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Sammanfattning 
 

Sammanfattning 
Motivation av personal har länge varit en viktig fråga för företag. Men de som har till uppgift 
att motivera personalen det vill säga cheferna, behöver också vara motiverade. Vi anser att 
detta är mycket viktigt och något som man idag glömmer bort när man ska genomföra 
organisationsförändringar av reengineeringkaraktär. Vi har därför i denna uppsats studerat hur 
man kan använda Michael Maccoby´s teorier för att motivera ledare, till att driva och 
genomföra en reengineeringsprocess. Maccoby kategoriserar in ledare i olika kategorier vilka 
motiveras på olika sätt.  
 
Den empiriska studien som vi genomfört och de teorier som vi använt visar att det är viktigt 
att motivera ledarna i en organisation till att driva och genomföra en reengineeringsprocess. 
För att organisationen skall lyckas med förändringen är det viktigt att befästa denna hos 
ledarna som skall driva och genomföra processen, detta bör styrelsen göra genom att ge 
kontinuerlig information om förändringen samt bakgrund till den. De anställda måste få 
förståelse varför man ska genomföra förändringen.   
 
 
 
 

  



Abstract 
 

Abstract 
Motivation of personal has, for a long time, been important companies. But also the ones who 
motivates the personal, the directors has to be motivated. Today, when you’re about to make 
changes in the organisation with reengineering, this is something you forget. We have 
therefore in this essay looked upon how you can use the theories of Michael Maccoby to 
motivate directors to drive and complete a reengineering process. Maccoby talks about how 
leaders in different categories are motivated in different ways.  
 
The empiric study that we have done and the theories that we have used shows that it is 
important to motivate the leaders in an organisation so they can drive and complete a 
reengineering process. It is important that the leaders are aware with the changes if the 
organisation shall succeeds with the process. This is done by continual information about the 
process and the background to it, from the board of directors. The employees has to 
understand why the board of directors want to make a reengineeringsprocess.  
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Inledning 
 

1 Inledning 
I detta kapitel kommer vi att ge dig som läsare en överblick över vilket syfte vi har med denna 
uppsats. Vi ger även en disposition över hur uppsatsen är upplagd. 
 
I dagens moderna samhälle sker förändringar inom alla områden och omfattningen blir allt 
större och detta sker i allt snabbare takt. Genom dessa förändringar växer snabba 
informationsflöden fram och detta tillsammans med den globalisering som har skett i världen 
idag har medfört att förutsättningarna för dagens organisationer har förändrats radikalt. 
(Hagemann 1993; Bruzelius och Skärvad 2000) 
 
Organisationsförändringar kan vara både planerade och oplanerade och kan ske på olika 
nivåer. Vi kommer att fokusera på planerade förändringar. De förändringar som 
organisationer genomgår är av olika omfattning, vissa är mindre medan andra är av mer 
omfattande slag. Förändringar som är kontinuerliga till sin natur och som inte innebär några 
större skiftningar i hur organisationen verkar, är kända som första ordningens 
organisationsförändringar. Ett exempel på detta är när man lägger till produkter i 
produktkatalogen, eller förändrar vissa rutiner kring tidrapportering. Andra ordningens 
organisationsförändringar är mer komplexa och innebär ofta radikala förändringar. Dessa kan 
innebära stora skiftningar som involverar många olika nivåer av organisationen. Exempel på 
detta är när företag radikalt förändrar sättet som de verkar på, deras kultur, teknologin som de 
använder, deras struktur och de förhållanden som de har med sina anställda. (Greenberg och 
Baron 2000) Vårt fokus i denna uppsats kommer att ligga i den andra ordningens 
organisationsförändringar och då främst på hur ledningen, inom en större organisation som är 
uppbyggd med styrelse, ledning och anställda kan motiveras till att genomföra en 
organisationsförändring genom reengineering. Vi har valt att fokusera på reengineering då 
detta är en metod som ofta misslyckas på grund av att ledarna inte får med personalen i 
förändringsprocessen (Greenberg och Baron 2000; O´Grady 1993; Grimsdal och Gunnarson 
1997; Sjöblom 1997; Armands och Josephson 1999; Nilsson 1999; Joyce 2000; Hallin och 
Lager 2003).  
 
För att kunna genomföra en lyckad organisationsförändring krävs det att förändringen ska 
vara väl förankrad i organisationen (O´Grady 1993; Grimsdal och Gunnarson 1997; Sjöblom 
1997; Armands och Josephson 1999; Nilsson 1999; Joyce 2000). Manganelli och Klein 
(1994) skriver att det viktigaste steget med en förändringsprocess är att ställa upp tydliga mål 
med organisationsförändringen. Dessa mål ska sedan ledningen förmedla ner till personalen 
för att motivera dem till att acceptera organisationsförändringen. Lennéer-Axelson och 
Thylefors (1979) skriver också att det är viktigt med information i ett tidigt stadium för att 
möjliggöra för de anställda inom organisationen att framföra sina frågor om förändringen. 
Detta är något som kan vara svårt då man genomför en förändring av reengineering karaktär 
då denna metod gör det svårt att hinna med frågor från de anställda då den är så pass snabb 
och tidsberoende (Hallin och Lager 2003).   
 
Människor i form av anställda kan tvingas till att genomföra arbete, men det går aldrig att 
tvinga individen till att vilja göra det, viljan kommer inifrån. Den mänskliga viljan har sin 
grund i de värderingar som varje individ har. Värderingar är grundantaganden som styr en 
individs val av handlingar och som fungerar som drivkraft för att uppnå dess behov. 
(Hagemann 1993) Det är dessa behov som styr individers mål som i sin tur styr hur individer 
handlar i olika situationer, vidare är det våra mål som driver individen framåt och som 
omvandlas till motivation (Their 1994).  
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Att ta hänsyn till vilka behov som styr de människor som jobbar inom organisationen är 
viktigt då det är dessa behov som fungerar som grund och som motiv till ett visst handlande 
och agerande. När det sker en organisationsförändring är det också 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 och Andersen 1998).  
 
Majoriteten av den litteratur som behandlar motivation tar upp hur man motiverar anställda på 
operativ nivå i organisationen, ett fåtal författare tar upp hur ledarna skall motiveras. Maccoby 
(1989) beskriver att forskning kring sociala karaktärstyper är en systematisk metod att dela 
upp människor med avseende på värderingsskillnader som skär rakt igenom de demografiska 
kategorierna. De skillnader man får fram är avgörande för motivation och ledarstil. Om inte 
dessa skillnader namnges, lägger man inte märke till dem och tar dem inte heller på allvar vid 
organisationsförändringar. (Maccoby 1989) Motivation av chefer är en mycket viktig del av 
det dagliga arbetet på en arbetsplats om organisationens mål ska uppfyllas. Organisationens 
ledning måste följaktligen säkerställa att organisationens övergripande affärsstrategi tar 
motivation av sina chefer med i beräkningen och att den innehåller policys samt garanterar ett 
bra utförande av arbetsuppgifter med en hög hängivenhet. (Hume 1995) Vi anser att det är av 
stor vikt att ledningen är motiverad till att genomföra en organisationsförändring om 
förändringen skall få en bra förankring i organisationen. Det finns inget uttalat koncept för 
hur ledarna skall motiveras till att driva fram en organisationsförändring i litteraturen. Det 
som står i litteraturen är att för att kunna lyckas med en organisationsförändring måste det 
finnas stöd från ledningen. Hur detta stöd skall uppnås är något som litteraturen inte tar upp. 
Därför anser vi att det är av yttersta vikt att organisationen har kunskap om hur de skall kunna 
motivera ledarna till att leda och genomföra en förändring. Vi har funnit mycket litteratur 
kring ämnet motivation av operativ personal, men väldigt lite litteratur kring hur man 
motiverar ledare. Vi kommer därför att utgå i denna uppsats ifrån Michael Maccoby´s och 
dennes karakteriseringar av chefstyper och hur dessa motiveras i sitt arbete.   

1.1 Syfte 
Syftet med vår uppsats är att studera hur olika ledarstilar blir motiverade till att leda och driva 
en organisationsförändring av reengineeringkaraktär. 

1.2 Disposition 
I kapitel två kommer vi att redogöra för den vetenskapliga metod som vi använt oss av. Här 
kommer vi att beskriva hur vi har genomfört vårt arbete, varför vi valt det företag som vi 
använder oss utav i vår empiriska studie, hur de genomförda intervjuerna gjorts samt hur 
datan vi fått fram analyserats kommer vi också att ge. Vi kommer även att ta upp 
tillvägagångssättet för hur vi genomförde litteratursökningen till de teorier vi använt oss utav i 
vår studie. 
 
I kapitel tre beskriver vi vilka teorier vi valt att använda oss utav i vår studie. Vi börjar med 
en övergripande presentation om organisationsförändringar och riktar sen in oss på 
reengineering. Sedan presenterar vi de motivationsteorier som vi använder oss utav.  
 
I kapitel fyra beskriver vi den empiriska studie vi genomfört med en kort beskrivning av 
företaget, de intervjuer vi genomfört samt en sammanfattning av dessa intervjuer. 
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I kapitel fem kommer vi att ställa de svar vi fått från den empiriska studien mot de teorier vi 
använt oss av. I detta kapitel kommer vi även att ha en diskussion kring de skillnader som 
framkommit mellan den empiriska studien och teorierna. 
 
I det avslutande kapitlet kommer vi att redovisa de slutsatser samt de resultat som vi kommit 
fram till i vår analys och diskussion. Vi kommer även att ge förslag på fortsatt forskning inom 
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 begreppet trovärdighet i anknytning 
till vår studie. 

2.1 Forskningsansats 
Vi hade för avsikt att studera en tämligen liten, av oss utvald grupp av ledare inom ett större 
företag inom bageribranschen. Företaget hade genomfört en radikal organisationsförändring 
av sin verksamhet det senaste året och förändringen skedde i form av reengineering. Vårt 
syfte i denna studie var att studera hur ledarna på vårt respondentföretag blev motiverade till 
att genomföra och driva reengineeringsprocessen. Med utgångspunkt i detta syfte anser vi att 
en hermeneutisk ansats passade oss bäst eftersom hermeneutiken har sin utgångspunkt i att 
varje individ uppfattar verkligheten på olika sätt, därför har vi valt att intervjua de tre ledarna 
som finns på bageriet beläget i Luleå. Det finns ingen sanning som är likadan för allihop, 
eftersom varje människa tolkar sin omgivning på sitt eget vis och får på så sätt en egen 
uppfattning av verkligheten. (Hartman 1998) Vi som forskare har varit öppna och engagerade 
i vårt arbete och målet för vår forskning är att öka förståelsen för det vi studerar. Vi har gjort 
respondent intervjuer på vårt utvalda företag samt läst in oss på den litteratur vi tagit fram om 
det aktuella ämnesområdet. Den kunskap vi hade kring ämnesområdet innan vi började med 
denna studie var de kunskaper som vi erhållit i vår utbildning till systemvetare samt den 
ekonomiska utbildning vi fått. Vi har även kunskap om motivation som vi erhållit genom våra 
tidigare arbetslivserfarenheter. Vi anser att vår syn på motivation samt vår 
utbildningsbakgrund har påverkat oss i vår studie, då vi fått applicera våra kunskaper på en 
riktig organisation. Vi anser att vår förståelse erhållits genom dialog inte enbart med fysiska 
personer utan också med litteratur, detta i enlighet med det hermeneutiska synsättet. Vi som 
författare/forskare hade en viss förståelse kring det aktuella problemområdet. Vi har sett i vår 
litteraturstudie att det är många radikala organisationsförändringar som misslyckas på grund 
av för dålig förankring bland ledarna. Genom dialog skapade vi ny förståelse för vad som 
skulle ha kunnat göra organisationsförändringen på vårt respondent företag bättre. Vi ansåg 
att vår förståelse kring det aktuella problemområdet har påverkat studien genom att vi som 
författare/forskare har haft en viss kunskap inom området och därför kunna tolka och skapa 
ny förståelse på ett lättare sätt än om vi inte haft denna förståelse och kunskap. Genom denna 
kunskap har vi som forskare fått bättre möjlighet att förstå och förhålla oss till andra 
människor och företeelser i deras unika sammanhang. 
 
Hermeneutiken är inte direkt tillämpbar när man skall göra en undersökning, den är alldeles 
för allmän för att kunna vägleda det praktiska arbetet, och det är därför en kvalitativ metod 
behövs. En kvalitativ metod ger oss som forskare mer precisa regler för hur en kvalitativ 
undersökning skall gå till, regler som är tänkta att garantera att de krav på vetenskapighet som 
hermeneutiken ställer upp blir uppfyllda. (Hartman 1998) 

2.2 Kvalitativa metoder 
Vi har valt att använda oss av Holme & Solvang (1997) samt Hartman (1998) i designen av 
vår kvalitativa studie, då dessa författare tar upp de nödvändiga aspekterna för en kvalitativ 
metod. Vi ansåg att den kvalitativa metoden var den mest lämpliga metoden för oss att 
använda i vår studie. Då det handlar om att studera komplexa-, sociala system och 
frågeställningar som rör människor och deras sätt att klara av saker och ting är den kvalitativa 
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metoden ett bra sätt för oss att fördjupa våra kunskaper kring det aktuella problemområdet. 
Holme & Solvang (1997) menar att kvalitativa metoder går ut på att forskaren försöker sätta 
sig in i den undersökta situationen och försöker se världen utifrån detta perspektiv, det är detta 
vi har haft för avsikt att göra genom att utföra kvalitativa intervjuer på vårt respondentföretag. 
Vi som forskare har skapat en förståelse för den specifika situationen och även sökt svar på de 
frågeställningar som vi ställt runt problemområdet, inifrån själva problemområdet. Utifrån att 
forskaren tolkar och uppfattar den specifika situationen är det dennes tolkning och uppfattning 
som ligger till grund för resultatet (Holme och Solvang 1997).  
 
Styrkan med kvalitativa metoder enligt Holme & Solvang (1997) är att de kan förklara olika 
företeelser och på så sätt bidra med en tydlig bild av situationen. En mycket viktig del i 
undersökningar som baserar sig på kvalitativa metoder blir att skapa en grund för 
teorikonstruktioner och utvärderingar av befintliga teorier (Hartman 1998). Då vi vill få en 
djupare förståelse för den information vi samlat in rörande den radikala 
organisationsförändring som skett, samt hur ledarna på företaget motiverats till att leda och 
genomföra en sådan reengineeringsprocess har vi skapat oss en egen teoretisk grund samt 
utvärderat denna utifrån de befintliga teorier som finns inom området. Det vi som forskare 
eftersträvade med att använda kvalitativa metoder var att erhålla så mycket information som 
möjligt om det specifika problemområdet vi valt att studera, detta är något som Holme och 
Solvang (1997) också tar upp. 

2.2.1 Litteraturstudie 
Efter att vi bestämt vilket område som vi ville studera och fastslagit detta till att studera vad 
som kan motivera ledare till att genomföra och driva en organisationsförändring av 
reengineering karaktär, insåg vi att vi var i behov av ytterligare kunskap inom områdena; 
reengineering, motivation och ledarskap då detta är de huvudsakliga ämnena vi kommer att 
beröra.  
 
