ovanstående faktorerna kan 
leda till att produktionen i verksamheten och kvalitén på produkterna försämras. 
 
De slutsatser som vi har funnit vara särskilt viktiga är: information, tydliga mål och delmål, 
delaktighet bland de anställda och visad uppskattning till dessa för att öka motivationen hos 
dem. Information till de anställda är den faktor som lägger grunden till 
organisationsförändringens förankring. Det handlar om att informera de anställda om vad som 
ska ske, när det ska ske och i vilken omfattning det ska ske. Det är viktigt att denna 
information är tydlig och ligger på en anpassad nivå till de anställda för att de ska kunna 
skapa en förståelse till varför organisationen måste genomföra en förändring. Vidare är det 
viktigt med mycket information i början samt att informationen sker kontinuerlig under hela 
organisationsförändringen. Information till de anställda efter den genomförda 
organisationsförändringen är viktigt för det fortsatta arbetet inom verksamheten och för att de 
anställda ska se nyttan med organisationsförändringen. Tydlig och anpassad information till 
de anställda kan också eliminera osäkerheten och rädslan inför vad som ska ske, men även 
minska den negativa synen på förändringen som brukar uppstå bland de anställda. Med mer 
information till de anställda så blir det lättare att göra dem delaktiga i förändringsarbetet samt 
att de känner sig mer delaktiga i organisationsförändringen. 
 
Det är viktigt att informationen som ledningen skall ge till de anställda innan 
organisationsförändringen innehåller de mål och delmål som ledningen har satt upp med 
förändringen. Detta för att de är de mål och delmål som sedan de anställda ska jobba mot och 
som ska bidra till att deras motivation ökar. Om dessa mål och delmål är klart definierade och 
förstådda så får de anställda också en bättre bild av vad som kommer att ske och vad som är 
syftet med organisationsförändringen. Att ha delmål under hela förändringen och att vissa av 
dessa sätts upp i samråd med de anställda gör att de anställda känner delaktighet samt att de 
jobbar hårdare för att uppnå dessa. 
 
 
Under förändringsarbetet så är det viktigt att de anställda får vara delaktiga i 
organisationsförändringen. Detta för att de får en bättre inblick i vad som händer, en bättre 
förståelse för varför organisationsförändringen är nödvändig samt att de får känna sig som en 
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del av förändringen. Dessa delar gör att de känner ett större ansvar och har lättare att 
acceptera förändringen, även motståndet blir mindre. Detta för att om en person har fått vara 
delaktig i en organisationsförändring så är det mindre chans att denne motarbetar 
organisationsförändringen pga. att denne inte vill klaga och motarbeta det som denne har varit 
med och skapat. 
 
Det är viktigt att de anställda känner att organisationsförändringen leder till något positivt för 
dem som individ och inte enbart något positivt för företaget och ledningen. Det är därför 
viktigt att ledarna motiverar och förklarar för den enskilde anställde nyttan med 
organisationsförändringen dels för denne men även för organisationen. Det som ledarna måste 
ta hänsyn till är att alla individer måste motiveras olika från individ till individ. Detta för att 
de anställda har olika saker som motiverar dem till att utföra sitt arbete. När ledarna ska 
motivera de anställda så är det viktigt att det sker genom en tvåvägskommunikation med 
feedback mellan dessa parter. Detta för att ledarna ska få bekräftelse att de motiverar de 
anställda rätt, att de anställda har förstått målen samt att de anställda känner sig uppskattande. 
Att de anställda får uppskattning för det arbete som de genomför är viktigt för att det fungerar 
som morot att fortsätta prestera bra. 
 
Vi kan se att företaget i vår empiriska studie har lyckats förankra den organisationsförändring 
som de genomfört, men att det under förändringens gång fanns saker som hade kunna 
genomföras bättre. Det är just under förändringsperioden som det är viktigt med de faktorer 
som vi kunnat konstatera. Detta för att det är då som de flesta problemen finns och det är då 
som de anställda känner mest oro, rädsla, stress och osäkerhet. Dessa aspekter har i vår 
empiriska studie funnits hos de anställda som vi intervjuat och dessa har lett till att deras 
motivation under förändringsarbetet minskat. Motivationsminskning påverkar produktionen i 
verksamheten samt kvalitén på produkterna negativt. Det är därför som det under 
förändringsprocessen är viktigt att motivera de anställda så att inte denna 
motivationsminskning infinner sig. Denna motivationsminskning kan övervinnas genom: 
information, tydliga mål och delmål, delaktighet bland de anställda och visad uppskattning för 
dem och de arbete som de presterar. 
 