Det material vi letade fram om dessa ämnen var litteratur i form av böcker och vetenskapliga 
artiklar samt uppsatser skrivna inom de olika ämnena. Detta material fann vi genom att söka 
på Luleå Tekniska Universitets Bibliotek och deras sökmotorer. De sökord vi använde oss av 
vid sökandet av artiklar i databaserna Emeral-Library, Ebsco, Academic search och Inspec var 
följande; motivation (motivation), leadership (ledarskap), reengineering (förändring) och 
organization (organisation). Den sökmotor vi anser bäst och där vi funnit flest artiklar som vi 
kunnat använda oss utav var Inspec. De sökord vi anser fungerat bäst är reengineering, 
motivation och leadership. För att finna litteraturen i form av böcker använde vi oss utav 
Luleå Tekniska Universitets sökmotorer Lucia samt Libris, och vi har här använt samma 
sökord som vi använt för att hitta artiklar. Litteraturen vi fann gav oss ytterligare uppslag på 
tänkbar litteratur genom de referenser som de hänvisar till. Vi tog även kontakt med lärare på 
avdelningen för Organisation och avdelningen för Arbetsvetenskap för att få uppslag på 
ytterligare litteratur inom ämnet ledarskap och motivation. Detta gav dock inte det resultat vi 
hade önskat då vi redan hade den litteratur som vi fick tips om.  
 
Vi har under den tid när vi sökt efter litteratur som tar upp ämnet motivation av ledare funnit 
att det finns väldigt lite skrivet inom just detta område. Detta gjorde det svårt för oss att hitta 
relevant litteratur som behandlar hur man motiverar ledare. De flesta motivations teorier 
beskrev mer generellt hur ledare skall motivera anställda och kring detta fanns det en hel del 
material. Men efter mycket sökande fann vi en författare som skrivit om just hur man skall 
motivera ledare och denne författare var Michael Maccoby, som författat två böcker kring 
detta ämne (Maccoby 1978; Maccoby 1989). Ur dessa böcker kunde vi använda oss av de 
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teorier som han skrivit om just detta i vårt fortsatta arbete. De teorier Maccoby tagit fram om 
kategoriseringar av ledare blev sedermera kärnan för vår studie. 

2.2.2 Val av företag 
När vi skulle välja vilket företag som vi skulle genomföra vår empiriska studie på satte vi upp 
ett antal kriterier. De kriterier som vi satte upp var att organisationen skulle ha genomfört en 
radikal organisationsförändring av reengineering karaktär samt att det skulle vara en 
organisation som hade både en styrelse som är över en vd som i sin tur har ett antal anställda 
under sig. Vi tog då kontakt med ett företag som en av författarna i denna uppsats hade goda 
kontakter med, då han tidigare gjort en datainsamling på detta företag.(Hallin och Lager 
2003) Vi hade kunskap om att detta företag uppfyllde de kriterier som vi hade satt upp för den 
organisation vi ville studera i denna avhandling.  
 
Vid den första träffen med två produktionsledare på det aktuella företaget, presenterade vi 
syftet med vår studie. Vi kunde i samråd med dem styrka att det vore intressant att studera 
närmare hur ledare kan motiveras till att genomföra och driva en organisationsförändring av 
reengineering karaktär. Företaget som vi studerat är en del av en större organisation inom 
bageribranschen som blivit uppköpta av en större koncern. Företaget är ett rikstäckande 
företag med flera bagerier belägna på olika platser i landet. Vi har genomfört vår empiriska 
studie på det bageri som är beläget i Luleå.  

2.3 Intervjuer 
För att samla in data valde vi att använda oss utav kvalitativa intervjuer (Holme och Solvang 
1997). Dessa intervjuer genomförde vi i samtalsform med avsikt att på ett informellt sätt föra 
ett samtal med ett speciellt syfte i tankarna. Utgångspunkten för våra intervjuer har varit att få 
mer insikt i det problem som vi har som syfte att undersöka. När intervjuerna genomfördes 
försökte vi skapa en situation där den intervjuade kände sig trygg för att vi som intervjuare 
skulle kunna uppnå en ”jag och du” relation. Valet av kvalitativa intervjuer gjorde vi då vi 
anser att de är bra att använda sig av en flexibel intervjuform, vilket gör det lättare att ändra 
frågeställningen om intervjuaren anser det nödvändigt för att vi som intervjuare ska få fram så 
korrekt information som möjligt. Vi har valt att begränsa oss till att intervjua tre personer då 
dessa personer är av rätt karaktär för just den specifika frågeställning som vi ville ha svar på. 
De personer är ledare på två olika nivåer i företaget, en är företagets VD och de två övriga är 
produktionsledare på företaget.  
 
Intervjuerna har genomförts genom enskilda samtal ”ansikte mot ansikte” med den 
intervjuade samt att den intervjuade fått avsluta intervjun med att fylla i en enkät. Eftersom de 
intervjuer vi genomfört är av kvalitativt slag har vi haft en möjlighet att ställa följdfrågor 
direkt till den intervjuade, reda ut oklarheter samt att vi haft en bra möjlighet att sätta oss in i 
den intervjuades situation och upplevelser. Vid de tre intervjuerna vi genomförde deltog båda 
författarna för att få ett bredare perspektiv på situationen. Under intervjuerna använda vi oss 
utav en mini-disc för att spela in intervjuerna och vi turades om att utföra intervjuerna samt att 
stödanteckna. Anledningen till att vi valt att turas om att intervjua är att vi då kunde hålla 
fokuset upp vid varje intervju och för att intervjuerna inte skulle få samma karaktär, eftersom 
den som intervjuar annars kan börja med ledande frågor då denne blir mer van i sin situation. 
Längden på de intervjuer vi genomfört har varit mellan fyrtio minuter upp till nittio minuter. 
(Se bilaga 3) Det som kan vara en nackdel med att turas om att intervjua är att intervjuernas 
utformning och karaktär kan skilja sig åt vilket kan innebära att de intervjuade uppfattar 
frågorna på olika sätt. Vi anser dock inte att detta är en nackdel som vi upplevt. 
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Vi började med att intervjua en av de två produktionsledarna, vilken är ansvarig för att 
produktionen av de produkter som företaget tillverkar i Luleå ska fortlöpa, samt att denne har 
hand om produktionsdelens personalfrågor. Den andra intervjun genomförde vi med 
bagerichefen för bageriet i Luleå, denne har det övergripande ansvaret för verksamheten. Den 
tredje och sista intervjun genomfördes med den andra produktionsledaren. Intervjuerna har 
genomförts på företaget i en av deras konferenslokaler. Det som är viktigt när man intervjuar 
är att den som intervjuas ska känna sig trygg i den situation som denne befinner sig i (Mason 
1996) och detta anser vi att vi uppnått när vi utfört intervjuerna i företagets lokaler.  Vid 
intervjutillfället förklarade vi för de intervjuade vilket vårt syfte med arbetet och intervjuerna 
var. Vidare förklarade vi upplägget med intervjun vi skulle genomföra för dem så att de skulle 
få en övergripande bild av intervjun. Upplägget på intervjuerna var följande: vi började med 
bakgrundsfrågor för att få en bakgrund av dem som person samt att det skulle komma igång 
med att prata efter det gick vi över till frågor rörande reengineeringsprocessen, sedan ställde 
vi frågorna kring motivation (se bilaga 1) avslutningsvis fick de fylla i en enkät (se bilaga 2). 
 
Den enkät som vi använt oss utav är utformad av Michael Maccoby och är till för att kunna 
kategorisera in ledare i olika kategorier. Enkäten är utformad på så sätt att respondenten fått 
ett antal frågor som alla har fyra olika svarsalternativ (se bilaga 2). Vi har använt oss av 
enkäten för att kunna ta fram i vilken kategori som den intervjuade passar in. Genom att vi 
kunnat ta fram vilken kategori varje ledare på företaget ingår under, har detta medfört att vi 
kunnat jämföra kategoriseringen i enkätsvaren med de svar de gett under intervjun. Vi ville 
genom att kategorisera in ledarna i olika kategorier se om de motiverades på olika sätt till att 
leda och genomföra reengineeringsprocessen och om det stämmer överens med den bild de 
gav under intervjuerna.     

2.4 Analysmetod 
I vår studie använde vi oss utav ett hermeneutiskt och kvalitativt angreppssätt, detta har lett 
till att vi insamlat kvalitativ data som vi har analyserat och bearbetat. För att analysera den 
data vi samlat in har vi valt att använda det som Thomsson (2002) kallar för reflexiv 
systematiskt analys. Anledningen till att vi valt att använda denna analysmetod är att vi anser 
att den var strukturerad och att författaren hade en stark verkighetsanknytning ti sin 
beskrivning av metoden. Analysmetoden som vi valt att använda underlättade det tolkande 
angreppssätt som vi har i vår undersökning. Thomsson (2002) beskriver en reflexiv studie 
som att den tolkande analysen ständig pågår. Genom att studien växlar mellan att vara 
systematisk och osystematisk gör att den är reflexiv. Med att studien är systematisk menar vi 
att vi kan bestämma under intervjuerna vad vi vill reflektera över och att den är osystematisk 
grundar vi på att vi gör reflektioner under intervjuerna som vi inte väljer att använda. När 
intervjuerna är genomförda startar en systematisk genomgång av intervjuerna samt de 
noteringar som vi gjort under studiens genomförande. Den reflexiva systematiska analysen 
består av en lodrät och en vågrät analys. Den lodräta analysen genomförs genom varje 
intervju och presenteras i vårt empirikapitel. Den vågräta analysen skär genom hela 
intervjuunderlaget och vi försöker där se mönster och olikheter, och denna dela har vi gjort i 
vårt analys och diskussionskapitel. Thomsson (2002) beskriver att syftet, tids och 
kostnadsramar styr hur grundlig analysen kommer att bli. Den tid som analysen tar i anspråk 
avspeglas ofta i hur pass intressanta resultaten kommer att bli. Därför råds de som har knappa 
resurser till att begränsa sin frågeställning, göra färre intervjuer och istället lägga tid på att 
analysera materialet. Vi har valt att genomföra tre intervjuer och istället kraftsamla på att 
analysera.  
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2.5 Trovärdighet  
Trovärdighet är den kvalitativa forskningens motsvarighet till reliabilitet enligt Patel och 
Tebelius (1987). Reliabilitet och trovärdighet är pålitligheten i det insamlad materialet vilket 
påverkas av hur väl forskaren kan undvika att andra faktorer hindrar ett bra 
informationsutbyte 
 
Trovärdighet betyder hur stabila och tillförlitliga resultat forskaren får av en undersökning 
(Wiedersheim-Paul och Eriksson 1993). Det går inte att undvika att det under studiens 
insamling och bearbetning av datan kan uppkomma eventuella fel. Forskaren har som uppgift 
att se till att denna felfrekvens hålls nere eller att felen elimineras helt. (Holme och Solvang 
1997) 
 
För att vi som forskare ska kunna hålla en hög trovärdighet som möjligt har vi turats om att 
intervjua och stödanteckna under intervjuerna, genom detta anser vi att vi förekommit den så 
kallade intervjuareffekten. Vilken innebär att respondenten anpassar svaren efter intervjuaren 
och situationen de befinner sig i. Vi har använt oss utav en minidisc under intervjuerna för att 
kunna gå tillbaka och lyssna igenom intervjuerna flera gånger. Intervjuerna är utförda efter 
samma grundmall som vi som författare skapat tillsammans. Detta har lett till att varje 
respondent fått samma frågor i samma ordning, vilket vi anser har gett tillförlitliga svar, som i 
sin tur har hjälpt oss skapa den förståelse vi eftersträvade. Med detta som utgångspunkt anser 
vi att trovärdigheten i vår studie är hög.  
 
Det som vi dock är lite kritiska till är att vi endast tittat på en del i en större organisation. För 
att höja trovärdigheten ytterligare hade vi kunnat intervjua flera ledare inom samma 
organisation fast inte inom samma del. Vi hade för avsikt att intervjua personer i styrelsen för 
att få deras syn på motivation av ledare. Detta har dock ej gått att genomföra då styrelsen 
finns i Danmark och organisationen precis bytt ägare vilket medfört att styrelsen 
omstruktureras och att de då ej hade tid för oss. I och med omstruktureringen av styrelsen har 
även personer med god inblick i förändringsprocessen lämnat organisationen vilket är en stor 
nackdel då det är svårt att få kontakt med dessa personer samt få dem att ställa upp på en 
intervju.  
 
En ytterligare aspekt att ta hänsyn till är att enkäten är ett ganska trubbigt instrument och vi 
har bara använt den som ett komplement till våra kvalitativa intervjuer. Med enkäten var vi 
enbart ut efter att styrka det som vi kommer fram till i intervjuerna och även studera om vi får 
samma bild av ledaren i intervjun som vi får i enkäten. Genom att ledarna själva får välja 
under vilken kategorisering som de anser sig själva passa bäst under har vi kunnat se om 
kriterierna som Maccoby satt upp stämmer med det vi får ut under intervjun.  
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3 Teori 
I detta kapitel kommer vi att ta upp de teorier som vi använt oss av i vår studie. Teoridelen 
omfattar teori kring reengineering samt den kritik som finns mot denna, vidare kommer vi att 
beskriva teorier kring motivation för ledare. 

3.1 Reengineering 
”Vi står ansikte mot ansikte med en mördande konkurrens, kunder som ständigt ställer allt 
mer extrema krav. Våra organisationer är inte i stånd att hantera denna stress; de byggs i – och 
för – en annan epok”. (Willoch 1994)  
 
I och med att organisationer kommer fram till ovanstående insikter så har de kunnat 
konstatera att de måste förändra sig för att kunna uppfylla de krav som samhället ställer på 
dem idag exempelvis snabbare och säkrare leveranser av varor och tjänster. Detta medför i sin 
tur att organisationerna genomför eller har genomfört flera olika typer av omorganiseringar av 
sin organisation och verksamhet. 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 och Andersen 1998) 
 
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 samhället 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 10 000 åren. (Willoch 1994)  
 
Reengineering innebär radikal redesign av affärsprocesser samt en omdaning av de system, 
policy och organisationsstrukturer som stödjer de strategiska och värdeökande processerna. 
Detta 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) 
 
Det är tre begrepp som är framträdande inom reengineering och det krävs att man fokuserar 
på dessa tre begrepp under förändringsarbetet.  
 
Det första begreppet är dramatisk; reengineering har väldigt lite att göra med fortlöpande 
förbättringar, om organisationer är ute efter mindre förbättringar i storleksordningen 5-10% är 
det betydligt bättre att använda sig av någon annan metod. Är man ute efter en mindre 
förändring är en kvalitetsmodell som till exempel TQM (Total Quality Mangement) en bättre 
metod, då denna är mer inkrementell i sitt utförande. (Willoch 1994) 
 
Det andra begreppet är radikal och med detta menas att man går till roten av problemen och 
identifierar antaganden och regler, som ligger till grund för våra affärsprocesser.(ibid) Att 
reengineera ett företag innebär att de nuvarande processerna i verksamheten sätts åt sidan. 
Detta innebär att företaget skapar en ”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 
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finna/hitta bättre och lönsammare sätt att göra dagens arbete. Slutligen implementeras de nya 
förslagen i verksamheten. (Hammer och Champy 1993) 
 
Process är det tredje begreppet och här skriver Willoch (1994) att det är svårt att få människor 
att begripa hur viktigt detta begrepp egentligen är för en organisationsutveckling. 
Anledningen till detta är att man inte tydliggör begreppet för de anställda när handlar om 
organisationsutveckling utan tar för givet att de redan har kunskap om det. Strukturella 
problem diagnostiseras vanligen i termer av produktivitet (den är för låg) eller tröghet (till 
exempel att produktutvecklingen tar för lång tid). Ett exempel på en process kan vara ett antal 
sammanlänkade aktiviteter vars input tillsammans skall skapa meningsfullt output. Vi måste 
förändra det egentliga innehållet i processerna om vi ska komma någon vart. Därför är fokus 
på processerna av fundamental betydelse i allt organisatoriskt förbättringsarbete. 
 
Stewart (1993) skriver i sin artikel att om man skall lyckas med reengineering krävs det att 
man är visionär, att man kan motivera de som förändringen drabbar och att man vågar göra 
stora förändringar. Vidare skriver Stewart att alla förändringar är svåra att genomföra, 
dramatiska, och förändringar som påverkar hela organisationen är ett mindre krig. För att öka 
oddsen för att lyckas pekar Stewart (1993) på några punkter som han anser viktiga: Strategin 
skall vara klar innan man börjar, reengineering skall genomsyra alla funktioner i en 
organisation, man skall skapa en känsla av att det är bråttom, designen skall vara utifrån och 
in, kombinera uppifrån/nerifrån och nerifrån/uppifrån initiativ vilket innebär att 
kommunikationen sker i båda riktningarna både uppifrån och ner och nerifrån och upp. Något 
som Stewart inte tar upp men som är viktigt är att de individer som skall driva och genomföra 
förändringsprocessen är motiverade så att de kan påverka handlandet i rätt riktning (Bruzelius 
och Skärvad 2000). Vad som också bör tilläggas är att de som skall leda förändringsprocessen 
behöver känna att de får uppskattning på det arbete som de presterar samt att de känner att de 
lever upp till de mål och krav som ställs på dem (Hallin och Lager 2003).   

3.1.1 Kritik mot Reengineering 
Kritikerna pratar generellt om att reengineering har ett högt misslyckande tal, 50-70 %, och 
menar därför på att man kanske inte ska svälja allt det goda som finns att läsa. De menar på 
att företagen väldigt ofta fokuserar på fel processer i sin iver att skynda sig igenom 
förändringsarbetet eller att hela arbetet initierats bara för att chefen vill framstå som en man 
eller kvinna av framtiden, det vill säga att dessa skulle ha personliga syften istället för 
företagens bästa för ögonen. (McHugh, Merli et al. 1995) 
 
En annan orsak till misslyckanden vid förändringsarbetet som Dicander-Alexandersson, 
Almhem et al (1997) tar upp är att man suboptimerar företagets processer istället för att 
optimera företaget som helhet. Med detta menar kritikerna att företagen istället för att utgå 
ifrån nya, kundfokuserade processer medvetet eller omedvetet, optimerar interna processer 
och tror att detta arbete skall leda till de fördelar som företaget egentligen avser att skaffa sig. 
Ifall detta sker kommer företaget fortfarande att göra fel saker och därför lyckas inte 
förändringsarbetet.  
 
Vid de flesta omorganiseringar är informationsfrågan ett av de mest svårlösta problemen. Här 
måste ledningen ibland agera som om man vet vart man är på väg, utan att egentligen göra 
det. Hur informerar man sakligt om en oviss framtid? Att involvera chefer eller mellanchefer 
redan i planeringsarbetet är ofta något som man misslyckas med. Med onödig destruktivitet i 
organisationen som följd. (Ahltorp 1998) Svagheten tycks ligga i att man uppifrån och neråt i 
organisationen ofta inte förmår klargöra vilka individuella karriärutvecklingsplaner och 
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framkomliga vägar som finns för såväl chefer som medarbetare. Ofta ser man hur man börjar 
bemanna en ny organisation utan att dessförinnan ha klargjort vilka chefer som skall platsa i 
och utanför den nya organisationen. Man kan fråga sig vad det beror på. Helt klart är att det är 
känsligt och svårt att omplacera chefer. (ibid) 
 
Strassman (1994) riktar frän kritik mot de radikala förändringarna som företeelse och drar 
paralleller med samhälleliga diktaturer. Han menar att inget gott kan komma ur att totalt 
omkullkasta befintliga arbetssätt och organisationsstrukturer. Enligt honom ligger lösningen 
istället i kontinuerliga förbättringar av existerande arbetssätt. Han menar att det är bättre att 
skynda långsamt för att historien visar att även om drastiska åtgärder ibland lyckas, är det de 
som agerar med eftertanke som oftast har bättre odds för att uppnå ett lyckat resultat. 
Manganelli och Klein (1994) riktar kritik mot att många radikala förändringsprocesser inte tar 
hänsyn till det viktiga steget att ställa upp tydliga mål med organisationsförändringen. Dessa 
mål krävs för ledningen skall kunna förmedla ner förändringen till personalen för att 
personalen skall bli motiverade. Omotiverad personal som inte accepterar 
organisationsförändringen blir således ett stort hot.  
 
Mycket av den kritik som framkommer kring reengineering skulle kunna minimeras genom 
att styrelsen och ledarna i en organisation tar mer hänsyn till olika motivationsteorier då det 
finns många delar i dessa som skulle kunna styrka de brister som finns med reengineering. 
Genom att använda sig av redan kända motivationsteorier som ett tillägg till 
reengineeringsprocessen kan organisationer få en bättre förståelse för vad som motiverar 
personalen på operativ nivå. Genom att personalen har en bättre förståelse för 
reengineeringsprocessen leder det till att den är bättre förankrad och möjligheterna till att 
lyckas med processen ökar. (Hallin och Lager 2003) 

3.2 Motivationsteorier 
När det talas om motivationsteorier talas det om att kategorisera dessa i två olika grupper, den 
första gruppen är behovsteorierna som fokuserar sig på processer hos själva individen (inre 
förklaringar). Den andra gruppen kallas för jämviktsteorierna dessa lägger dock vikten på de 
yttre förhållandena (yttre förklaringar). Vi har valt att använda oss av en behovsteori och det 
är Maccoby´s teori om motivation för chefer, vi lägger därför vår tyngdpunkt i denna teori.  
 
För att motivation skall kunna uppstå gäller det att skapa förutsättningar för det. 
Förutsättningarna kan exempelvis vara att arbetet skall kräva olika slag av kunskap och 
färdighet. Arbetet skall vara en så kallad hel uppgift den skall gå att göra från början till slut, 
det som utförs ska ha en tydlig betydelse för andra inom företaget. Uppgiften ska kunna 
planeras och beslutas av den individ som ska utföra uppgiften, det ska gå att se ett tydligt 
resultat av det jobb som utförs. (Berggren, Gillström et al. 2001) 
 
För att en individs inre motivation ska få den rätta förutsättningen krävs två saker, den första 
är att företaget måste ha fungerande visioner och mål som kommuniceras på ett tydligt och 
klart sätt. Visionen och målet får inte stå i konflikt till varandra. Den andra förutsättningen är 
att individerna inom organisationen måste vara klara över sina egna värderingar. Om 
individens värderingar stämmer överens med organisationens har dessa individer möjlighet att 
finna mening i sitt arbete, vilket leder till att individernas hela potential frigörs. Den inre 
motivationen höjer alltså arbetsglädjen och motivationen, och det är inget ledaren kan 
påverka. (Boethius och Ehdin 1993) 
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3.2.1 Maccoby´s teori om motivation av chefer 
Vi har valt att använda oss utav Maccoby´s teori i vilken han har tagit fram ett antal olika 
ledarskapsstilar. Arbetslivets krav och anspråk hos en ny generation medarbetare håller snabbt 
på att förändras, men varken ledarskapsstilen eller motivationsteorierna har hållit jämna steg 
med den utvecklingen. Ingen betvivlar att motivation är väsentligt för att organisationen och 
människor skall lyckas i arbetet. Om kompetent folk vill göra vad som är nödvändigt för att 
tillfredställa kunderna, minska kostnaderna och öka vinsten, tjänar både organisationen och 
den enskilde på det. (Maccoby 1989) 
 
För att upptäcka vad som motiverar människor i arbete måste man inrikta sig på de 
värderingar som styr beteendet och avgör varför och hur vi arbetar. Med hjälp av familj, skola 
och arbetsplats formar en kultur de mänskliga drifterna, de vill säga dynamiska 
beteendemönster, till värderingar som är anpassningsbara till arbete och sociala relationer. De 
värderingar som är gemensam för en grupp utgör den gruppens ”sociala karaktär”. Maccoby 
har kategoriserat in dessa karaktärer i fyra ledarskapsstilar och dessa är specialisten/experten, 
vargen/försvararen, funktionären/hjälparen och spelaren/innovatören. (Maccoby 1989) 
 
Specialisten/experten  
Specialisten/experten, proffset, uppvisar de traditionella inslagen av produktivitetsinriktade 
karaktärsdrag – arbetsetik, respekt för andra, omsorg om kvalitet och ekonomi. De sociala 
särdrag som är utpekande för specialisten är ansvarskänsla. När han/hon talar om sitt jobb är 
det den process varigenom något kommer till som han/hon intresserar sig för. Han/hon älskar 
att bygga och betraktar andra medarbetare såväl som överordnade med utgångspunkt från 
huruvida de främjar eller hindrar hans/hennes professionella insats. De flesta 
speciallister/experter är lugna, allvarliga och praktiska lagda. Trots att speciallistens/expertens 
dygder åtnjuter allmän aktning tillåter inte hans egocentricitet och perfektionism att han leder 
en komplex och rörlig organisation. Snarare än att ägna sig åt att kontrollera systemet i 
samverkan med andra som har samma värderingar, har han en benägenhet att sköta sina egna 
angelägenheter och att, ibland tvekande, gå mot mål, som han egentligen inte sympatiserar 
med. På vägen tar han vara på varje tillfälle att göra saker som intresserar honom. (Maccoby 
1978; Maccoby 1989) 
 
Även om specialisten/experten vill ha det bra och tjäna pengar är det egentligen 
problemlösandet som sådant han motiveras av, uppgiften som utmaning och tillfredställelsen 
att åstadkomma något av kvalitet. Han känner sig hemmastadd i små arbetslag och med 
projekt som kan definieras och överblickas, men trivs sällan i stora organisationer. Han vill 
följa ett projekt från start till mål. (ibid) 
 
Till skillnad från vargar/försvarare och spelare/innovatörer tävlar specialisten/experten inte så 
mycket med andra människor som med naturen, materian, och särskilt med sina egna 
kvalitetsbegrepp. Förutom intresset för arbetet vill specialisten/experten framförallt vara en 
bra förälder och familjeförsörjare.  
 
Vargen/försvararen 
Den ensamme vargens/försvararens mål är makt. Han uppfattar tillvaron som en vildmark 
(inte som ett spel), där det gäller att äta eller ätas och där segrarna förintar de besegrade. 
Merparten av hans psykiska tillgångar destineras till hans invärtes försvarsdepartement. 
Vargarna/försvararna uppfattar sina herrar som medbrottslingar eller fiender och sina 
medarbetare som föremål att utnyttja. Vargen/försvare är erövraren som, om han har 
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framgång, bygger ett imperium. Vargen/försvararna skaffar sig en lya i företagets hierarki. 
Från den gör han utflykter för rov eller rävspel. (Maccoby 1978; Maccoby 1989) 
 
Vargen/försvararen motiveras av makt. Han vill dominera andra och uppfattas som en 
övermänniska. De andra chefstyperna tycker illa om att avskeda folk medan däremot 
vargen/försvararen blir stolt över att vara fruktad. Han tolkar gärna andras fruktan som en 
sporre att göra ett bättre arbete. Han strävar efter att bli herre på täppan och är inte främmande 
för att krossa motståndare på vägen dig.(ibid) 
 
Eftersom vargen/försvararen är alltför misstänksam och grym förmår han inte samarbeta med 
starka jämlikar i ett lagarbete där alla är beroende av varandra. Specialisterna känner på sig att 
han vill snöpa dem och hämnas genom att undanhålla honom information eller spela dum.  
 
Funktionären/hjälparen 
Här återfinner vi den vanliga organisationsmänniskan, den företagsanpassade funktionären/ 
hjälparen vars jag blivit en del av det mäktiga, skyddande företaget. Hans starka sidor är 
omsorgen om det mänskliga inom företaget, intresset för känslor i sin omgivning och hans 
sinne för att vidmakthålla företagets integritet. Funktionären/hjälparen spelar en central roll 
när det gäller att få stora företag att fungera. Svagheterna är att han är rädd och underdånig, 
ofta mer intresserad av trygghet än framgång. De mest kreativa personligheterna i denna 
kategori kan inom sin krets utveckla en anda av samarbete, stimulans och ömsesidighet. De 
minst kreativa hittar en nisch och tröstar sig med att glansen från företagets framgång också 
sänder en eller annan stråle på dem. (Maccoby 1978; Maccoby 1989) 
 
Funktionären/hjälparen identifierar sina personliga intressen med företagets långsiktiga 
utveckling och framgång. De är övertygade om att vad som är bra för företaget också är bra 
för dem själva. Funktionären/hjälparen visar omsorg om företaget och dess vidare utveckling. 
De drivs i lika hög grad av förhoppningar om framgång som av farhågor och bekymmer för 
de aktuella projekten och personrelationer i deras omgivning. Den personliga karriären har 
inte företräde i deras värderingar. De känner sig motiverade så länge de är en viktig del av 
företaget.(ibid) 
 
Den typiske funktionären/hjälparen når mellannivåer i linjens ledningssystem eller blir 
stabschef. Men han är ingen risktagare eller tuffing, har inte den fasthet, det självförtroende 
eller energi som krävs för att nå den absoluta toppen. På den positiva sidan kan man anteckna 
att funktionärens/hjälparens tro på krafter utanför honom själv, på ”organisationens” styrka, 
ger honom samhörighetskänsla, blygsamhet, ansvarskänsla och lojalitet. På den negativa 
sidan finns bristande självförtroende och rädsla att förlora jobbet. De oroar sig ständig. Hur 
går det för dem? Håller de på att sacka efter? Förstår de vad som sker kring dem? Kan de lita 
på spelarna, som verkar så säkra på sig själv? Funktionärstyper/hjälpartyper är vanligen 
ganska slutna människor så snart de befinner sig utanför företagets krets och de uppfattar ofta 
en sådan omgivning som främmande och en smula fientlig.   
 
Spelaren/innovatören 
Strategen, taktikern, spelaren/innovatören är den nye mannen i företagsvärlden. Det som mest 
av allt intresserar honom är utmaningen och konkurrensinsatsen, i vilken han kan framstå som 
vinnare. Han saknar tålamod med andra, långsammare och försiktigare naturer, tycker om att 
ta risker och att förmå andra att skärpa sig till prestationer bortom den vanliga lunken. Han 
reagerar på arbete och tillvaro som om det gällde ett spel. Kraftmättningen eggar honom och 
han har förmåga att dra med andra i sin entusiasm. Han gillar nya idéer, ny teknik, friska 
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grepp och genvägar.  Han talar och tänker i korta satser, dynamiskt och ibland lekfullt – det 
blixtrar till då och då. Hans allt överskuggande mål här i livet är att segra, och när han talar 
om sig själv kommer han alltid in på strategi och taktik, som har med företagets inbördes 
tävlan att göra. (Maccoby 1978; Maccoby 1989) 
 
För spelaren/innovatören är hög lön viktig, mest därför att det markera vunna poäng. Han vill 
inte gå utför i serien. Han uppfattar inte lönen i absoluta tal eller som ett sätt att bli rik, utan i 
relativa tal, som markering av avståndet till kollegor. Spelaren/innovatören fängslas också av 
spelet som sådant. Utan konkurrens blir han förslöad, allting kretsar runt konkurrens och 
tävlan och det är detta som driver och motivera honom.(ibid) 
 
Maccoby menar att chefer kan uppvisa delar av alla karaktärstyper, men att varje chef i grund 
och botten är en av de fyra karaktärstyperna. En funktionär/hjälpare kan exempelvis uppvisa 
vissa karaktärsdrag som kan hänvisas till specialisten/experten. (ibid) 

3.2.2 Förväntansteori 
Motivation bygger enligt forskning på det som kallas förväntansteori, där prestation är en 
kombination av en individs ansträngning och den egna förmågan. Den kan förenklat bygga på 
tre grundelement: 
 

 Ansträngning mot prestationsförväntan, där individen har förväntan att en viss nivå av 
ansträngning kommer att medföra ett visst resultat. 