Vi kan se att om ledningen tar större hänsyn till information, bättre målförankring, 
delaktighet, enskild motivation och visad uppskattning för presterat arbete så är det lättare att 
få de anställda mer motiverade till att acceptera en organisationsförändring med BPR. Innan 
vi började arbetet med uppsatsen trodde vi att motivationsteorierna kunde skapa en förståelse 
för att de olika behov som finns bland de anställda och som måste tas i beaktning vid en 
organisationsförändring med BPR. Dessa motivationsteorier och den empiriska studien har 
lagt grunden för den analys som vi gjort. Denna analys resulterade i att vi fick belägg för att 
motivationsteorierna var viktiga att ha med i en organisationsförändring med BPR då denna 
inte tar tillräckligt stor hänsyn till de mänskliga aspekterna. 
 
Om en organisationsförändring med BPR är lyckad eller misslyckad anser vi beror på vilka 
kriterier som sätts upp för att nå målet med organisationsförändringen. Beroende på när 
utvärderingen av organisationsförändringen sker, så påverkas också resultatet av 
organisationsförändringen. Detta innebär att under vilken tid som utvärderingen genomförs 
ex. under, direkt efter eller efter ett år så kan resultaten av organisationsförändringen variera 
mellan att vara en lyckad eller en misslyckad organisationsförändring. Hur många av dessa 
delmål som är uppnådda vid undersökningen påverkar också utgången om förändringen kan 
anses som misslyckad eller lyckad. Hur de anställda upplever organisationsförändringen kan 
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också påverka om förändringen anses som misslyckad eller lyckad dvs. om de upplever att 
organisationsförändringen lett till något positivt eller negativt för dem. 
 
De slutsatser som vi kommit fram till är faktorer som redan är kända. Med denna uppsats kan 
vi stärka dessa slutsatser. Det som är intressant är att dessa faktorer som vi har kommit fram 
till har varit kända under en lång tid och är fortfarande viktiga för att kunna förankra en 
organisationsförändring fullt ut. Det som vi anser vara förvånande är att om organisationerna 
nu redan vet om dessa brister, varför tar då inte organisationen större hänsyn till dessa?  Kan 
det vara att ledningen i organisationen inte vill att de anställda skall få tillräckligt stor inblick i 
förändringsarbetet? Eller kan det vara så att ledningen inte anser att de anställda kan tillföra 
något av värde? Är det så att det är för kostsamt och tidskrävande att låta de anställda vara 
mer delaktiga?  

6.2 Fortsatt forskning 
Med denna uppsats så har vi fått fram vissa förslag till fortsatt forskning. Ett av dessa är att 
undersöka hur mycket motivationsminskningen bland de anställda påverkar produktionen i 
verksamheten och kvalitén på produkterna. En annan intressant forskning skulle kunna vara 
att undersöka hur viktigt det är för en organisation att ta hänsyn till dess konsumenter och vad 
konsumenterna har för krav på organisationen vid en organisationsförändring med BPR. Den 
tredje forskningen vi kan tänka oss att genomföra är att se varför ledningen i organisationer 
inte tar hänsyn till de kända faktorer som vi kunnat fastställa? Den sista fortsatta forskningen 
som vi sett är att undersöka om den andra gruppen av motivationsteorierna, jämviktsteorierna 
som lägger vikten på de yttre förhållandena (yttre förklaringar), skulle kunna bidra med en 
ökad förståelse för vilka faktorer som motiverar människor vid förändringar med BPR. 
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Bilaga 1 - Intervju frågor – Ledarna 
 
Bakgrund 

• Vad jobbar du med och vilka är dina ansvarsuppgifter?  

Förändringen 
• Vad var/är målet med förändringen? Finns det uppsatta delmål? Är dessa uppnådda? 

• Vad var bra & dåligt innan förändringen? 

• Vad är bra dåligt efter förändringen? 

• Har ni använt er av uppifrån/nedifrån perspektiv på förändringen? 

• Hur arbetar ni för att uppnå målen med förändringsarbetet?  

• Kan du kortfattat beskriva om de förändringar ni gjort/håller på med i 
förändringsarbetet samt varför dessa var/är nödvändiga?  

• Hur informerade ni de anställda om förändringen och dess mål och delmål? Tror du att 
de anställda uppfattar förändringen och dess mål på ett korrekt sätt? Om inte varför 
tror du att de inte gör det? 

• Var/är de anställda delaktiga i förändringsarbetet dvs. har de haft någon chans att 
påverka förändringen med sina synpunkter eller på något annat sätt? Om på vilket 
sätt? Om inte varför är de inte det? 