 Prestation mot belöningsförväntan, innebär att den anställdes förväntan om att en viss 
prestation kommer att medföra en viss belöning. Den anställde kan alltså bli motiverad 
att prestera mer om han/hon vet att detta leder till en högre belöning. 

 Ersättningens attraktionskraft, är att olika ersättningar, befordransmöjlighet, monetär 
belöning, etc. varierar i attraktionskraft från individ till individ. 

 
Om dessa tre punkter sammanfattas, kan man säga att den anställdes motivation att prestera 
till en viss nivå är störst då nivån anses rimlig att nå, att prestationen kommer att leda till en 
viss ersättning och att belöningen är attraktiv. Individen kommer att välja den prestationsnivå 
som är mest motiverande. (Rendahl 1996) 

3.2.3 Målsättningsteori 
Precis som människor är motiverade till att tillfredställa behov på arbetsplatsen, är de också 
motiverade att sträva efter att uppnå mål. Att fastställa mål är en av de viktigaste 
motivationskrafterna i organisationer då människor reagerar på tilldelade mål. 
Målsättningsteorin hävdar att tilldelade mål påverkar människors tro på deras förmåga att 
prestera uppgifter. Grundidén bakom teorin är att mål fungerar som motivator som krävs för 
att målet ska uppnås. När de lyckas uppnå ett mål, känner de sig kompetent och framgångsrik. 
Att ha mål ökar prestationen mycket, eftersom målet exakt visar vilken nivå av prestation som 
förväntas.(Greenberg och Baron 2000) 
 
Målsättningsteorin hävdar också att i stor utsträckning kommer de tilldelade målen att 
uppfattas av individerna i organisationen som deras egna mål. Likaså, ju starkare människor 
tror att de kan uppnå ett mål, ju starkare accepterar de målet som sitt eget. Motsatsvis, 
kommer individer som anser att de inte kan uppnå målen generellt inte se sig bunden att nå 
dessa mål – och strävar inte heller efter att göra det. Tillslut hävdar denna teori att tron om 
både självförverkligande och måluppfyllelse påverkar arbetsprestationen. Målsättningsteorin 
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har understöd av flera studier, som poängterar att det är en värdefull källa att förstå hur 
målsättningsprocessen fungerar. (Greenberg och Baron 2000) 
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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 sammanställning av de tre intervjuer som vi genomfört 
på det aktuella företaget. Presentationen kommer att ske i form av att företaget samt 
respondenterna 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 på grund av som vi tidigare nämnt öka anonymiteten. 

4.1 Företaget  
Företaget som 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. Företaget 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 bensinmackar, 
militärregementen samt att antal ålderdomshem i detta område. 
 
Företaget har ett övergripande mål i form av att de vill bli nummer ett, kundens bästa val, 
genom att ha hög kvalité, bra pris och komma med nyheter. Det övergripande målet är ett väl 
uttalat, formulerat och accepterat mål inom hela organisationen.  
 
Organisationens vision är: ”Vi vill ha en fortsatt lönsam tillväxt.” Genom innovation, kvalitet, 
marknadsföring och samarbete vill vi vara den brödleverantör i Sverige som konsumenter och 
detaljhandel föredrar framför andra. 
 
Organisationens affärsidé är: ”Hos Företaget bakar vi bröd med karaktär. Bröd som skiljer 
sig från mängden genom sin smak, sin konsistens, sin färskhet och sitt utseende. Vi vill ge 
konsumenterna möjlighet till många, omväxlande och spännande smakupplevelser”. 
 
Den övergripande organisationsförändringen som skett för Företaget 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 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. Detta har medfört att antalet anställda vid Luleåbageriet minskats från ca 
80st till att idag vara 29st. 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 (se figur 1). I rep & underhåll jobbade 2 anställda som 
hade till ansvar att se till att maskinparken skall vara intakt. Det fanns 3 produktionsledare, en 
för tillverkning formbröd, limpor samt mindre matbröd och konditori produkter, en för 
tillverkning av mjukkakor och en för paketering/expediering. Dessa hade ansvaret för olika 
delar av produktionen samt den personal som ingår i dessa områden. På formbröd och 
limplinjen jobbade 6 bagare och på stickugnen jobbade 2 samordnare, 10 bagare och 3 
ungsare. I plåtdisken jobbade 1 anställd som såg till att plåtar och dylikt är rena och insmorda. 
På mjukkakslinjen jobbade 4 bagare och 8 paketerare. På paketering och expediering jobbade 
3 samordnare och 18 paketerare som har hand om paketeringen av produkterna från formbröd 
och limplinjen samt stickugnen. I fryslagret jobbade 1 anställd som skötte om de frysta 
produkterna. Slutligen så hade vi backdisken där 1 anställd arbetade med att rengöra 
brödbackar. 
 
 
 

Tillverkning 

Form + Limpor 

Stickugn 

Tillverkning 

Samordnare 

Produktionsledare Produktionsledare Fryslager 

Pack/Exp 

Samordnare 

Figur 1. 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 (se figur 2). 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 
Här kommer vi presentera en sammanställning av de svar vi fått av ledare A under den 
genomförda intervjun samt den enkät som han/hon fick fylla i. 
 
Bakgrund 
Ledare A arbetar som produktionsledare i företaget vilket innebär att leda produktionen på ett 
effektivt sätt samt personalansvar. Denne har tillsammans med ledare B ansvar för tjugosju 
anställda. Personalansvaret innebär bland annat att se till att personalen är motiverad till att 
utföra sina arbetsuppgifter på ett korrekt sätt samt se till att det finns personal till varje 
arbetsuppgift. Ledare A har arbetat i företaget i 14 år och varit produktionsledare sen 1994. 
Denna har även ansvar för företagets kostnadsbudgetar och att se till att företaget producerar 
det som ska produceras så att kunderna får de produkter som de beställer. Ledare A skall även 
fungera som ett stöd och en informationskälla för de anställda. Anledningen till att ledare A 
valde att bli produktionsledare var att han/hon tycker om att ta ansvar och känna att man får 
vara med och påverka. De egenskaper som ledare A anser är viktiga hos en ledare är 
framförallt ärlighet och att ledaren är konsekvent och rättvis. Ledaren beskriver sig själv i 
rollen som chef som öppen, rak, ganska krävande och anser att får man betalt ska man göra 
rätt för pengarna. 
 
 

Lager Linje 1 Formbröd 

Expediering 

Paketering 

Tillverkning 

Linje 2 Limpor 

Expediering 

Paketering 

Tillverkning 

Linje 3 Stickugn 

Tillverkning 

Paketering 

Expediering 

Figur 2. Bageriet efter förändringen 
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Reengineeringsprocessen 
Ledare A ansåg sig vara väl medveten om vilka mål som fanns med förändringsprocessen 
samt de delmål som sattes upp under förändringsarbetet (Se figur 3). Han/hon har som 
fackligt aktiv suttit med i ledningsgruppen under hela förändringsprocessen vilket har gjort att 
ledare A haft god insikt i de beslut som tagits på de olika nivåerna inom organisationen. 
Eftersom ledare A har suttit med i företagets styrelse och dess beslutsgrupp har denne haft 
insikt i varje beslut som skett även då det inte gällt bageriet i Luleå. Detta har lett till att 
ledare A haft god bakgrundsinformation till varför man måste fatta vissa beslut. Ledaren var 
positiv till förändringen då denne haft den bakgrundsinformation som behövs för att förstå 
anledningen till förändringen. Den information som ledare A haft är bakgrund till 
förändringen, hur man skulle gå tillväga och kunnat ställa de frågor denna haft till styrelsen på 
ett enkelt sätt. Företaget har under de senaste fyra åren varit nära att gå i konkurs två gånger 
och för att överleva som företag var man därför tvungen att göra en förändring. Målet med 
förändringen var enligt ledare A att få upp kapaciteten på tillverkat kilo per timme, samt att 
rationalisera produktionen till att använda maskiner i stället för att göra saker för hand. Detta 
har lett till att företaget ändrat inriktning på produktionslinjen, effektiviserat sig och smalnat 
av sitt sortiment. När företag gick från handarbete till att bara använda maskiner inriktade sig 
produktionen bara på stordrift i form av limpor och formbröd. Detta innebar att man var 
tvungen att göra en radikal nedskärning av sin personalstyrka och var tvungen att säga upp 
fyrtiotvå stycken.   
 
Ledare A anser att förändringsprocessen har gått till på följande sätt: 
1.Centrala   planer 
på förändring 

2. Bagerichef 
informerade om 
förändringen. 

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

4. Arbetsgrupp med 
tre 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 3. Ledare A´s syn på förändringsprocessen 
 
Ledare A ställer sig även nu efter förändringen positiv till denna, då ledare A anser att de har 
lyckats åstadkomma det som de ville på bageriet här i Luleå. De har fått upp sina kilon per 
timme samt fått ner personalkostnaderna. Det han/hon ser som negativt med 
förändringsprocessen är att de inte lyckades få ner sina transportkostnader. Ledare A tror och 
hoppas att dennes inställning/attityd till förändringen har påverkat processen/resultatet 
positivt. Ledaren har försökt uppmuntra de anställda och anser sig ha bra verktyg för att 
förklara anledningen till förändringen då ledare A har mer information än vad Luleå bageriets 
chef haft. Efter den genomförda förändringen har ledare A´s arbetsuppgifter förändrats på det 
sättet att denne nu hinner med sitt jobb på fyrtio timmar i veckan, samt hinner också prata mer 
med personalen mer än vad denne hann tidigare. Under själva förändringsprocessen var det 
jobbigt då mycket personal blivit uppsagda vilket ledde till att många mådde dåligt och ledare 
A hann inte finnas som ett stöd för alla.  
 
Ledare A anser att förändringsarbetet hade kunnat fortlöpa bättre om företaget använt sig av 
ett uppifrån/nerifrån och nerifrån/uppifrån perspektiv på förändringen. Med detta perspektiv 
menas att kommunikationen mellan styrelse och anställda går i båda riktningarna. Styrelsen 
kommunicera ner till de anställda och de anställda kan kommunicera direkt tillbaka till 
styrelsen. Dock tycker ledaren att de har haft mycket att säga till om då de har kunnat tycka 
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och tänka samt kunnat ha egna åsikter om olika saker. De lyssnar mycket på oss, den 
dåvarande ledningen lyssnade på vad vi tyckte och tänkte då vi känner våra kunder bättre än 
vad dom gör. Slutligen anser ledare A att denne efter förändringen har mer tid att fördjupa sig 
i företagets alla olika delar vilket har gett ett större helhetsperspektiv. 
 
Motivation 
Vad ledare A anser är motivation för denne som chef är att sträva efter att leva upp till de krav 
och mål som ställs på denne vilket ledare A anser att denne gör, vilket i sin tur gör att ledare 
A trivs bra med sin roll som produktionsledare. Även visad uppskattning från anställda och 
ledningen på det arbete och den tid som ledaren lägger ner på sitt arbete är motiverande. 
Lönen är också en hög motivationsfaktor då ledare A anser sig tjäna bra. Det som han/hon 
också upplever som positivt och motiverande med sitt arbete är att denne får ta stort ansvar 
och har möjlighet att vara med och påverka. Ledaren är inte rädd för att säga saker som inte 
alla vill höra och kan då ta beslut som strider mot högre chefer. Eftersom ledare A själv 
arbetat inom produktionen anser han/hon att det varit lättare att sätta sig in i de anställdas 
situation då denne själv vet vad arbetet innebär. Det som också motivera ledare A är att denne 
inte är konflikt rädd vilket kan leda till positiva effekter av konflikter. Ledare A känner att det 
denne gör i sitt arbete gör en stor skillnad i verksamheten vilket är motiverande för ledaren.  
 
Det som ledare A anser är negativt med sin befattning är att det är han/hon som skall 
genomföra alla beslut som kommer uppifrån vilket ofta leder till att det är ledare A som får ta 
all kritik för dessa beslut.  Ledare A anser att den högre ledningen inom företag inte har 
motiverat dem på ett tillfredställande sätt, då det hela tiden varit bristfällig information. 
Ledare A säger att han/hon haft mycket gratis genom att denne har suttit med i företagets 
styrelse och beslutsgrupp. Men ledare A säger att de som inte haft denna möjlighet och fördel 
inte fått någon information om situation alls. Det ledare A vill att högre ledning skall göra för 
att motivera denne är att de ska ge en tydlig förklaring på vad som ska ske samt regelbunden 
information. Informationen skall vara detaljerad och de ska även ge en bakgrund till varför 
man ska genomföra förändringen och detta tycker ledare A har varit en brist under 
förändringsprocessen.  
 
Det ledare A känner som motiverande och positivt efter förändringen är att denne anser sig 
hinna vara en bättre chef idag, och känner att denne räcker till för sina anställda vilket ledare 
A tycker är motiverande. Ledare A vill känna medarbetarna har ett stöd i han/hon och det 
känner ledare A att denne kan ge nu när det finns mer tid för vanliga samtal. 
Sammanfattningsvis anser ledare A att information är A och O för att lyckas motivera och 
driva en förändringsprocess.  
 
Karaktärstyp enligt enkät 
Utifrån den enkät som ledare A fick fylla i efter den genomförda intervjun, har vi kunnat 
kategorisera in denne i en av Maccobys ledar-karaktärstyper. I ledare A´s fall har vi kunnat 
placera in denne i kategorin specialisten/experten då ledare valde detta som första alternativ, 
dock hade ledare stora inslag av funktionären/hjälparen vilket också var det andra alternativ 
som ledaren valde.  Den fråga som ledare A ansåg viktigast för han/hon var att ledaren närmar 
sig arbetet som en specialist/expert. Oavsett vilket jobb ledaren har vill han/hon utföra arbetet 
med hög kvalitet och använda sitt kunnande och sin kompetens. Ledare A ansåg även att det 
var viktigt att hjälpa människor.  
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4.1.2 Ledare B 
Bakgrund 
Ledare B arbetar sedan åtta år tillbaka som produktionsledare i företaget men har varit 
anställd i företaget i sexton år. Att vara produktionsledare innebär att leda produktionen på ett 
effektivt sätt samt ha ett övergripande personalansvar där det gäller att fördela arbetet på ett 
bra sätt. Ledaren har tillsammans med ledare A ansvar för tjugosju anställda. Arbetet innebär 
mycket ansvar då det i företaget finns en chef och under denne två stycken produktionsledare 
och produktionsledarna sköter allt utom det övergripande ansvaret. Valet att bli 
produktionsledare gjorde ledare B genom att han/hon tyckte att det verkade intressant när han 
blev tillfrågad. De egenskaper som ledare B värdesätter högst hos en ledare är ärlighet. Ledare 
B beskriver sig själv i rollen som chef som ödmjuk och vill att personalen själv ska inse att 
det denne säger oftast är bäst då han/hon har störst kunskap, men är inte främmande för att 
böja sig ifall han/hon inser att de anställda har rätt. Målet som ledare B har med sitt ledarskap 
är att alltid vara ärlig och rättvis och att sträva efter att få saker gjorda snabbt.  
 
Reengineeringsprocessen 
De mål som ledare B har sett med organisationsförändringen är att produktionssamordna 
eftersom alla bagerier gjorde allt inom bageriverksamheten, effektivisera och minska 
personalstyrkan. Tidigare hade bageriet ett fullsortiment men i och med förändringen skulle 
bageriet i Luleå koncentrera sig till att enbart producera matbröd.  
 
Ledare B var negativ till förändringen då han/hon tyckte att ifall man kan lägga ner en del av 
verksamheten kan man lägga ner den andra delen lika snabbt om den inte visar lönsamhet på 
en gång. Om ledare B får se tillbaka på förändringsarbetet utifrån ett ledarperspektiv anser 
ledaren att förändringsarbete var väldigt spännande och har inneburit att man lärt sig mycket 
under resans gång som gjort att ledare B utvecklats som ledare. Efter den genomförda 
förändringen anser ledare B att förändringen för denne personligen var negativ då flera av de 
anställda blev uppsagda. Ledare B anser att hans/hennes inställning/attityd till förändringen 
påverkat processen/resultatet och en bidragande orsak till detta är att ledare B alltid har sin 
dörr öppen så att de anställda kan komma in om det är något som de funderar över. Ledare B 
anser att han/hon är medveten om vilka mål som fanns med organisationsförändringen samt 
de delmål som sattes upp under själva förändringsarbetet (Se figur 5), men tycker att mer 
information hade varit önskvärt. Ledaren anser att förändringen påverkade arbetssituationen 
på ett positivt sätt då han/hon fick mindre anställda att ansvara över, vilket ledde till att ledare 
B kan planera mer långsiktigt idag vilket ej var möjligt innan förändringen då man enbart 
planerade kortsiktigt.  
 
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 5. Ledare B´s syn på förändringsprocessen 
 
Själva arbetet med att uppnå målen med förändringsarbetet skedde i form av direktiv uppifrån 
högre ledning men ledare B tycker att de fick välja mycket själv hur de skulle uppnå 
direktiven. Ledare B tror att det hade varit bra med ett uppifrån/nerifrån och nerifrån/uppifrån 
perspektiv på förändringen men tilläger att det tagit mycket längre tid och den tiden ej fanns. 
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Ledare B tycker att han/hon ser verksamheten mycket bättre nu efter förändringen då ledare B 
var mer koncentrerade till enbart tillverkningen innan förändringen och har nu en mycket mer 
övergripande bild.  
 
Motivation 
Ledare B trivs mycket bra med sitt arbete och säger att han/hon inte skulle ha fortsatt med 
detta ifall inte ledaren känts sig motiverad till arbetsuppgiften. Det som ledare B upplever 
som positivt är att han/hon får vara med och planera då detta i sin tur lett till att 
kommunikationen med styrelsen och ledningen har blivit bättre. Ledare B har svårt att se 
något negativt med sitt arbete idag efter förändringen då han/hon anser att det var sämre före 
förändringen rent arbetsmässigt.  
 
Det som motiverar ledare B i dennes arbete är att känna sig behövd och att han/hon får 
uppskattning för det man gör. Om man varit borta några dagar och det har gått trögt och så 
kommer man tillbaka och det börjar gå bra då känner man att det man gör, är till nytta vilket 
motiverar ledare B. Ledaren har också försökt att behålla den höga mentalitet som finns bland 
de anställda, de får mycket beröm av folk som kommer utifrån att de lyckats behålla den höga 
mentaliteten trots förändringen. Detta är motiverande för ledare B. Ledare B anser att på 
mellanchefsnivå blir man dåligt motiverad av högre ledningen inom företaget, men säger 
också att det ibland händer det kommer och säger till att man gör ett bra arbete och detta är 
motiverande. Det som ledare B tycker att ledningen kunnat göra bättre under 
förändringsprocessen för att denne skulle ha känt sig mer motiverad till att leda och 
genomföra förändringen är att de gett mer kontinuerlig information, man kan aldrig få för 
mycket av det enligt ledare B.  
 
Karaktärstyper enligt enkät 
Utifrån den enkät som ledare B fick fylla i efter den genomförda intervjun, har vi kunnat 
kategorisera in ledaren i en av Maccobys ledar-karaktärstyper. Genom de svar vi fått på vilken 
attityd ledare B anser som viktigast för han/hon har vi kunnat placera in ledaren i kategorin 
funktionären/hjälparen. Vi har ej kunnat placera in ledare B under någon annan av Maccobys 
kategorier, då denne ansåg att endast ett av alternativen överensstämde med han/hon och ville 
ej välja något ytterligare alternativ. 

4.1.3 Ledare C 
Bakgrund 
Ledare C arbetar sedan tre år som bagerichef. Det innebär att han/hon är ansvarig för fabriken 
både när det gäller ekonomi, personal, produktion samt drift och underhåll av bageriet här i 
Luleå. Ledare C´s arbete innebär mycket ansvar, ledaren säger att det framför allt är ansvaret 
för personalen. Det gäller hela arbetsmiljödelen så som arbetsmiljölagen som gäller på 
arbetsplatsen. Denne har även ett ansvar gentemot ledningen och ägarna att bageriet 
producerar det som skall produceras, och att produkterna uppfyller de krav som ställs, samt att 
de uppfyller de krav som ställs på lönsamhet. Hela produktionsapparaten är också ledare C´s 
yttersta ansvar. Till ledare C´s hjälp har han/hon produktionsledare A och C för att genomföra 
besluten praktiskt. I och med ledare C´s tidigare yrkesverksamma roll som yrkesofficer i 
tjugotre år, är det ganska naturligt för denne att vara chef, att ta ansvar och leda verksamheten. 
Ledare C anser att de egenskaper som är viktiga hos en ledare är kunnighet samt att inge 
förtroende till personalen genom att veta vad man pratar om. Tydlighet i det man säger och 
gör så att personalen uppfattar vad man menar och inte håller på och velar, det är bättre att 
man tar ett beslut och sen ändrar på det om det blev fel, ett felaktigt beslut är bättre än att inte 
våga ta ett beslut alls enligt ledare C. Han/hon anser även att ledaren skall vara lyhörd och 
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lyssna på det personalen har att säga. Ledare C försöker att varje dag gå runt och prata med 
sina anställda för att orientera sig om hur läget är. Det är viktigt att man är lyhörd när 
anställda börjar må dåligt och när det händer något som man måste ta tag i exempelvis 
konflikter. Ledare C anser också att det är viktigt att man åtgärdar problem som är så att de 
inte får ligga och dra för länge, det vill säga att man vidtar åtgärder så snabbt man kan. Ledare 
C beskriver sig själv i rollen som chef som lyhörd, ärlig, tydlig och handlingskraftig. 
 
Reengineeringsprocessen 
Då ledare C började arbeta på bageriet producerades fryst bröd, limpor och formbröd, 
kaffebröd och frukostbröd dessa krävde mycket personal med den produktionsteknik som 
fanns då. Detta gjorde att det var svårt att få någon ekonomi i verksamheten därför togs ett 
beslut i ledningen att avveckla de olönsamma linjerna för att modernisera bageriet. Ledare C 
var projektledare i den projekt grupp som sattes samman för att ta fram tre olika alternativ om 
hur produktionen skulle kunna läggas om. I projektgruppen hade ledare C med sig 
produktionsledare, personal som representerade fackklubben samt representanter från 
säljsidan. Projektgruppen genomlyste varje produkt och tittade på om de var lönsamma eller 
inte samt tittade på de produktionstekniker som användes. Denna grupp lämnade tre förslag 
vidare till ledningen och de bestämde då hur förändringen skulle gå tillväga. Beslutet som 
kom innebar att bageriet lade ner produktionen av kaffebröd och frukostbröd. 
Förändringsarbetet började med att riva ut gamla maskiner och få in nya och sedan byggde 
det upp en ny linje som införskaffats från Umeå. Idag har de två linjer en med limpor och en 
med formbröd. Målet med förändringen enligt ledare C var att öka lönsamheten i företaget 
samt att öka produktiviteten (Se figur 4). Problemet som ledare C har sett med förändringens 
mål och delmål är att informationsflödet har varit väldigt dåligt. När väl besluten kommit 
skulle de ske på en gång och ledare C saknar den långsiktiga planeringen från ledningen och 
ett tydligare mål med förändringen. När sedan väl informationen kommit har ledare C försökt 
att förmedla ut den så fort som möjligt för att förhindra spekulationer från de anställda om vad 
som skall hända. Ledare C anser att det är en svaghet från den högsta ledningen att ledaren 
som skall genomföra förändringen inte haft en klar bild samt bakgrunds information om vad 
ledningen vill uppnå med förändringen.  
 
Ledare C anser att förändringsprocessen har gått till på följande sätt: 
1. Beslut i ledning 
att avveckla 
olönsamma linjer. 

2. Bagerichef 
informerad om 
förändringen. 

3. Projektgrupp 
bildas för att ta 
fram tre förslag. 

4. Beslut om vilka 
produkter som skall 
utgå ur 
produktsortimentet 

5.Byggning av ny 
linje.  

6. Mjukkaklinjen 
stängs. 
 

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

8 Turlista för 
avgångar 
presenteras för de 
anställda. 

9. Verkställa 
uppsatta delmål 
samt direktiv. 

 

Figur 4. Ledare C´s syn på förändringsprocessen 
 
Ledare C säger att han/hon kände sig både positiv och negativ till förändringen. Negativ då 
det var många anställda som blev utan jobb, och positivt då det skulle öka lönsamheten för 
företaget samt företagets överlevnad. Nu med facit i hand ställer sig ledare C positiv till 
förändringen då detta var den enda utvägen för att få fortsätta sin verksamhet. Ledare C är 
övertygad om att dennes inställning/attityd till förändringen påverkat processen/resultatet av 
förändringen positivt, då han/hon som huvudansvarig alltid försökt vara positiv utåt mot sina 
anställda. Ledaren har heller aldrig varit oärlig utan har alltid försökt att vara ärlig och hålla 
sig till sanningen. Ledare C anser sig trots bristande information uppfattat målet med 
förändringen på ett korrekt sätt.  
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Ledare C anser att hans/hennes arbete påverkades i positiv riktning av förändringen, detta 
genom att ledaren tyckte att förändringsarbetet i sig var intressant och roligt. Även för ledare 
C ledde förändringen till att han/hon hade färre anställda att ta hand om. Detta har lett till att 
ledare C har fått en bättre helhetssyn av organisationen nu efter förändringen än vad han/hon 
hade tidigare. Ledare C tror inte att ett uppifrån/nerifrån och nerifrån/uppifrån perspektiv på 
förändringen skulle ha kunnat påverka förändringen i en annan riktning. Problemet med 
förändringen som ledare C ser det var att när ett beslut väl kom att något skulle genomföras 
var det så ont om tid att det inte fanns någon möjlighet att göra på något annat sätt utan det 
vara bara att genomföra direktiven. Ledare C anser även att ifall ledningen skulle ha haft mer 
långsiktig planering skulle det ha varit möjligt med uppifrån/nerifrån perspektiv och 
personalen skulle ha haft mer att säga till om. De strategiska besluten är svåra att påverka, det 
man kan påverka enligt ledare C är hur man utformar och genomför besluten.  
 
Motivation 
Ledare C trivs mycket bra med sitt arbete som chef då han/hon har ganska fria händer och kan 
jobba med det som han/hon anser är viktigt. Ledare C säger att man är ganska självständig 
dock har man ett bokslut varje månad då det ska gå ihop med budget och helst bli pengar 
över. Ledare C försöker också se till att personalen trivs och att maskinerna fungerar. Ledare 
C tycker att det är väldigt motiverande att utföra de arbetsuppgifter han har. Det som ledaren 
upplever som negativt med sitt arbete är de knapphändiga uppgifter denne får uppifrån.  
 
Det som är motivation för ledare C är att personalen trivs då denne anser att personalen är den 
viktigaste resursen en organisation har. Har man en personal som är kunnig och som trivs 
samt är motiverade gör man som ledare ett bättre jobb. Ledare C anser att högre ledningen 
inom företaget motiverar denne på ett tillfredställande sätt, framförallt från den som var 
tekniskdirektör vilket var den person som var ansvarig för alla bagerier i landet som 
regelbundet ringde eller besökte ledare C för att se hur arbetet går, om det finns några 
problem eller något som han/hon behöver hjälp med. Även VD för organisationen hörde av 
sig ibland och gav feedback vilket ledare C upplevt som mycket bra motivation. Ledare C vill 
att ledarna ska motivera han/hon genom att vara rak, ärlig och tala om eventuella problem 
som finns, både ta upp negativa och positiva saker och de ska inte heller känna att de behöver 
vara rädd för att ta upp något när det är något som de behöver hjälp med.  
 
Det är motiverande för ledare C att ha en rak kommunikation. Ledare C tycker att han/hon 
blivit motiverad på ett bra sätt under själva förändringsprocessen då denne kontinuerlig 
feedback på arbetet men skulle gärna ha sett mer kontinuerlig och detaljerad information. 
Förändringen känns positiv för ledare C då denne anser sig varit delaktig i att skapa ett bageri 
som fungera bra och har potential att växa. Motivation för ledare C bygger mycket på 
information och att man kan förklara varför man skall genomföra och förändra en viss sak. 
Det handlar om att försöka få personalen att förstå att om vi gör den här förändringen kommer 
det att leda till en tryggare arbetsplats och möjligheten till att skapa nya arbetstillfällen ges. 
Ledare C tycker att detta är något som är svårt att förmedla till de anställda och att det ibland 
kan vara så att man pratar förbi varandra.  
 
Slutligen säger ledare C att det viktigaste är att informera och förklara och åter förklara. Om 
man bara genomför en förändring utan att någon vet vad det handlar om är dömt att 
misslyckas.  
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Karaktärstyp enligt enkät 
I den enkät som ledare C fyllde i efter den genomförda intervjun, har vi som författare kunnat 
kategorisera in ledaren i en av Maccobys ledar-karaktärstyper. I ledare C´s fall har vi kunnat 
placera in denne i kategorin funktionären/hjälparen dock med mycket stora inslag av 
specialisten/experten. Anledning till denna kategorisering var att ledare C ansåg att det 
viktigaste var att hjälpa människor samt som andra val att utföra sitt arbete med högsta 
kvalitet.  
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5 Analys/Diskussion  
I detta kapitel kommer vi att analysera resultaten från de intervjuer vi genomfört i vår 
empiriska studie och ställa dessa mot de teorier vi har funnit relevanta för vårt arbete. Vi 
kommer att analysera ledarna tillsammans för att se hur alla parterna har uppfattat de blivit 
motiverade till att driva och genomföra reengineeringsprocessen. Vi kommer även att jämföra 
ledarnas syn på hur motivationsarbetet har varit under reengineeringsprocessen. En 
jämförelse och analys mellan de olika ledarskapskaraktärerna kommer också att göras för att 
se på skillnader och likheter i motivation av olika ledare. 