• Anställda, var de positiva eller negativa till förändringen? Hur ställer de sig nu till den 
genomförda förändringen? 

• Hur har förändringen påverkat och hur påverkar förändringen ditt arbete? Har du fått 
helt andra arbetsuppgifter, ansvar, etc., eller har du ungefär de samma som tidigare? 

• Tror du att de anställda ser helheten av verksamheten bättre nu efter den genomförda 
förändringen? Tro du att de ser vad deras arbete bidrar med nu efter den genomförda 
förändringen?  

Reengineering 
• Finns det någon uttalad reengineeringsmetod/förändringsmetoder som ni har arbetat 

efter? Om det finns det i så fall vilken/vilka? 

• Hur kom ni fram till vilka processer som ni skulle behålla inom tillverkningen?  

• Har ni titta på vad som är värdeskapande arbete dvs. vad kunden är villig att betala 
för? 

• Har ni tittat på icke värdeskapande arbeten dvs. de aktiviteter som kunden inte är villig 
att betala för? 

• Har ni titta på ifall det finns bortkastat arbete dvs. sånt som inte överhuvudtaget skall 
finnas med i verksamheten? Om i så fall vilka? 

• Gjordes det någon undersökning av att de processer ni nu arbetar med var de mest 
lönsamma? 

• Stämmer denna bild in på hur verksamheten ser ut idag? (BPR bild fig 1 i dokument) 
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• Om inte vad skulle du vilja ändra på denna bild för att få den att överensstämma med 
bilden av företaget före och efter? 

Motivation 
• Vad är motivation för dig? 

• Hur ser du på de anställd enligt McGregor´s X- och Y-teori? 
• Hur har du tänkt när du motiverade/motiverar de anställda till förändringen? Har du 

använt dig av någon/några motivationsteorier?  

• Hur har du motiverat de anställda under förändringsarbetet?  

• Vad har du tagit hänsyn till när du motiverade de anställda? 

• Motiverar du alla anställda på likadant sätt? 

• Har du lyckats med att motivera de anställda till att nå målet? 

• Finns det direktiv uppifrån ledningen hur motiveringen skall gå till? I så fall vilka? 

Övrigt 
• Finns det något mer du skulle vilja delge oss angående förändringen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 



Bilagor 
 

  

Bilaga 2 - Intervjufrågor – Anställda 
 
Bakgrund 

• Vad arbetar du som? Vilken/vilka är dina arbetsuppgifter inom företaget? 

• Innebär ditt arbete mycket ansvarstagande? Vad har du för ansvar i så fall? 

• Får du någon feedback på det arbete som du utför? 

Förändring 
• Känner du till varför det skett en förändring och känner du till målet med den? 

• Hur blev ni informerade av ledningen till vad som skulle ske och vad målet var med 

förändringen? 

• Hur arbetar/arbetade ni för att uppnå målen under förändringsarbetet? Känner du att 

det finns någon delaktighet bland de anställda i förändringsarbetet? 

• Känner du att förändringen leder till något positivt eller negativt för dig som person? 

Om, vad i så fall? 

• Hur kände du det när du fick reda på att det skulle ske en förändring? Positiv/negativ? 

Hur känner du nu? 

• Vad var bra resp. dåligt före förändringen? 

• Vad är bra resp. dåligt efter förändringen? 

• Hur påverkas ditt arbete av förändringen? 

• Har du upplevt förändringar tidigare på arbetet? Hur har de mottagits? 

• Hur tycker du att arbetsmoralen och gemenskapen har förändrats i och med 

förändringen? 

Motivation 
• Vad är motivation för dig? 

• Hur skulle du beskriva din relation till dina ledare? 

• Hur tycker du att dina ledare motiverar dig i ditt arbete? 

• Hur vill du att din ledare ska motivera dig?(större frihet inom yrket, högre lön, andra 

arbetsuppgifter, uppmuntran?) 

• Vill du ha ansvar/utveckling/utbildning? 

• Hur har ledarna lyckats motivera dig till förändringen? 

Övrigt 
• Finns det något mer du skulle vilja delge oss angående förändringen? 
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Bilaga 3 - Tidsåtgång intervjuer  
Företag A 

• Ledare A 85 minuter 

• Ledare B 90 minuter 

• Anställd A 30 minuter 

• Anställd B 50 minuter 

• Anställd C 30 minuter 

• Anställd D 40 minuter 

• Anställd E 45 minuter 

• Anställd F 35 minuter 
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