5.1 Karaktärstyper 
Vi kommer att analysera svaren vi fått i enkäten mot teorin och svaren från intervjuerna. 
  
5.1.1 Ledare A  
Ledare A har vi utifrån de svar denne gett på enkäten (bilaga 2) kunnat kategorisera in i 
kategorin specialisten/experten. Detta genom att ledaren fick välja ut de två svarsalternativ 
han/hon ansåg passa bäst in på dennes attityd till arbetet. Det alternativ ledare A framhöll som 
viktigast var att han/hon ansåg sig närma arbetet som en specialist/expert och alltid vill utföra 
ett arbete av hög kvalitet, det andra alternativ som ledare A framhöll var 
funktionären/hjälparen vilket innebär att man strävar efter att hjälpa människor. Enligt 
Maccoby (1978; Maccoby 1989) visar specialisten/experten upp produktivitetsinriktade 
karaktärsdrag som arbetsetik, respekt för andra, omsorg av kvalitet och ekonomi. 
Specialisten/experten motiveras av problemlösandet, arbetsuppgiften och tillfredställelsen av 
att åstadkomma något av kvalitet. Utifrån intervjun som vi genomfört med ledare A har vi 
kunnat komma fram till att denne stämmer väl överens med de kriterier som Maccoby satt 
upp för en specialist/expert. Vid intervjun framkom det till exempel att ledare A visar upp 
arbetsetik genom att denne anser att får man lön för sitt arbete ska man göra rätt för den. 
Ledaren visar även upp respekt för sina medarbetar genom att ledare A visar respekt för 
andras kunnande. Ledare A har även omsorg för att kvaliteten på produkterna är hög och ska 
även se till att kunderna får det som de beställer. Eftersom ledare A har hand om de 
kostnadsbudgetar som finns i företaget uppfyller han/hon även det ekonomiska kriteriet som 
Maccoby tar upp för specialisten/experten. Det som också framkom av intervjun är att ledare 
A motiveras av problemlösandet, arbetsuppgiften och tillfredställelsen att åstadkomma något 
av kvalitet.  
 
Det som vi ytterligare kommit fram till i intervjun är att de kriterier som Maccoby satt upp för 
en funktionär/hjälpare inte stämmer överense med de svar vi fått på intervjun. 
Funktionären/hjälparen var det val ledare A valde som andra alternativ och trots att det finns 
vissa saker som stämmer bra till exempel, ödmjukhet då ledare visar respekt för andras 
kunnande så finns det också saker som inte alls stämmer till exempel att ledaren skulle vara 
rädd då denne säger själv att han/hon inte är konflikträdd. 
 
5.1.2 Ledare B 
Ledare B har vi också kategoriserat in under det som Maccoby kallar för 
funktionären/hjälparen, och som vi visat på tidigare karaktäriseras ledaren av omsorg, rädsla, 
ödmjukhet och är ofta mer intresserad av trygghet än av framgång. Genom att ledare B valde 
något andra alternativ så kan vi enbart kategorisera in denne under en kategori. Denna 
kategori var i ledare B´s fall helt dominerande. Ledare B motiveras av företagets långsiktiga 
utveckling och framgång, samt att de samtidigt känner sig vara en viktig del av företaget. 
Ledare B stämmer in bra under denna kategori då han/hon är omsorgsfull och ödmjuk person 
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som alltid försöker se till andras bästa. Ledaren B beskriver sig själv som en ödmjuk chef som 
vill att personalen ska kunna komma till han/hon när det är något som de vill prata om. Det 
som ledare B har som mål med sitt ledarskap är att alltid vara ärlig, rättvis och lyhörd samt att 
alltid sträva efter att få saker gjorda snabbt. Ledaren beskrev i intervjun att han/hon kände en 
rädsla inför organisationsförändringen därför att om de kunde lägga ner en del av 
verksamheten så enkelt skulle det innebära att man kunde lägga ner den andra delen lika 
enkelt. Här kan vi se ett tydligt exempel på att ledare B är mer intresserad av trygghet än av 
framgång då denne anser att det är viktigare folk får behålla arbetet istället för att företaget 
skall tjäna så mycket pengar som möjligt. Ett exempel på att ledare B vill känna sig som en 
viktig del av företaget är att om han/hon varit borta ett tag och det gått tungt i produktionen, 
om det syns när denne kommer tillbaka att det börjar fungera bättre så känner sig ledare B 
som en viktig del i företaget.  
 
5.1.3 Ledare C 
Utifrån den enkät (bilaga 2) som ledare C fyllde i kunde vi kategorisera in denne i kategorin 
funktionären/hjälparen. Funktionären/hjälparen karaktäriseras av omsorg för det mänskliga 
inom företaget och företaget i sig. Funktionären/hjälparen är också rädd och ödmjuk och är 
ofta mer intresserad av trygghet än av framgång. Denne motiveras av företagets långsiktiga 
utveckling och framgång, samt att denne känner sig vara en viktig del av företaget. Vad som 
är bra för företaget är också bra för funktionären/hjälparen. (Maccoby 1978; Maccoby 1989) 
Det andra alternativet som ledare C valde var specialisten/experten, anledningen till detta var 
enligt ledare C viljan att utföra sitt arbete med högsta kvalitet.  
 
Intervjun som genomfördes med ledare C har kunnat visa att inte alla Maccoby´s kriterier 
stämmer riktigt överens med funktionären/hjälparen som ledare C framstår i vår enkät. Ledare 
C är ödmjuk och ett bevis på detta är att denne varje dag försöker gå runt bland sina anställda 
för att se hur de mår och om det finns några eventuella problem/frågor. Ledare C tycker att 
det är väldigt viktigt att man som ledare är lyhörd för hur personalen mår vilket är ett bevis på 
att denne visar omsorg för det mänskliga inom företaget. Ytterligare ett bevis för detta är att 
ledare C anser att personalen är hans/hennes viktigaste resurs för att bedriva verksamheten. 
Att ledare C skulle vara rädd och mer intresserad av trygghet än framgång anser vi inte 
stämma på denne. Detta grundar vi på att ledare C inte är rädd för att säga vad denne tycker 
och strävar efter en rak kommunikation med de anställda. Vidare strävar ledare C efter att 
lyckas och nå framgång i sitt arbete. Denna motiveras av företagets långsiktiga utveckling och 
framgång och tycker om att känna sig som en viktig del för företaget. Ledare C anser att det 
som är bra för företaget är också bra för denne då det ger en känsla av att ha klarat av sina 
arbetsuppgifter.  
 
5.1.4 Summering av karaktärstyperna  
Avslutningsvis kan vi se att det är skillnad på vad som är motivation för de olika 
karaktärstyperna. Specialisten/experten motiveras av problemlösandet i sina arbetsuppgifter 
och att känna sig tillfredställd av att åstadkomma något av kvalitet. Funktionären/hjälparen 
motiveras av företagets långsiktiga utveckling och framgång, samt att de känner sig vara en 
viktig del av företaget. Maccoby menar dock att det är vanligt att chefer kan uppvisa delar av 
olika karaktärstyper men att varje chef i grund och botten är en av de fyra karaktärstyperna 
vilket gör att denne motiveras starkare under sin egen karaktärstyp men med inslag av andra 
karaktärstyper. Vi har fått fram en kombination av karaktärer hos en ledare och det är 
kombinationen specialisten/experten – funktionären/hjälparen. Ledare A har inslag av 
funktionären/hjälparen som ledare B och ledare C domineras helt av.  
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5.2 Motivation 
Vi kommer här att analysera kring motivation och ställa detta mot de teorier vi använder oss 
utav i denna studie. 
  
5.2.1 Vad motiverar? 
Utifrån de resultat som vi fått på de frågor rörande motivation som vi ställt, såg vi att ledarna 
var väl medvetna om vikten att bli motiverade för att kunna driva och genomföra sitt arbete på 
ett bra sätt.  Enligt de 3 ledare vi intervjuat, är de mycket nöjda med sina befattningar och 
nöjda med sina arbetsuppgifter. Det som motiverar ledare A som var karaktärstypen 
specialisten/experten i arbetet är att det ledaren gör i sitt arbete gör en stor skillnad i 
verksamheten samt att han/hon strävar efter att leva upp till de krav och mål som ställs på 
han/hon. Greenberg och Baron (2000) säger att precis som människor är motiverad till att 
tillfredställa behov på arbetsplatsen, är de också motiverade att sträva efter att uppnå mål. Här 
kan vi då klart koppla det till den karaktärstyp som ledare A är det vill säga 
specialisten/experten med inslag av funktionären/hjälparen. Denna karaktärstyp har drag som 
arbetsetik, respekt för andra, omsorg om kvalitet och ekonomi. Även visad uppskattning från 
anställda och ledningen på det arbete och den tid som ledare A lägger ner på sitt arbete är 
motiverande för denne ledaren. Att ha stort ansvar, bra lön samt att få vara med och påverka 
beslut är något som ledare A motiveras av vilket som vi tidigare skrivit klart går att koppla till 
den karaktärstyp som ledare A är.  
 
Det som är motiverande för ledare C som är av karaktärstypen funktionären/hjälparen i 
dennes arbete är att klara av att utföra de arbetsuppgifter han/hon är ålagd med. Ledare C 
anser även att om personalen trivs fungerar det som en hög motivationsfaktor för han/hon då 
personalen är ledarens viktigaste resurs. Ledare C anser att ifall man har en personal som är 
kunnig och som trivs samt är motiverade till sitt arbete underlättar detta hans/hennes 
arbetsuppgifter. De punkter som ledare C här visar på i form av att denne bryr sig om 
personalen, hur den trivs och hur de utvecklas kan man klart koppla ihop med funktionären 
hjälparen som också är som vi tidigare nämnt denne ledares karaktärstyp.  
 
Det som motiverar ledare B som är av karaktärstypen funktionären/hjälparen i dennes arbete 
är att känna sig behövd samt att ledaren får uppskattning för det han/hon gör. Ifall ledare B 
varit borta och arbetet gått trögt känns det motiverande att se när han/hon kommer tillbaka att 
verksamheten börjar fungera bättre. Ledare B är alltså liksom ledare C karaktärstypen 
funktionären/hjälparen och man kan se att företagets långsiktiga utveckling och framgång är 
viktigt för dessa ledare. Rendahl (1996) säger att motivation bygger enligt forskning på det 
som kallas förväntansteori, där prestationen är en kombination av en individs ansträngning 
och den egna förmågan. Berggren, Gillström et al (2001) förklarar att för att motivation skall 
kunna uppstå gäller det att skapa förutsättningar för det, exempelvis att arbetet kräver olika 
slag av kunskap och färdigheter.  
 
5.2.2 Har ledarna blivit motiverade till förändringsprocessen och i så fall hur? 
Ledare A anser att den högre ledningen inom företaget inte har motiverat han/hon på ett 
godkänt sätt. Detta för att han/hon anser att informationen varit alltför bristfällig. Ledaren 
säger att han/hon fått mycket gratis genom det fackliga arbetet, om han/hon inte haft denna 
fördel anser ledare A att information varit mycket bristfällig. Ledare A vill att styrelsen skall 
motivera han/hon genom tydligare information samt att den är mer regelbunden. 
Informationen skall ta upp bakgrund till förändringen samt att den skall vara detaljerad.  Detta 
kan man koppla till ledarens karaktärsdrag som var specialisten/experten och som visar på att 
ledare av denna typ har hög grad av ansvarskänsla vilket ledaren inte tycker att styrelsen och 
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ledningen haft i detta arbete. Ledare C anser dock att styrelsen motiverat han/hon på ett 
tillfredställande sätt och då framförallt ifrån den tekniska direktören. Även att VD´n för 
organisationen hörde av sig ibland och gav feedback på utfört arbete har fungerat som 
motivation för ledare C. Ledare C vill att styrelsen skall motivera han/hon genom rak och 
ärlig kommunikation där både positiva och negativa saker tas upp. Ledare av karaktärstyp 
funktionären/hjälparen som ledare B och ledare C är exempel på, är en organisationsmänniska 
och som känner stor omsorg för företaget.  Ledare B anser att motivering av ledningen inom 
företaget ner till mellanchefs nivå har varit väldigt dålig, med undantag för vissa tillfällen då 
positiv feedback på utfört arbete förekommit. Ledare B anser att det ledningen skulle kunnat 
gjort bättre är att ge mer kontinuerlig information om reengineeringsprocessen. Denne anser 
att information är något som man inte kan få för mycket av då detta är viktigt för att 
genomföra och driva en reengineeringsprocess. Nilsson (1999) säger att det är ledningens 
uppgift att motivera de anställda på rätt sätt och på rätt nivå. Bruzelius och Skärvad (2000) 
skriver att det är viktigt att ge positivt feedback till de anställda för att stärka moralen och 
motivationen i förändringsarbetet. Det är även viktigt att motivera de anställda regelbundet 
för att öka trivseln på arbetsplatsen, detta leder till att alla blir nöjda med arbetet och känner 
sig uppskattade.  
 
I analysen kan vi konstatera att det skiljer sig mellan de olika ledarna på vad som är 
motivation för dem i arbetet. Ledare A och ledare B har varit missnöjda med motiveringen 
från styrelsen ner till mellanchefsnivå och den bristfälliga informationen ligger till grund för 
detta, däremot är ledare C nöjd med den motivering denne fått ifrån styrelsen genom feedback 
på det arbete ledare C utför. Att ledare C anser sig blivit bättre motiverad än de övriga ledarna 
beror till stor del på ledarens befattning som företagets VD, vilket gör att ledaren har en 
närmare kontakt med styrelse/högre ledning. Dock ser vi att alla tre ledarna oavsett vilken av 
de två olika karaktärstyperna vi fått fram i denna studie, anser att information är en mycket 
viktig del för att motivera ledare till att leda och genomföra en reengineeringsprocess. Det 
framkommer även att ledarena vill motiveras genom feedback på det arbete och uppgifter som 
de utför samt att dessa uppgifter skall kännas meningsfulla.   
 
Sammanfattningsvis anser ledare A, B och C att information är A och O för att lyckas 
motivera och driva en förändringsprocess. Ledare C säger att det viktigaste är att informera 
och förklara och åter förklara. Om man bara genomför en förändring utan att någon vet vad 
det handlar om är dömt att misslyckas. Bruzelius och Skärvad (2000) skriver att det är viktigt 
att ge positiv feedback till de anställda för att stärka moralen och motivationen i 
förändringsarbetet. De betonar också att det är viktigt att den information som de anställda 
ska få om organisationsförändringen är anpassad till deras nivå och att den är tydlig.  

5.3 Reengineering 
Vi kommer här att analysera intervjusvaren som rör reengineering och koppla dem mot den 
teori vi använder oss utav i denna studie.  
 
5.3.1 Information om målet / syftet och konsekvenserna med förändringen 
De svar vi fått på frågorna kring den genomförda reengineeringsprocessen visar att ledarna 
ansåg sig vara väl medvetna om den reengineeringsprocess som genomförts samt målen med 
den (Se figur 3,4 och 5). Ledare C och ledare B som i huvudsak är av karaktärstypen 
specialisten/experten anser att informationen varit alltför bristfälliga då information kommit 
för sent samt varit allt för odetaljerad. Ledare A som är av karaktärstypen 
specialisten/hjälparen har genom sitt fackliga arbete samt arbetet i företagets styrelse fått en 
helt annan bild av informationen då denne varit med från beslut till handling. Bruzelius och 
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Skärvad (2000) tar upp vikten med insikt och förståelse för målen med 
organisationsförändringar, genom att förstå bakgrunden, syftet och de avsedda 
konsekvenserna med organisationsförändringar vilket leder till bättre insikt och mindre 
spekulationer på vad som skall ske. Ahltorp (1998) skriver att rätt information vid rätt tillfälle 
är ett måste för att en reengineeringsprocess ska lyckas. Manganelli och Klein (1994) 
beskriver det första steget i förändringsprocessen som det viktigaste och detta är att ställa upp 
tydliga mål med organisationsförändringen.  
 
Det vi har kunnat läsa oss till i litteraturen är att målen samt delmålen som en organisation 
sätter upp med en reengineeringsprocess skall vara tydliga och informationen skall vara 
detaljerad och konkret. I empirin tar ledarna som är av karaktärstypen funktionär/hjälparen att 
de varit medvetna om målen samt delmålen med reengineeringsprocessen men anser att 
informationen varit bristfällig då den varit allt för odetaljerad samt delgetts alldeles för sent. 
Vi anser att om ledarna skall kunna vara motiverade till att driva och genomföra en 
reengineeringsprocess är det viktigt att de har fått tillräckligt detaljerad information kring 
processen. För att om inte ledarna har den information som krävs kommer de inte kunna 
motivera sina anställda till att genomföra reengineeringsprocessen. Enligt de teorier som vi 
har med i vår uppsats är information på ett tydligt och detaljerat sätt i ett tidigt skede A och O 
för att lyckas förankra reengineeringsprocessen hos ledarna, detta stärks också av vår 
empiriska undersökning där de tre ledarna oberoende av vilken karaktärstyp de tillhör, trycker 
på att information är A och O för att kunna bedriva sitt arbete.  
 
5.3.2 Information om förändringsprocessen 
Ledare B och Ledare C som i huvudsak är av karaktärstypen funktionären/hjälparen anser att 
informationen rörande reengineeringsprocessen varit under all kritik då den inte kommit 
regelbundet och varit allt för bristfällig. Detta har lett till att ledarna varit medvetna om målen 
samt delmålen men inte vetat hur de skall uppnås. Ledare A som är av karaktärstypen 
specialisten/experten anser att reengineeringsprocessen kunnat fortlöpa bättre om företaget 
använt sig av uppifrån/nerifrån och nerifrån/uppifrån perspektiv på förändringen. Dock tycker 
denna att de har haft mycket att säga till om då de kunnat ha egna åsikter gällande 
förändringen. Ledare C anser att om ledningen haft mer långsiktig planering skulle det ha 
varit möjligt med uppifrån/nerifrån och nerifrån/uppifrån perspektiv men att tid ej fanns för 
att detta skulle ha varit möjligt vid detta förändringsarbete. Detta är något som både ledare C 
och ledare B tar upp i respektive intervjuer. Lennéer-Axelson och Thylefors (1979) skriver att 
det är viktigt med information i ett tidigt stadium så att möjligheten till att kunna framföra 
frågor om förändringen finns. Vidare skriver Lennéer-Axelson och Thylefors (1979) att det 
inte räcker med en informationsomgång utan det krävs ett flertal informationsomgångar. Detta 
för att de anställda ska få en chans att bearbeta informationen. Enligt Bruzelius och Skärvad 
(2000) är det viktigt att under organisationsförändringen göra de anställda delaktiga i 
förändringsarbetet. 
 
I denna studie har vi kommit fram till att information till ledarna som inte suttit med i fackliga 
förhandlingar samt i styrelsen inte fått den information som krävs för att kunna leda och 
genomföra en reengineeringsprocess på ett tillfredställande sätt för dem själva och för de 
anställda. Vi har även sett att detaljerad information i flera omgångar skulle ha kunnat 
tydliggöra de frågor som förändringsprocessen väckte. Men då reengineering är en snabb och 
radikal förändringsprocess är det vanligt att det inte finns utrymme för flera 
informationsrundor. Konsekvenser som denna informationsbrist har resulterat i är att ledarna 
inte kunna informera sina underställda och på så sätt även motivera sina anställda på ett 
tillfredställande sätt. De har även resulterat i att personalen enligt ledarna inte fått full 
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förståelse till en början vad som skulle genomföras. En summering av hur ledarna själv anser 
sig blivit motiverade till förändringsprocessen är att alla tre sett det som motiverande att 
kunna vara med, driva och genomföra förändringsprocessen oavsett vilken karaktärstyp de i 
huvudsak representerade. För att företaget skall överleva så gäller det att förändringen lyckas 
och att företaget kan visa ett positivt resultat. Detta är något som fungerat som motivation för 
ledarna oavsett om de representerar karaktärstyperna funktionären/hjälparen eller 
specialisten/experten. Vi anser att för att lyckas komma ut med information gällande 
förändringsprocessen så spelar det ingen roll vilken av de två olika karaktärstyperna som våra 
ledare har representerat, utan det är lika viktigt för båda sorterna att de får regelbunden och 
detaljerad information för att kunna driva förändringsprocessen och få den att lyckas.  
 
5.3.3 Inställning/attityd till förändringsprocessen 
Alla ledare på företaget anser att deras inställning och attityd till förändringen påverkat 
processen/resultatet. Detta genom att ledarna alltid haft en öppen attityd gentemot de anställda 
och alltid försökt svara på de frågor som de haft och framförallt varit ärliga. I Abrahamsson 
och Andersen (1998) beskrivs hur viktigt det är hur organisationsförändringen introduceras 
för de anställda. Det gäller att skapa en uppmärksamhet och en övertygelse i hela 
organisationen utan att det krävs 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.  
 
Vi anser också att det är viktigt med en öppen attityd som ledare för att kunna motivera de 
anställda. För att man som ledare skall kunna ha denna öppna attityd krävs det att man fått 
den information som krävs så att man som ledare känner sig trygg och väl insatt i 
reengineeringsprocessen. Är man som ledare inte insatt och har den kunskap som krävs leder 
detta till att det speglar av sig i de anställda. En annan viktigt sak som man måste ta hänsyn 
till som ledare när man skall introducera en reengineeringsprocess i organisationen är att 
informationen anpassas efter vilka som ska motta informationen och det spelar ingen roll 
vilken karaktärstyp man som ledare är vid detta tillfälle utan det är något som alla ledare 
måste ta i beaktning vid en introducering av en reengineeringsprocess.  
 
5.3.4 Attityd till förändringen före och efter genomförandet 
Ledare A var positiv till förändringen och är det fortfarande, ledare C var positivt och negativ 
till förändringen, ledaren var positivt då förändringsprocessen skulle öka lönsamheten för 
företaget men negativ då det var ett antal anställda som var tvungna att sägas upp. Idag är 
ledare C positiv till förändringen då han anser att det ej fanns någon annan utväg. Ledare B 
var negativ till förändringen då han/hon ansåg att om man lägger ner den ena delen av 
verksamheten blir det mycket enklare att också lägga ner den andra delen om den ej är 
lönsam. Alla ledare i företaget oavsett karaktärstyperna funktionären/hjälparen eller 
specialisten/experten är dock positiva till förändringen nu då deras arbetsbelastning minskat 
och att de idag ser helheten av verksamheten bättre. Berggren, Gillström et al (2001) skriver 
att arbetet som utförs skall vara en så kallad hel uppgift och den ska ha en betydelse för andra 
inom företaget vilket sker när ledarna ser helheten av organisationen och ser resultatet av det 
jobb som de utför. Lennéer-Axelson och Thylefors (1979) skriver att den vanligaste orsaken 
till en negativ syn vid en organisationsförändring är att vårt grundbehov av jämvikt och 
trygghet rubbas, viket 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. 
 

31  



Analys/Diskussion 
 

Det har framkommit i analysen att ledarna oavsett karaktärstyp har ställt sig olika till 
förändringen vid dess införande. Detta anser vi vara mycket beroende på att de haft olika 
mycket information att tillgå. Ännu en gång kan vi urskilja att bristande information leder till 
osäkerhet och kan påverka synen på en organisationsförändring. Att man kan ändra 
uppfattning om något efter att det är genomfört anser vi vara väldigt vanligt och det går inte 
att koppla detta beteende till någon specifik karaktärstyp utan det kan bero på flera faktorer. 
Dessa faktorer kan exempelvis vara rädsla, osäkerhet, nyfikenhet vid införandet för något 
nytt, sedan när man får se resultatet svart på vitt och att det fungerar så kan exempelvis 
rädslan omvandlas till positiv energi. Det är alltid lättare att se på saker negativt från en 
början innan man inser vad som kommer att hända. Denna negativa inställning kan sedan 
övergå i något positivt då man fått smälta intrycken och fått mer insikt i förändringen. 
 
5.3.5 Hur har förändringen påverkat ledarna och deras situation? 
Ledare A säger att idag efter förändringen så anser sig denne vara en bättre chef än tidigare då 
ledare A känner att han/hon räcker till för sina anställda, vilket i sig känns motiverande för 
denne. Ledare A vill känna sina medarbetare och kunna vara ett stöd för dessa, vilket ledare A 
tycker att han/hon är efter förändringen då det finns mer tid för vanliga samtal med de 
anställda. Ledare C ställer sig också positiv till förändringen då denne anser sig varit delaktig 
i att skapa ett bageri som fungerar bra och har potential att växa, vilket är motiverande enligt 
ledare C. Motivation för ledare C bygger mycket på information och att man kan förklara 
varför man skall genomföra och förändra en viss sak. Ledare C tycker att det kan vara svårt 
att förmedla varför man ska genomföra förändringen till de anställda och att det ibland är så 
att man pratar förbi varandra. Their (1994) tar upp att det är människors 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. Ledare 
B hade inget svar på om förändringen ledde till något positivt eller negativt för han/hon som 
person.  
 
Det som framkommit av analysen är att ledare A och ledare C anser att förändringen lett till 
något positivt för dem som personer, då förändringen gjort att det finns mer tid till de 
anställda. Detta är något som vi anser är viktigt för att en chef skall vara motiverad, hinner 
man inte med sina anställda blir man snabbt stressad över det och kan då känna sig 
omotiverad till sina arbetsuppgifter. Då dessa två ledare representerar båda karaktärstyperna 
vi fått fram i vår undersökning anser vi att det inte är viktigare för någon av dem utan lika 
viktigt för bägge oavsett karaktärstyp att de är motiverade att bedriva sina arbetsuppgifter på 
ett motiverande sätt. 
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6 Slutsatser 
I detta kapitel kommer vi att ta upp de slutsatser vi kommit fram till i vår analys, avslutande 
diskussion samt ge förslag på fortsatt forskning. Dessa slutsatser kommer att svara på det 
syfte som vi satte upp i början av denna uppsats. 
 
Vårt fokus i denna uppsats har varit att studera den andra ordningens 
organisationsförändringar och då främst hur ledningen, inom en större organisation som är 
uppbyggd med styrelse, ledning och anställda kan motiveras till att genomföra en 
organisationsförändring genom reengineering. Vi valde att fokusera på reengineering då detta 
är en metod som ofta misslyckas på grund av att ledarna inte får med personalen i 
förändringsprocessen. Slutsatserna anser vi svara på vårt syfte vilket var att få en förståelse 
för hur olika ledarstilar blir motiverade till att leda och driva en organisationsförändring av 
reengineeringkaraktär.  

6.1 Konstaterade slutsatser 
I detta arbete har vi kunnat identifiera två olika ledarkaraktärer enligt Maccobys 
ledarskapskategorisering. Karaktärerna som vi fått fram är funktionären/hjälparen samt 
specialisten/experten. Dessa ledarstilar motiveras delvis på olika sätt. Specialisten/experten 
motiveras av att leva upp till de mål och krav som ställs på denne, även visad uppskattning 
från anställda och ledningen fungerar som en motivator, att få ta stort ansvar och att lönen är 
bra är också stora motivationsfaktor för denne kategori. Funktionären/hjälparen däremot 
motiveras av att känna sig behövd på sitt arbete, få uppskattning för det man gör, att 
personalen under denne skall trivas samt att ha en rak kommunikation inom verksamheten är 
också stora motivatorer. 
 
Vi anser att vi fått fram slutsatser om hur ledare av karaktärstyperna funktionären/hjälparen 
och specialisten/experten kan bli motiverade till att leda och genomföra en 
organisationsförändring av reengineeringkaraktär. Dessa slutsatser anser vi även vara viktiga 
vid alla typer av reengineeringsförändringar då det är viktigt att ledare är motiverade för att 
kunna driva och genomföra en förändring.  
 
Vid sidan av motivationsfaktorerna som kan härröras till olika ledarstilar har vi hittat ett antal 
mer generella motivationsfaktorer. Dessa är att människor motiveras olika beroende på flera 
olika saker, exempelvis bakgrund, arbetsuppgifter, ansvar och lön. Att vara medveten om att 
människor motiveras av olika saker anser vi vara väldigt viktigt att ha med sig om man skall 
lyckas genomföra en reengineeringsprocess. Genom de insikter vi fått från den litteratur vi 
bearbetat samt från de intervjuer vi har genomfört ser vi att ledare som är motiverade till att 
utföra sitt arbete genomför sina arbetsuppgifter på ett tillfredställande sätt oavsett om 
karaktärstypen är funktionären/hjälparen eller specialisten/experten. De generella 
motivationsfaktorerna har varit tydligare och påverkat ledarna i högre grad än de som är 
kopplade till olika ledarstilar. Vi anser att det idag tas allt för lite hänsyn till hur man ska 
motivera ledarna till att leda och genomföra en reengineeringsprocess.  
 
Slutsatserna vi funnit särskilt viktiga är att styrelsen måste vara medveten om att alla ledare 
inte motiveras på samma sätt. Det finns ledare som både är nöjda och ledare som är missnöjda 
med hur de blivit motiverade av styrelsen, men denna skillnad går inte att koppla till att de har 
olika ledarstilar utan förklaras istället av ledarnas olika position i organisationen. Att vara 
medveten om detta anser vi kunna öka chanserna till att få dem som skall leda och genomföra 
processen motiverad i ett tidigt skede vilket i sig underlättar förändringsprocessen. 
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Det finns en stor samsyn kring hur de olika ledarna ser på förändringsprocessen, deras attityd 
till förändringsprocessen, deras attityd till förändringen före och efter genomförandet, samt 
hur de upplever att förändringen påverkat deras egen situation. Vi har inte kunnat hitta några 
tydliga skillnader mellan ledarna i dessa frågor som vi har kunnat relatera till deras olika 
ledarstilar. Det som istället har varit genomgående är att de har lyft fram generella faktorer 
och att det varit stor samstämmighet i dessa faktorer och hur dess inverkan på ovanstående 
frågor. Dessa faktorer är information kontinuerligt och detaljerat hade varit att föredra, mer 
kommunikation uppifrån/nerifrån och nerifrån/uppifrån, förändringen har lett till bättre 
arbetsförhållanden för samtliga ledare då de har mer tid över för de anställda då det är färre 
till antalet idag. 
 
Baserat på ovanstående drar vi slutsatserna att det finns olika ledarstilar, att olika ledarstilar 
delvis motiveras olika men att det finns generella faktorer som måste beaktas i 
förändringsarbeten, som att motivera ledarna på rätt sätt, information kontinuerligt och 
detaljerat samt att förändringen leder till något positivt för alla inblandade, och att dessa är 
mer avgörande än de ledarstils relaterade. 
 
Genom att motivera ledarna på rätt sätt anser vi att förändringsprocessen lättare skulle bli 
accepterad och få den förankring hos ledarna som i många fall leder till att radikala 
förändringsprocesser misslyckas. Information kontinuerligt och detaljerat är också en viktig 
slutsats vi kommit fram till att ledare av karaktärstyperna funktionären/hjälparen samt 
karaktärstypen specialisten/experten lägger stor vikt kring för att känna sig motiverade till att 
genomföra och driva en radikal förändringsprocess. Om ledarna skall kunna leda och driva en 
radikal organisationsförändring av reengineeringkaraktär krävs det att ledarna har den detalj 
kunskap om förändringen som krävs för just denna specifika förändringsprocess och detta 
gäller för alla ledare oavsett om ledarna är av karaktärstyperna funktionären/hjälparen eller 
specialisten/experten. Detta grundar vi på att i fall ledarna av dessa karaktärstyper skall kunna 
motivera sina anställda till förändringen skall de kunna motivera varje beslut de tar och känna 
att de har den kunskap som krävs av dem om förändringsprocessen. När detta infinner sig 
anser funktionären/hjälparen och specialisten/experten att det fungerar som en motivator i det 
fortsatta arbetet med förändrings processen. De anställda skall känna att det finns en tydlig 
bild av varför vissa saker sker och detta kan inte ske i fall ledarna inte har den detaljkunskap 
de behöver. Det är också viktigt att ledarna känner att organisationsförändringen leder till 
något positivt för dem och inte enbart för företaget och styrelsen och detta är något som gäller 
för alla ledare av karaktärstyperna funktionären/hjälparen och specialisten/experten.  
 
Det som vi kommit fram till i vår analys och en slutsats vi kunnat dra utifrån detta är att alla 
ledarna har drag av kategorin funktionären/hjälparen. Detta anser vi bero på att denna kategori 
innehåller de mest naturliga och vanliga dragen hos en människa vilka är att man visar 
omsorg för det mänskliga inom företaget men även för företaget i sig. Vad som är bra för 
företaget är också bra för funktionären/hjälparen och detta fungerar som en motivator i sig för 
denne kategori. Då verksamheten fortlöper på ett tillfredställande sätt ger en slags harmoni för 
funktionären/hjälparen då denne känner att den är delaktig i att verksamheten går bra, vilket i 
sin tur sporrar/motiverar denne kategori av ledare att fortsätta med sitt arbete. 
  
En annan slutsats vi kunnat dra är att ledarnas inställning och attityd i hög grad påverkar 
processen/resultatet och det här gäller för både specialisten/experten och 
funktionären/hjälparen. Genom att vara ärliga, ha en öppen attityd mot de anställda och svara 
på deras frågor är avgörande för hur förändringsprocessen skall fortlöpa. Ifall man kan vara 
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ärlig och öppen ger det en inre motivation i sig för ledarna av karaktärstyperna 
experten/specialisten och funktionären/hjälparen, detta då de känner att de gör vad de kan för 
att förändringsprocessen skall fortlöpa på bästa sätt. Det är viktigt att varje enskild individ får 
den förståelse för vad organisationsförändringen kommer att leda till, dels för organisationen 
men även för den enskilde. För att höja attityden och inställningen till förändringsprocessen 
hos ledarna är information något som alla ledare tagit upp som en mycket viktig faktor oavsett 
om de är av karaktärstypen funktionären/hjälparen eller specialisten/experten. Vi har sett att 
detaljerad information i ett tidigt skede är mycket viktigt för att lyckas förankra en radikal 
förändringsprocess hos ledare av karaktärstyperna funktionären/hjälparen och 
specialisten/experten för att det skall bli motiverade till att driva och genomföra en radikal 
förändringsprocess. Vi anser att om informationen kommit tidigare och mer detaljerat i den 
specifika förändringsprocess vi har studerat i detta arbete hade ledarna förstått varför 
förändringen skulle genomföras och då inte behövt känna sig negativa till förändringen från 
första början utan i stället kunna känna att det de gör är något viktigt. Detta anser vi stärker 
vår slutsats att information i ett tidigt skede är mycket viktigt för att kunna förankra och 
motivera ledare av karaktärstyperna specialisten/experten samt funktionären/hjälparen till att 
driva och genomföra en reengineeringsprocess.  
 
Vi har även kommit fram till att delaktighet i ett uppifrån/nerifrån och nerifrån/uppifrån 
perspektiv är att föredra vid en radikalförändring. Detta är dock något som vi anser vara svårt 
att uppnå då tid ej finns vid en reengineeringsprocess. Om företag är ute efter fortlöpande 
förbättringar där det ges mer möjlighet till uppifrån/nerifrån och nerifrån/uppifrån 
kommunikation, är det betydligt bättre att använda sig av en annan metod än reengineering. 
 
Att man idag inte involverar mellanchefer i ett tidigt stadium ser vi som en stor brist då det är 
dessa personer som skall förankra förändringsprocessen hos de anställda. Idag är det betydligt 
viktigare att företagen anpassar sig efter de krav som samhället ställer på dem än vad som 
gjordes förr i tiden. Då vi idag lever i en värld där konkurrensen är mördande och för att 
företagen skall kunna överleva krävs det att man agerar snabbt ifall man ser att man tappar 
konkurrensfördelar. Vi tror därför att reengineering av organisationerna kan vara en utväg för 
att överleva då det i många fall inte finns utrymme för att omorganisera sig under en längre 
tid. 
 
Slutligen anser vi att inte alla ledarskapskategorier passar till att driva och genomföra en 
organisationsförändring av reengineeringkaraktär. Vi anser att de karaktärsdrag som krävs är 
arbetsetik, respekt för andra, omsorg av kvalitet och ekonomi, strateg, taktiker, intresse för 
utmaningar, gillar nya idéer samt nya tekniska begrepp. Dessa karaktärsdrag återfinner vi 
under kategorierna specialisten/experten och spelaren/innovatören. Hade vi valt ett annat 
företag inom en annan bransch exempelvis IT-branschen tror vi att antalet 
specialister/experter hade varit betydligt vanligare än vad de är i vår studie. Detta baserar vi 
på att många av dem som jobbar inom IT-branschen är tekniskt kunniga och specialister på 
sina områden. När man skall genomföra en reengineeringsprocess i en organisation bör man 
som styrelse ha kunskap om vad som motiverar olika karaktärstyper, då främst hos de 
människor som skall driva och genomföra reengineeringsprocessen inom organisationen.  
 
Ett sätt är därför att använda sig av Maccobys kategorisering av ledare för att kunna få en bild 
av vilket typ av ledare som skall leda och genomföra reengineeringsprocessen och vad som 
motiverar just denne. Men som vi tidigare nämnt anser vi inte att det räcker att bara använda 
sig av Maccobys kategorisering, det krävs att man kompletterar denna med en personlig 
intervju av varje ledare. Det som också är viktigt att ta hänsyn till är att en ledare kan uppvisa 
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delar av alla eller ett flertal olika karaktärstyper, men att varje chef i grund och botten är en av 
de fyra kategorierna. Maccobys enkät är dock för basal och ytlig för att kunna klassificera 
personer enligt olika ledarstilar men kan vara ett bra hjälpmedel i arbete. 

6.2 Avslutande diskussion 
Vi kan se att om den högre ledningen i företaget skulle ta mer hänsyn till vilken typ av 
ledarkaraktär som mellancheferna är skulle de ha bättre förståelse vad som motiverar de olika 
ledarna. För att lyckas bättre med förankringen av förändringsprocessen är det av stor vikt 
anser vi att mellancheferna är motiverade till förändringen. Är inte de motiverade och 
införstådda med vad förändringen kommer att innebära för verksamheten kan de inte heller 
leda och driva personalen i förändringsprocessen, vilket kommer att resultera i att 
förändringsprocessen misslyckas. För att man ska lyckas som styrelse med att motivera 
mellancheferna måste man ta hänsyn till information då detta är A och O för att kunna 
förmedla ut budskapet till de anställda. Informationen får heller inte vara invecklad och 
komplicerad utan skall på enkelt sätt förmedla budskapet med förändringen samt dess 
bakgrund. Vår analys resulterade i att vi fick belägg för att Maccoby´s motivationsteori för 
ledare fortfarande går att applicera på organisationer, men detta är något som inte görs. Vi 
anser dock att man inte bara kan använda sig utav Maccoby utan måste även komplettera med 
andra motivationsteorier. Vi anser också att det är viktigt att ha insikten att Maccobys enkät 
inte är ett tillräckligt instrument för att kunna ta fram vilken sorts ledaren en viss person är 
utan den fungerar bäst som ett komplement till personliga intervjuer. 
 
Det är viktigt att man som ledare är ärlig mot sina anställda oavsett vad det gäller, då det är 
ledarens attityd som i hög grad påverkar processen/resultatet. Ifall målen och delmålen inte är 
tydliga leder det till osäkerhet bland de anställda vilket kan resultera i att man misslyckas med 
förändringsprocessen.  
 
Vi har inte kunnat se att styrelsen i vårt respondentföretag använt sig av någon speciell 
motivationsteori när de skulle genomföra förändringen. Detta är enligt oss en stor brist och vi 
anser att förändringsarbetet kunnat fortlöpa och genomföras på bättre sätt genom att ledarna 
fått den information och den kunskap som krävs för att driva och genomföra en 
reengineeringsprocess på ett motiverande sätt.  
 
Slutligen har vi sett att teorier om hur man motiverar ledare är något som är väldigt svårt att få 
tag på och som det är skrivet väldigt lite om. Vi anser att det är ett stort glapp mellan hur man 
motiverar anställda och hur man motiverar ledare. Den litteratur som idag finns om hur man 
motiverar anställda bör byggas ut med hur man motiverar ledare eller att ny forskning kring 
detta tas fram.  

6.3 Fortsatt forskning 
Med denna uppsats har vi fått fram ett antal förslag till fortsatt forskning. En av dessa är att 
undersöka hur motivationsminskning bland mellanchefer påverkar produktionen i 
verksamheten och kvaliteten på produkterna. Vidare skulle man kunna undersöka hur det går 
att applicera att information skall kunna gå runt flera varv i organisationen under en 
reengineeringsprocess, då den tiden ej är medräknad i dagen reengineeringsprocesser. 
Ytterligare forskning skulle kunna vara att titta närmare på skillnaden mellan motivation av 
anställda och motivation av ledare. Slutligen skulle vi kunna tänka oss att undersöka varför 
organisationer idag ej tar hänsyn till vilka olika kategorier av ledare som finns i 
organisationen.  
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Intervjufrågor 
 
Bakgrund: 

- Vad arbetar du med? 

- Vad har du för bakgrund och tidigare arbetserfarenheter? 

- Hur länge har du arbetat i företaget? 

- Innebär ditt arbete mycket ansvar och isåfall vilket? 

- Hur många anställda ansvarar du över? 

- Hur länge har du varit ”chef”? 

- Varför ville du bli chef? 

- Vilka egenskaper tycker du är viktiga hos en ledare? 

- Hur vill du kort beskriva dig själv i rollen som chef ? (Egenskaper, ledarstil m.m) 

Reengineering: 
- Kan du kortfattat beskriva förändringen som ni genomgått? 

- Vad var målet med förändringen? 

- Hur informerades ni om förändringens mål och delmål? 

- Var du positiv eller negativ till förändringen? 

- Hur ställer du dig nu till den genomförda förändringen? 

- Tror du att din inställning/attityd till förändringen påverkat processen/resultatet, om ja, 

hur, och kan du ge något exempel. 

- Tror du att du uppfattade förändringen och dess mål på korrekt sätt? 

- Om inte varför tror du att du inte gjorde det? 

- Hur påverkades ditt arbete av förändringen? 

- Hur arbetade ni för att uppnå målen med förändringsarbetet? 

- Fanns någon delaktighet bland medarbetarna i förändringsarbete? 

- Får du ngn feedback på det arbete du utför? 

- Tror du att förändringsarbetet kunnat fortlöpa bättre om ni använt er av 

uppifrån/nerifrån perspektiv på förändringen? 

- Ser du helheten av verksamheten bättre nu efter den genomförda förändringen? 
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Motivation: 
- Hur trivs du med ditt arbete som chef ? 

- Vad upplever du som positivt med ditt arbete? 

- Vad upplever du som negativt med ditt arbete? 

- Vad är motivation för dig i arbetet? 

- Hur har du motiverat de anställda under förändringsfasen? 

- Motiverar du alla på ett likadant sätt? 

- Har du nått målet genom ditt sätt att motivera andra? Hur mäter du det i så fall? 

- Hur tycker du att din ledare motiverar dig i ditt arbete? 

- Hur vill du att din ledare ska motivera dig? 

- Känner du att du blivit motiverad av din ledare under förändringsprocessen på din 

arbetsplats? 

- Vad skulle kunna ledarna på företaget kunnat göra bättre under förändringsprocessen 

för att du skulle ha känt dig mer motiverad till att leda genomföra förändringen? 

- Känner du att förändringen ledde till ngt positivt eller negativt för dig som person och 

i så fall vad? 

- Övrig frågor – Har du något ytterligare att delge oss? 
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Frågeformulär 
 
Hur väl beskriver varje påstående din inställning till arbetet? 
 

A. Du närmar dig arbetet som en expert. Oavsett vilket jobb du har vill du utföra ett 
arbete av hög kvalitet och använda ditt kunnande och din kompetens. 
 
Mycket väl Ganska väl               Inte så väl         Inte alls 

 
B. Du närmar dig arbetet som en hjälpare. Du vill hjälpa människor. 

 
Mycket väl Ganska väl               Inte så väl         Inte alls 

 
C. Du närmar dig arbetet som en försvarare. Du vill försvara mot dem som inte håller 

lagen, gör skada eller undergräver de värderingar som är väsentliga för en god 
organisation. 
 
Mycket väl Ganska väl               Inte så väl         Inte alls 

 
D. Du närmar dig arbetet som en medhjälpare till dem som står i ledningen. Du vill stärka 

din organisation genom att tjäna dem som har auktoritet att fatta beslut. 
 
Mycket väl Ganska väl               Inte så väl         Inte alls 

 
E. Du närmar dig arbetet som innovatör som kan spela det byråkratiska spelet. Du vill 

vinna genom att göra organisationen framgångsrik. 
 
Mycket väl Ganska väl               Inte så väl         Inte alls 

  
F. Du närmar dig arbetet som ett medel till ett tillfredsställande liv. Du vill att ditt arbete 

skall främja din egen utveckling. 
 

Mycket väl Ganska väl               Inte så väl         Inte alls 
 

Vilka av ovanstående attityder till arbete är viktigast för dig? Ange bokstäverna för 
dessa val. 
Första val: 
Andra val: 
 
I vilken utsträckning tillåter ditt nuvarande arbete dig att förverkliga denna 
inställning? 
 
 Mycket  Något  Knappast Inte alls 
Första val: 1 2 3 4 
Andra val: 1 2 3 4 
 
Vilken utsträckning är följande utsaga tillämplig på dig? Du hade en positiv inställning 
när du började ditt arbete men har funnit systemet och dess ledare hindrar dig från att 
arbeta på det sättet. 
 1 2 3 4
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Tidsåtgång intervjuer  
Företag  

• Ledare A 60 minuter 

• Ledare B 45 minuter 

• Ledare C 90 minuter 
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